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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ส่วนที ่1 

บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

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 

 

: ธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนใน 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างขั้น

พื้นฐาน 

หุ้นสามัญ   

ทุนจดทะเบียน : 833,004,413 บาท 

ทุนชําระแล้ว : 708,004,413 บาท  

จํานวนหุ้นทีอ่อกจําหน่าย : 708,004,413 หุน้  

มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 

หุ้นกู้แปลงสภาพ   

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกจําหน่าย : 169,800,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

มูลค่าเงนิต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 34,300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุน้กูช้นิดทยอยคืนเงินตน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้ 

ระยะเวลา 5 ปี 

ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ 

วนัทีหุ้่นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เร่ิมทาํการซ้ือขาย 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 

: 25 กนัยายน 2550 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

หุ้นกู้ในประเทศ   

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

ระยะเวลา 5ปี 

  หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,000,000,000 บาท 

ระยะเวลา 7 ปี 

วนัทีหุ้่นกู้ในประเทศขึน้ทะเบียน 

กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

: 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 

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 เบเคอร์ แอนด ์แมคเคนซ่ี จาํกดั 

990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 5, 22-25 ถนนพระราม 4  

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  

โทรศพัท:์ +66(0) 2636-2000 

 : บริษทั สาํนกัวา่ความและร่างสญัญา ทินะพงศ ์จาํกดั 

160/564-565 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 24 ถนนสีล   

แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 

โทรศพัท:์ +66 (0) 2235-8516 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 : บริษทั สาํนกักฎหมายประมวลชยั จาํกดั 

2038-2042 ถนนพระราม 6 (บรรทดัทอง) เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์+66 (0) 2219-2031-2 

 : บริษทั วตัสนัฟาร์ลี แอนด ์วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ยนิูต 902 ชั้น 9 จีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอร์ บ 93/1 ถนนวทิยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย  

โทรศพัท:์ +66 (0) 2655 7800/78 

 : บริษทั วตัสนัฟาร์ลี แอนด ์วลิเล่ียมส์ เอเชีย แพรคทิส 

แอลแอลพี 

6 Batter Road #28-00 Singapore 049909 

โทรศพัท ์: +65 6532 5335 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

3. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 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 ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 974,000 973,993 99.9 100 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 600,000 599,994 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 ไทรอมัพ ์ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 600,000 599,993 99.9 100 

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

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

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

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

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

33 บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 753,000 752,993 99.9 100 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46 บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั หุน้สามญั 2,541,000 2,540,993 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 

  78 Shenton Way, #04-02,         สิงคโปร์ 

  Singapore 079120           

  โทรศพัท ์+65 6578-7000           

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           
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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 

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           

ประเภทธุรกจิ : ตวัแทนเรือ 

51 บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั  หุน้สามญั 500,000 245,000 49.0 100 

  26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม   

  

    

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั    

  

    

 

กรุงเทพฯ 10330 

     

 

โทรศพัท ์(0) 2254-0266 

     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 

     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     

  

    

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            

ประเภทธุรกจิ : นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

55 บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หุน้สามญั 135,000 66,144 49.0 100 

  26/55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม   

 

      

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั    

 

      

 

กรุงเทพฯ 10330 

     

 

โทรศพัท ์(0) 2253-6160 
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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 

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

  78 Shenton Way, #04-02,         สิงคโปร์ 

  Singapore 079120           

ประเภทธุรกจิ : เรือบรรทุกนํา้มันและก๊าซธรรมชาติ 

57 Petrolift Inc. หุน้สามญั 1,259,350,452 503,740,176 40.00/1 1 

  6th Floor, Mapfre Insular Corporate Center     

  

ฟิลิปปินส์ 

  Madrigal Business Park I, 1220       

 

เปโซ 

  Acacia Avenue, Ayala Alabang           

  Muntinlupa City, Philippines           

กลุ่มพลงังาน         

ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

58 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 784,747,743 277,823,871 57.14 1 

  26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม     

 

    

 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

  

170,590,470/1 

    กรุงเทพฯ 10330     

  

  

 

โทรศพัท ์(0) 2255-3115-6 

     ประเภทธุรกจิ : เหมืองถ่านหิน 

59 เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี หุน้สามญั 17,900 4,352 24.31/1 1 ดอลลาร์ 

  Nikou Kranidioti 7D, Tower 4, 3rd Floor       

 

สหรัฐอเมริกา 

  Flat/Office 302, Egkomi, PC 2411       

 

  

 

Nicosia, Cyprus 

     60 Qing Mei Pte. Ltd. หุน้สามญั 6,336,096 2,112,032 33.33/1 1 ดอลลาร์ 

 

5 Shenton Way, 21-06 UIC Building 

 

ดอลลาร์ 

  

สหรัฐอเมริกา 

 

Singapore 068808 

 

สหรัฐอเมริกา 

   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 
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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 

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 

     ประเภทธุรกจิ : บริหารท่าเรือ 

63 ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สามญั 26,000 12,740 49.0/2 100 

  P.O.Box 510, Port Khalid   

   

เดอร์ 

  Sharjah, United Arab Emirates   

   

แฮม  

 

Tel. : 971-6-528 1327    

     64 Baria Serece หุน้สามญั 2,039,080 407,816 20.0/1 100,000 

 

Phu My borough, Tan Thanh district, 

    

เวยีดนามดอง 

 

Ba Ria-Vung Tau province, Vietnam 

     

 

โทรศพัท ์+84.64.3876603 

     ประเภทธุรกจิ : โลจิสตกิส์ถ่านหิน 

65 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  หุน้สามญั 153,454,064 136,083,041 88.68/3 1 

 

(มหาชน) 

       36/83 อาคารพี.เอส. ทาวเ์วอร์ ชั้น 24       

 

  

  ซอยสุขมุวทิ 21 ถนนสุขมุวทิ แขวง       

 

  

 

คลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

     

 

โทรศพัท ์(0) 2664-1701-8 

     ประเภทธุรกจิ : ขายปุ๋ยเคม ี

66 บริษทั บาคองโค จาํกดั ทุนชาํระแลว้ 377,072,638,790 เวยีดนามดอง  100.0/1 - 

 

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

  

 

Baria Vung Tau Province, Vietnam 

     

 

Tel. : 064.893 400 

     ประเภทธุรกจิ :ลงทุนโดยการถือหุ้น 

67 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           
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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 

68 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 

      

หมายเหตุ : /1 ถือหุน้ทางออ้มโดย โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

  /2 ถือหุน้ทางออ้มโดยโทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

  /3 ถือหุน้ทางออ้มโดย บริษทั อะธีนโฮลด้ิงส์ จาํกดั 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

2. ปัจจัยความเส่ียง 

 

การบริหารความเส่ียง 

 การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  มุ่งเนน้ไปท่ีความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและความเส่ียงดา้นการเงิน ขอ้มูลความเส่ียงโดยรวมน้ีแสดงถึง

ความเส่ียงหลกัซ่ึงเป็นท่ีทราบแก่บริษทัฯ อนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางกลยทุธ์และการเงิน

ของบริษทัฯ ได ้อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลความเส่ียงโดยรวมน้ีไม่ไดร้วมความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อบริษทัฯ มีความเส่ียงบางอยา่งซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีทราบแก่บริษทัฯ หรือเป็นความเส่ียงซ่ึงในขณะน้ีเช่ือวา่ไม่มี

นยัสาํคญั แต่ในท่ีสุดแลว้อาจมีผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อธุรกิจ วตัถุประสงค ์รายได ้ เงินได ้สินทรัพย ์สภาพ

คล่องหรือทรัพยากรทุนของบริษทัฯ ได ้

 

 การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของวฎัจกัรการวางแผนธุรกิจ และการพิจารณาทบทวนแผน 

นโยบายความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงของบริษทัฯ ไดถู้กกาํหนดข้ึนเพื่อใหค้วามมัน่ใจไดต้ามสมควร

วา่บริษทัฯ จะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวด้ว้ยการประสานการควบคุมของฝ่ายบริหารเขา้กบัการดาํเนินงาน

ประจาํวนั และการตรวจสอบใหเ้ป็นท่ีแน่นอนวา่บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย ผูบ้ริหารมี

หนา้ท่ีตอ้งช้ีถึงความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสาํคญัและดาํเนินมาตรการรับมือกบัความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

 

 การเขา้รับความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมแบบผูป้ระกอบการ กระบวนการบริหารความ

เส่ียงช่วยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารเขา้รับความเส่ียงโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์และโอกาส

อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ี

ไม่คาดหมายในดา้นลบอนัเป็นผลมาจากกระบวนการ บุคลากรและระบบภายใน หรือจากเหตุการณ์

ภายนอกซ่ึงเช่ือมโยงกบัการดาํเนินงานจริงของแต่ละธุรกิจ ส่วนความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ครอบคลุมถึงความลม้เหลวท่ีไม่คาดหมายในการดาํเนินการหรือการปฏิบติัตามนโยบาย และขั้นตอนปฏิบติั

ท่ีเหมาะสม ในส่วนของความเส่ียงดา้นการเงินบริษทัฯ ไดจ้าํแนกออกเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตรา อตัราดอกเบ้ีย ความผนัผวนของราคานํ้ามนัและคู่สญัญา ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดจ้าํแนก

ประเภทของความเส่ียงตามลาํดบัความสาํคญั 

 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยูใ่นทุกภูมิภาคทัว่โลก การดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงเส่ียงต่อการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศต่างๆ ทัว่โลกซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้

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

 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดรั้บอิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกและในแต่ละ

ประเทศท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยู ่ ตวัอยา่งเช่น อตัราการวา่งงานอยา่งสูงในบางประเทศและความไม่

แน่นอนเก่ียวกบัเสถียรภาพการเติบโตอยา่งสูงในระยะยาวของเศรษฐกิจจีน อาจส่งผลใหอุ้ปสงคป์รับลดลง

และสภาพ แวดลอ้มทางตลาดในธุรกิจของบริษทัฯ มีความทา้ทายยิง่ข้ึน ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความผนัผวนของ

ราคาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ ตลอดจนความขดัแยง้ทางการเมืองทัว่โลกซ่ึงรวมถึงภูมิภาคตะวนัออกกลางและ

ภูมิภาคอ่ืนๆ  อาจจะยงัคงมีผลกระทบต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมหภาค และตลาดทุนและตลาดสินเช่ือระหวา่ง

ประเทศต่อไป ส่วนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองอาจมีผลกระทบในดา้นลบอยา่งมีนยัสาํคญั

ต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และอาจส่งผลใหก้ารกาํหนดงบประมาณและการ

ประมาณการของบริษทัฯ มีความยากยิง่ข้ึน 

 

 บริษทัฯ อาจมีความยากลาํบากในการวางแผนและบริหารจดัการการดาํเนินงานเน่ืองจากปัจจยั

ทางการเมืองท่ีไม่เอ้ืออาํนวย ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีไม่คาดหมาย เช่น 

การควบคุมการนาํเขา้หรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ กฎระเบียบทางดา้นการเดินทะเลท่ีเพิ่มข้ึน หรือ

ขอ้จาํกดัในการส่งผลตอบแทนสาํหรับการลงทุนจากต่างประเทศกลบัออกไปยงัต่างประเทศ เน่ืองจากตลาด

เกิดใหม่เร่ิมมีความสาํคญัยิง่ข้ึนสาํหรับการประกอบการของบริษทัฯ จึงเป็นท่ีคาดหมายวา่ความเส่ียงดงักล่าว

ขา้งตน้จะเพิ่มข้ึนดว้ย และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯ บริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการพิจารณาทบทวนแผนกลยทุธ์ซ่ึงกาํหนดข้ึนโดยแต่ละ

หน่วยธุรกิจเป็นระยะ การพิจารณาทบทวนดงักล่าวมุ่งเนน้ท่ีการรักษาหรือส่งเสริมความสามารถในการ

แข่งขนั การบ่งช้ีโอกาสสาํหรับการเติบโตเพิ่มเติม และการตอบสนองการเปล่ียนแปลงหรือแนวโนม้

ทางดา้นอุตสาหกรรม กฎระเบียบหรือเศรษฐกิจมหภาคซ่ึงมีผลกระทบต่อแต่ละธุรกิจ ในทุกๆ เดือน คณะ

ผูบ้ริหารจะประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่ม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ปรับปรุงแผนธุรกิจและกลยทุธ์ระยะสั้น เพื่อความมัน่ใจถึงการบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด นอกจากการใช้

ทกัษะความสามารถภายในองคก์รในกระบวนการตรวจติดตามและพจิารณาทบทวนน้ีแลว้ ผูบ้ริหารยงั

ปรึกษา หารือกบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอุตสาหกรรมและการเงิน และส่ือสารกบัสถาบนัและแหล่งอ่ืนๆ ท่ี

เช่ือถือไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

สมมุติฐานต่างๆ การพิจารณาทบทวนอยา่งต่อเน่ืองน้ีทาํใหส้ามารถดาํเนินการแกไ้ขไดล่้วงหนา้ก่อนท่ีจะมี

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

 เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ จาํนวนหน่ึงตอ้งการเงินลงทุนสูงมาก เวลา ลกัษณะ การกาํหนดราคา

และการจดัหาเงินลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมและกิจกรรมใหม่จึงมีความสาํคญัมาก 
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 บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุนท่ีเขม้งวดและติดตามอยา่งใกลชิ้ดเม่ือมีการปรึกษาหารือ

เก่ียวกบัการลงทุนใหม่ บริษทัฯ ไดล้ดความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดดว้ยการใช้

แนวทางโดยละเอียด และการพิจารณาทบทวนการลงทุนท่ีสาํคญัทั้งหมดแบบหลายระดบั  
 

 การเขา้ซ้ือกิจการใหม่เม่ือเร็วๆ น้ีอาจทาํใหบ้ริษทัฯ เผชิญกบัความเส่ียงในการควบรวมระบบงาน 

(integration risks) และเป็นการทา้ทายผูบ้ริหารท่ีจะลดความซบัซอ้นของบริษทัฯ 
 

 ความเส่ียงในการควบรวมระบบงานอาจเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ อาทิ การรวมบุคลากรฝ่ายขายและ

บริการ โลจิสติกส์ การปฏิบติัตามกฎระเบียบ เทคโนโลยสีารสนเทศและการเงิน ความยากลาํบากและความ

ซบัซอ้นในการควบรวมระบบงาน อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการเขา้ซ้ือ

กิจการ บริษทัฯ อาจมีค่าใชจ่้ายทางดา้นการควบรวมกิจการ การบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีสาํคญัเก่ียวกบั

การควบรวมระบบ 
 

 นอกจากน้ี อาจเป็นการยากสาํหรับบริษทัฯ ท่ีจะประสบความสาํเร็จในดา้นการลดความซบัซอ้น

ของโครงสร้างองคก์รและการประหยดัค่าใชจ่้าย การเขา้ซ้ือกิจการอาจนาํไปสู่การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั

ของสินทรัพยถ์าวรท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนาน ซ่ึงรวมถึงค่าความนิยม การปรับลดมูลค่าของสินทรัพยเ์หล่าน้ี

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีไม่คาดหมายล่วงหนา้อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

รายไดข้องบริษทัฯ 
 

 เน่ืองจากกลุ่มไดเ้ติบโตข้ึนและไดเ้พิ่มกิจกรรมทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ ความซบัซอ้น

ของการดาํเนินงาน และทกัษะความสามารถท่ีจาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการการดาํเนินงานดงักล่าวอยา่งมี

ประสิทธิภาพ จึงไดเ้พิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 

 ในขณะน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีทั้งบริษทัยอ่ยซ่ึงกลุ่มเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และบริษทัร่วม โดยบริษทั

เหล่าน้ีจาํนวนหน่ึงจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งต่างๆ นอกเหนือไปจากความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ

และการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (ซ่ึงกล่าวถึงทา้ยน้ี) การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มทั้งในธุรกิจเดิมและโดย

ผา่นการลงทุนใหม่ จะก่อใหเ้กิดความทา้ทายท่ีไม่ส้ินสุดในการบริหารจดัการธุรกิจต่างๆ และการจดัใหมี้

ทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีคุณภาพสูงเพื่อการควบคุมดูแล เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดใ้ชค้วามพยายาม

เพิ่มข้ึนอยา่งมากในการสรรหา ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร และแผนการรักษาบุคลากรเพื่อตอบสนอง

ความจาํเป็นทางดา้นบุคลากรตามท่ีคาดหมาย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะ

ปรึกษาหารือประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญักบัทุกสายธุรกิจและฝ่ายบริหารธุรกิจเป็นระยะ 

และจดัการประชุมผูบ้ริหารทุกไตรมาสเพือ่ปรึกษาหารือประเดน็ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคลเป็นการ

เฉพาะ 
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ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบักลุ่มธุรกจิขนส่ง 

 

 บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ในฐานะเจา้ของและผูป้ระกอบการเรือเดินทะเลท่ี

ดาํเนินธุรกิจอยา่งไม่มีขีดจาํกดัทางดา้นภูมิศาสตร์ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางดา้นภยัพิบติัทางทะเล 

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเรียกร้องค่าชดเชยจาํนวนมาก ความสูญเสียหรือความ

เสียหายของสินคา้/ทรัพยสิ์น และการหยดุชะงกัของธุรกิจเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก

ความบกพร่องของเคร่ืองจกัร ความผดิพลาดของมนุษย ์ การเมืองในประเทศต่างๆ การนดัหยดุงาน การก่อ

การร้าย การปลน้สะดม สภาพอากาศท่ีรุนแรง และกรณีและเหตุการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนท่ี

สูงข้ึนหรือการสูญเสียรายได ้ อยา่งไรกต็าม บริษทัสามารถจดัทาํการประกนัภยักบัอุตสาหกรรมการ

ประกนัภยัระหวา่งประเทศไดเ้พื่อคุม้ครองความเส่ียงเกือบทั้งหมดเหล่าน้ี อนัเป็นมาตรฐานสาํหรับเจา้ของ/

ผูป้ระกอบการเรือระหวา่งประเทศ ดงันั้น บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองจึงมีความคุม้ครอง

ท่ีเพียงพอสาํหรับกรณีและเหตุการณ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมว้า่เบ้ียประกนัภยัจะแตกต่างกนัไปตามความ

เส่ียงต่างๆ ท่ีสามารถเลง็เห็นไดข้องบริษทั 

 

 การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบท่ีกวา้งและมีการเปล่ียนแปลงเสมอ การไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบเหล่าน้ีอาจส่งผลใหเ้รือถูกกกักนั และนาํไปสู่การสูญเสียรายไดห้รือการเรียกร้องค่าชดเชย

จากผูเ้ช่าเรือ รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัในการปรับปรุงเรือ หรือการเปล่ียนแปลงขั้นตอนการดาํเนินงาน 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีความระมดัระวงัในเร่ืองเหล่าน้ี และมีการดาํเนินงานตามมาตรฐานทางดา้นเทคนิค

และความปลอดภยัท่ีกาํหนดระหวา่งประเทศ 

 

 ในการดาํเนินงานของเรือ จาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ เช่น ลูกเรือ ในทาํนอง

เดียวกนั การบริหารจดัการบริษทัจาํเป็นตอ้งมีผูจ้ดัการซ่ึงมีความสามารถในระดบัองคก์ร ตลอดจนความรู้

และประสบการณ์ทางวิชาการ การสรรหาและรักษาบุคลากรดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัสาํหรับการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง อยา่งไรกดี็ ดว้ยการใชน้โยบายพนกังานท่ีเป็น

ธรรมและเหมาะสม บริษทัฯ จึงประสบความสาํเร็จในดา้นการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะ

ความสามารถและคุณสมบติัสูง 

 

 เน่ืองจากบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ไดเ้พิ่มระดบัของการทาํสญัญารับขนส่ง

สินคา้ล่วงหนา้ ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัจึงสูงข้ึนดว้ย เพื่อลดความเส่ียงน้ี บริษทัไดเ้ขา้

ทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงสาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํเป็นสาํหรับสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ซ่ึงทาํให้
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บริษทัสามารถตรึงตน้ทุนไวไ้ดส่้วนหน่ึง 

 

 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือมีวฎัจกัร และตอ้งประสบกบัความผนัผวนในดา้นความสามารถ

ในการทาํกาํไร มูลค่าของเรือและอตัราค่าเช่าเรือ อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอุปทานและอุปสงค์

ของปริมาณการขนส่ง 

 

 จากความไม่แน่นอนและความผนัผวนอยา่งมากในตลาดท่ีซ่ึงอตัราค่าเช่าเรืออาจปรับข้ึน หรือปรับ

ลดอยา่งรวดเร็ว บริษทัฯ จึงมีความเห็นวา่เป็นการรอบคอบท่ีจะประกนัรายไดใ้นอนาคตดว้ยการใชอ้ตัราค่า

เช่าเรือท่ีสูงตามสมควรเม่ือเป็นไปได ้ เพื่อรองรับการปรับลดอยา่งรวดเร็วและยัง่ยนืของอตัราค่าเช่าเรือใน

ตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น เพื่อท่ีจะจาํกดัความผนัผวนน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะใหบ้ริการกองเรือท่ี

หลากหลายและมีความสมดุล บริษทัฯ แบ่งเรือจาํนวนหน่ึงเพื่อใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาวโดยมีสญัญารับ

ขนส่งสินคา้ล่วงหนา้และใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางเป็นส่วนประกอบ อุปสงคใ์นธุรกิจของบริษทัฯ 

เกิดข้ึนมาจากปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการใหเ้รือของบริษทัฯ ทาํการขนส่ง การเกิดข้ึนของอุปสงคน้ี์ข้ึนอยูก่บัการ

เติบโตทางการคา้และเศรษฐกิจของโลกเป็นสาํคญั ภาวะการเติบโตและการคา้ท่ีตกตํ่าอยา่งรุนแรงอาจเป็น

การลดอุปสงคข์องเรือ อุปสงคท่ี์ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอีกสองสามปีขา้งหนา้ซ่ึงเป็นท่ี

คาดวา่จะมีเรือใหม่เขา้ตลาดเป็นจาํนวนมาก อาจนาํไปสู่การปรับลดของอตัราค่าเช่าเรือได ้

 

 เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองมีความเส่ียงทางดา้นคู่สญัญา 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ีมีความฝืดเคืองทางดา้นการเงิน อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียง

ทางดา้นคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าเรือระยะยาวอยูเ่สมอ และไดใ้ชข้ั้นตอนการประเมินท่ีเหมาะสมก่อน

เขา้ทาํสญัญาเช่าเรือ นอกจากน้ี บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดรั้กษามาตรฐานในเร่ือง

การชาํระเงินอยา่งเขม้งวดโดยไม่คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือทางการเงิน ดว้ยเหตุน้ีในช่วงท่ีตลาดซบเซาในรอบ

ปีท่ีผา่น บริษทัฯ จึงไม่มีความสูญเสียท่ีมีนยัสาํคญัอนัเน่ืองจากการผดิสญัญาของผูเ้ช่าเรือ 

 

 รายไดข้องบริษทัฯ ไดรั้บมาจากลูกคา้จาํนวนหน่ึง และธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ไม่ไดพ้ึ่งพา

ลูกคา้เพียงรายเดียว ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงในดา้นการกระจุกตวัของธุรกิจกบัลูกคา้รายใดรายหน่ึง 

หรือการสูญเสียธุรกิจจากลูกคา้รายใดรายหน่ึงจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ และ

จะไม่ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นทนัทีและอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 สถานการณ์โลกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 
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 ในอดีต ความขดัแยง้ทางการเมืองไดส่้งผลใหเ้กิดการจู่โจมเรือเดินทะเล  การวางทุ่นระเบิดใตน้ํ้ า 

และการจู่โจมในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นการขดัขวางการเดินเรือระหวา่งประเทศ  ทั้งน้ี พฤติกรรมการก่อการร้าย

และโจรสลดัไดส่้งผลกระทบต่อเรือสินคา้ในน่านนํ้าทวปีต่างๆ  อาทิ ในบริเวณทะเลตะวนัออกกลางและ

ทะเลจีนใต ้ นอกจากน้ี การคว ํ่าบาตรทางการทูตกไ็ดส่้งผลกระทบต่อบริษทัขนส่งทางทะเลท่ีมีสญัญากบั

ประเทศท่ีถูกคว ํ่าบาตร เหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่จะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษทัฯ 

 

 การจู่โจมโดยโจรสลดัท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  และประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในรอบสามปีท่ี

ผา่นมา ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดจ้ดัหามาตรการเพิ่มเติมท่ีสาํคญัในเร่ืองของการป้องกนั การเตรียมความพร้อม การ

ฝึกฝน กระบวนการ และการอบรมลูกเรือก่อนท่ีจะนาํเรือเขา้ไปในเขตของโจรสลดั นอกจากน้ี ยงัรวมถึง

มาตรการการติดตั้งแนวร้ัวลวดหนามท่ีพนัรอบตลอดลาํตวัเรือ การป้องกนัหอ้งพกัของลูกเรือและหอ้งบงัคบั

การเรือ เคร่ืองมือป้องกนัร่างกายและศีรษะแบบทหาร และการใชเ้สน้ทางเช่ือมต่อทางทะเลท่ีมีการตรวจตรา 

นอกจากน้ี ยงัมีการแสวงหามาตราการป้องกนัและขดัขวางอ่ืนๆ กบัท่ีปรึกษาฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอีก

ดว้ย ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัฯ ไดซ้ื้อประกนัเพิ่มเติมเพื่อคุม้ครองภาระท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีเรือถูกโจรสลดัยดึ

หรือถูกจบัเรียกค่าไถ่   

 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบักลุ่มธุรกจิให้บริการนอกชายฝ่ัง  

 อุตสาหกรรมการใหบ้ริการงานนอกชายฝ่ังนั้น ข้ึนอยูก่บัอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเป็น

ส่วนใหญ่ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

 เมอร์เมดเป็นผูใ้หบ้ริการงานนอกชายฝ่ังแก่อุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนราคาของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึง

มีผลกระทบต่อกิจกรรมการสาํรวจ การพฒันา และการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตซ่ึ้งเมอร์เมดใหบ้ริการอยู ่ 

 

บริษทัต่างๆ ท่ีสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสาํรวจ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั

ราคาตลาดของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหอุ้ปสงคข์องงานบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ ของเมอร์เม

ดลดตามลงไปดว้ย ปริมาณกิจกรรมการผลิตและขดุเจาะท่ีลดลงเป็นระยะเวลานานอาจจะมีผลกระทบต่อ

การปฏิบติังานและธุรกิจของบริษทัฯ 

 

- 15 -  

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

อุปสงคข์องธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มีการแข่งขนัสูง มีความผนัผวน และผล

ของการดาํเนินงานบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ อาจมีความผนัผวน 

 

อุปสงคข์องการบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดในช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคสู์ง แต่อุปทานมีอยูจ่าํกดัจะมี

อตัราค่าเช่าเรือสูง แต่ส่วนใหญ่มกัจะตามดว้ยช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคต์ ํ่า ทาํใหอุ้ปทานลน้ตลาด และมีผลทาํให้

อตัราค่าเช่าเรือตํ่า การท่ีมีเรือสัง่ต่อใหม่ เรือท่ีมีการปรับปรุงสภาพ เรือขดุเจาะ หรือเรือสนบัสนุนงาน

วิศวกรรมใตท้ะเลนาํกลบัมาใชป้ฏิบติังานอีก และเรือต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มาในตลาดทาํใหเ้กิดอุปทานในตลาด

มากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหย้ากต่อการข้ึนอตัราค่าเช่าเรือ หรืออาจมีผลทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือลดลงไป ช่วงเวลาท่ีมีอุป

สงคต์ ํ่าทาํใหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน และทาํใหสิ้นทรัพยต่์างๆ ไม่ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน์ในบาง

ช่วงเวลา ทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดอาจตอ้งถูกปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่ไดใ้ชง้าน หรือ

ไม่เช่นนั้นแลว้เมอร์เมดตอ้งยอมทาํสญัญาท่ีไดรั้บค่าตอบแทนตํ่าตามสภาพตลาดในอนาคต นอกจากน้ี 

ความสามารถของเมอร์เมดในการต่อสญัญา หรือทาํสญัญาใหม่ และเง่ือนไขของสญัญาเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บั

สภาวะต่างๆ ของตลาดในเวลาท่ีมีการพิจารณาสญัญาต่างๆ ดงักล่าว  

 

นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยสญัญาการใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นสญัญาระยะ

สั้น การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี เน่ือง

ดว้ยธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดเป็นธุรกิจท่ีทาํสญัญาเป็นโครงการ ดงันั้น กระแสเงินสด

หมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังจึงไม่อาจคาดเดาไดแ้ละอาจไม่สมํ่าเสมอ และจากความผนั

ผวนของอุปสงค ์อาจทาํใหผ้ลประกอบการของเมอร์เมดผนัผวนได ้

 

กลยทุธ์ของบริษทัฯ คือ การใหสิ้นทรัพยข์องบริษทัฯ มีสญัญาระยะยาวซ่ึงจะช่วยใหมี้รายไดท่ี้จะ

ไม่ไดรั้บผลกระทบจากสภาพตลาดระยะสั้น และยงัเป็นเกราะป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของตลาด 

 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มมีความเส่ียงจากการปฏิบติังานหลายประการ 

 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดมีความเส่ียงหลายอยา่งท่ีมาจากอุตสาหกรรมนํ้ามนั และ

ก๊าซธรรมชาติ อาทิ อคัคีภยั ภยัธรรมชาติ ระเบิด การทะลกัของนํ้ามนัออกจากบ่อ การเผชิญกบัความดนั

ผดิปกติ การระเบิดของปล่องภูเขาไฟ ท่อนํ้ามนัแตกและนํ้ามนัร่ัว ความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผลตามมา

อยา่งร้ายแรง รวมทั้งการสูญเสียของชีวิตหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และอุปกรณ์

ของเมอร์เมดหรือของบริษทัลูกคา้ สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการบาดเจบ็

ของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง และความเสียหายต่อช่ือเสียงของเมอร์เมด 
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ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดยงัมีความเส่ียงจากความขดัขอ้งของอุปกรณ์ ซ่ึงอาจตอ้งใช้

เวลาในการซ่อมแซมนานและทาํใหร้ายไดข้องเมอร์เมดตอ้งสูญเสียไป ความลม้เหลวในระบบการทาํงาน

หลกัอาจทาํใหเ้กิดการสูญเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็ท่ีร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือและ

อุปกรณ์ และขอ้พิพาททางการเมืองหรือทางกฏหมายท่ียดืเยื้อและมีผลเสียต่อช่ือเสียงของเมอร์เมด 

 

เมอร์เมดลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในกองเรือ โดยเนน้การบาํรุงรักษาอยา่งเตม็ท่ี รวมไปถึงการเขา้

ซ่อมแซมตามกาํหนดระยะเวลา เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงดา้นความบกพร่องของอุปกรณ์ นอกจากน้ีเมอร์เมด

ยงัคงเนน้ย ํ้าดา้นความปลอดภยัอยูเ่สมอ โดยมีระบบบริหารจดัการความปลอดภยัท่ีครบถว้นพร้อมใชง้าน ซ่ึง

จะประกอบไปดว้ยแนวทางความปลอดภยัท่ีชดัเจน รวมไปถึง การจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัอยา่ง

ละเอียด และจดัโครงการเพื่อสร้างความตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยั ยิง่ไปกวา่นั้น ลูกคา้กมี็การ

ตรวจสอบกองเรืออยูเ่ป็นประจาํ และไดใ้หข้อ้มูลกบัเมอร์เมดเพื่อบนัทึกในโครงการตรวจซ่อมและ

บาํรุงรักษากองเรือ 

 

ลูกคา้ในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังมีจาํนวนจาํกดั และการสูญเสียลูกคา้ท่ี

สาํคญัอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบท่ีสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในธุรกิจน้ีมีจาํนวนจาํกดั โดยเฉพาะในธุรกิจขดุเจาะ และจาํนวนโครงการท่ีมี

ศกัยภาพในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังกมี็จาํนวนจาํกดัเช่นกนั ในปีหน่ึงๆ จาํนวนสญัญา และโครงการไม่ก่ี

โครงการ มีสัดส่วนท่ีสาํคญัต่อรายไดข้องธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมด นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยเมอร์เมด

มีเรือขดุเจาะทั้งส้ิน 2 ลาํ การสูญเสียลูกคา้ของธุรกิจการขดุเจาะไปรายหน่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจขดุ

เจาะ และอาจส่งผลถึงรายไดแ้ละผลกาํไรของเมอร์เมดโดยรวม ถา้เมอร์เมดไม่สามารถหาลูกคา้รายใหม่มา

ทดแทนลูกคา้ท่ีสูญเสียไปได ้

 

นอกจากน้ี รายไดแ้ละกาํไรของเมอร์เมดอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั ถา้ลูกคา้

สาํคญัรายใดของเมอร์เมดยกเลิกสญัญาหรือไม่ต่อสญัญากบัเมอร์เมด และเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกคา้ราย

ใหม่มาทดแทนลูกคา้เหล่าน้ีได ้

 

เมอร์เมดตอ้งทาํงานอยา่งหนกั เพื่อรักษาความสมัพนัธ์และช่ือเสียงท่ีดีของเมอร์เมดกบัลูกคา้ราย

ใหญ่ทุกราย และ ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่มีลูกคา้รายใดเลยท่ียกเลิกสญัญาท่ีทาํไวก้บัเมอร์เมดอนัเน่ืองมาจากผล

การทาํงานของเมอร์เมด หรือแมแ้ต่เมอร์เมดเองกไ็ม่เคยมีปัญหาในการเขา้ไปประมูลสญัญาฉบบัใหม่ๆ จาก

ลูกคา้ท่ีเคยใหง้านประมูล ในเร่ืองของเทคนิคท่ีดอ้ยคุณภาพ 

 

- 17 -  

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิโลจิสติกส์ถ่านหิน  

ความเส่ียงจากการขนส่ง 

UMS นาํเขา้ถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประจาํ โดยจะใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง

หรือเรือลาํเลียง มีความเส่ียงท่ีเป็นไปไดอ้ยูส่องประการในดา้นน้ี คือ ความพร้อมของเรือท่ีจะใชข้นส่ง และ

อตัราค่าระวางเรือท่ีอาจจะผนัผวนในช่วงระยะเวลาท่ีจะมีการขนส่ง 

 

UMS ตระหนกัถึงสถานการณ์เหล่าน้ีดีและไดด้าํเนินการแกไ้ขดว้ยการเขา้ทาํสญัญาระยะยาวแบบมี

กาํหนดเวลา (fixed long term contracts) กบัผูข้นส่งสินคา้และ/หรือสญัญาแบบทนัที (spot contracts) ใน

ขณะเดียวกนั ธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ กไ็ดใ้หก้ารสนบัสนุนในเร่ืองการปรับปรุงขอ้มูล

และการวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวของอตัราค่าระวางทุกสปัดาห์ ซ่ึงทาํให ้ UMS สามารถทาํการตดัสินใจได้

อยา่งรวดเร็วและมีขอ้มูล 

 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัการจัดหาถ่านหิน 

 ปัจจยัหลกัท่ีกระทบต่อการจดัหาและตน้ทุนมีดงัน้ี 

1) ความพร้อมของอุปทานตามขอ้กาํหนดเฉพาะ/คุณภาพท่ีตอ้งการ 

2) ราคาตามขอ้กาํหนดเฉพาะ/คุณภาพท่ีตอ้งการ 

3) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

  

ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความพร้อมของอุปทานรวมถึงประสิทธิภาพของเหมือง และขอ้กาํหนด

เก่ียวกบัความตอ้งการจากผูน้าํเขา้รายใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรงไฟฟ้าจากประเทศจีน ญ่ีปุ่น อินเดียและ

เกาหลี นอกจากน้ี UMS ยงัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัขอ้กาํหนดเฉพาะและคุณภาพซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศ

อินโดนีเซียอยูเ่สมอ UMS จะระบุความตอ้งการปริมาณนาํเขา้เป็นรายปี ตลอดจนขอ้กาํหนดเฉพาะและ

คุณภาพท่ีตอ้งการ ในขณะท่ีปริมาณในส่วนของผูจ้ดัหารายใหญ่ของอินโดนีเซียอาจจะไม่อยูใ่นระดบัของ

ประเทศนาํเขา้รายใหญ่ท่ีกล่าวถึง แต่ผูจ้ดัหารายใหญ่ของอินโดนีเซียกมี็สดัส่วนถึงร้อยละ 50 ข้ึนไปของการ

จดัซ้ือของบริษทัฯ ในขณะเดียวกนั ขอ้กาํหนดเฉพาะและคุณภาพจะอยูภ่ายใตก้ารจดัการอยา่งเคร่งครัดโดย

สญัญาจดัหาถ่านหินซ่ึงรวมขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเกณฑก์ารปฏิเสธและค่าปรับ 

 

 จากมุมมองดา้นราคา ดชันีราคาถ่านหินส่วนใหญ่จะอิงตามราคาตลาดโลก ราคาของถ่านหินจะผนั

ผวนตามอุปทานและอุปสงคท์ัว่โลก ดงันั้น ความผนัผวนดา้นราคาของปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อ

ตน้ทุนสินคา้ขาย UMS มีการติดตามดชันีราคาถ่านหินอยา่งใกลชิ้ด และดว้ยการใชส้ญัญาการจดัหาถ่านหิน
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แบบมีกาํหนดเวลาคงท่ีระยะยาวและสญัญาการจดัหาถ่านหินแบบระยะสั้นซ่ึงมีความสมดุลกนั UMS 

สามารถบริหารตน้ทุนสินคา้ขายได ้

 

 ตน้ทุนสินคา้ขายของ UMS ประมาณร้อยละ 90 อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีรายได้

ทั้งหมดเป็นเงินบาท ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบทางธุรกิจท่ีมีการนาํเขา้ถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียและ

จาํหน่ายใหก้บัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ดงันั้น UMS จึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ในขณะท่ี

เงินบาทไทยมีมูลค่าลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบนาํเขา้ของ UMS จะสูงข้ึน UMS บริหารความเส่ียงน้ีดว้ยการใช้

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) สาํหรับตน้ทุนการนาํเขา้ทั้งหมด ดงันั้น 

UMS จึงสามารถลดความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดม้าก 

 

ความเส่ียงจากการคู่แข่งรายใหม่ 

คู่แข่งรายใหม่หลายรายยงัคงเขา้มาในตลาดจาํหน่ายถ่านหินในประเทศไทย แต่เดิมนั้นจะเห็นวา่

ธุรกิจการคา้ถ่านหินตอ้งการเงินลงทุนค่อนขา้งนอ้ยในแง่ของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร การแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนได้

ส่งผลใหเ้กิดการตดัราคาและทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมของผูค้า้ถ่านหินแคบลง 

 

UMS ยงัคงใชก้ลยทุธ์หลกัเพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑข์องตนออกจากผลิตภณัฑข์อง

คู่แข่ง ตวัอยา่งเช่น UMS ใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของถ่านหินท่ีเหมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้าแต่ละ

ประเภทตามประเภทของอุตสาหกรรม รวมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้สาํหรับการสอบถามทางดา้นเทคนิค

และท่ีเก่ียวกบับริการอ่ืนๆ 

 

UMS เป็นผูท้าํการคดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินใหเ้หมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้าแต่ละประเภทท่ี

ใชโ้ดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเลก็ เพื่อใหม้ัน่ใจถึงการมีประสิทธิภาพสูงสาํหรับลูกคา้ ดงันั้น 

ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีสาํคญั UMS จึงสามารถนาํเขา้ถ่านหินในปริมาณมากโดยใชเ้รือขนาดใหญ่ข้ึนและมี

ค่าใชจ่้ายการขนส่งท่ีตํ่าลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณและเรือท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 

 

จากการท่ีชุมชนมีความกงัวลมากข้ึนเก่ียวกบักระบวนการของถ่านหิน เม่ือเร็วๆ น้ี หน่วยงานใน

ระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดัหลายแห่ง ไดท้าํการบงัคบัใชห้รือเพิ่มเติมขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอยา่ง

เคร่งครัดเพื่อท่ีจะคุม้ครองชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม UMS ไดป้รับปรุงโรงงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

และเหนือกวา่ขอ้กาํหนดเหล่านั้น UMS ไดรั้บการรับรอง ISO 14001 ซ่ึงจะเป็นการสร้างอุปสรรคท่ีสาํคญั

ในการเขา้ตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่จาํนวนมาก ซ่ึงเคยลงทุนเพียงเลก็นอ้ย ในท่ีสุดแลว้ 

ผูป้ระกอบการเหล่านั้นจะตอ้งทาํการลงทุนท่ีสาํคญัเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและท่ีดินสาํหรับลานกอง 

เพื่อท่ีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ความเส่ียงด้านผลติภณัฑ์ทดแทนและการขยายตลาด 

โดยทัว่ไป ทรัพยากรพลงังานหลกัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดแ้ก่ นํ้ ามนัเตา ก๊าซ

ธรรมชาติ และถ่านหิน นํ้ามนัเตาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีบริษทัผูผ้ลิตส่วนใหญ่เลือกใช ้ เน่ืองจากการจดัหาทาํ

ไดส้ะดวก การใชง้านไม่ยุง่ยากและง่ายต่อการบาํรุงรักษา ก๊าซธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ

อุตสาหกรรมเน่ืองจากมีราคาถูกกวา่นํ้ามนัเตา ส่วนการใชถ่้านหินเป็นแหล่งพลงังานยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 

 

แนวโนม้ราคานํ้ามนัเตาท่ีเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้น้ทุนในอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มข้ึนตาม 

ในขณะเดียวกนั ราคาก๊าซธรรมชาติกป็รับเพิ่มข้ึนเช่นกนั และเป็นท่ีชดัเจนวา่อุปทานของก๊าซธรรมชาติใน

ประเทศกาํลงัมีแนวโนม้ลดลง ส่งผลใหห้ลายอุตสาหกรรมเร่ิมท่ีจะหาแหล่งพลงังานทดแทนสาํหรับการ

ผลิตและการจดัการตน้ทุนการผลิต ในขณะท่ีถ่านหินยงัเป็นแหล่งตน้ทุนราคาถูกซ่ึงมีความเป็นไปได ้ แต่

ผูผ้ลิตหลายรายกก็าํลงัมองหาแหล่งพลงังานทดแทน อาทิ แกลบ เศษไม ้และพลงังานชีวภาพอ่ืนๆ 

 

อยา่งไรกต็าม ถ่านหินมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสาํคญัเหนือกวา่แหล่งพลงังานอ่ืนๆ ในดา้นตน้ทุน และถ่าน

หินยงัเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณสาํรองอยูม่ากเม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งพลงังานธรรมชาติอ่ืนๆ และอาจพบได้

ในประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 ประเทศ 

 

UMS คาดหวงัวา่ความตอ้งการถ่านหินจะยงัคงเพิ่มข้ึนต่อไป ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตจะมีความสาํคญั

มากข้ึนในทุกอุตสาหกรรม หลายอุตสาหกรรมไดห้นัมาใหค้วามสนใจในถ่านหินเป็นแหล่งพลงังานทดแทน 

สาํหรับผูผ้ลิตเดิม การพจิารณาเปล่ียนจากการใชห้มอ้ไอนํ้าซ่ึงใชน้ํ้ ามนัเตาเป็นหมอ้ไอนํ้าท่ีใชถ่้านหินจะตอ้ง

การเงินลงทุน อยา่งไรกต็าม ดว้ยปัจจยัทั้งหมดท่ีนาํมาพิจารณา ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนเช้ือเพลิง ค่าใชจ่้ายการ

ดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายการบาํรุงรักษา ผูผ้ลิตอาจเห็นถึงผลตอบแทนท่ีดีในการเปล่ียนจากนํ้ามนัเตาเป็น

ถ่านหิน 

 

ความเส่ียงจากชุมชนและทีเ่กีย่วกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ถ่านหินมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์บิทูมินสั ซบับิทูมินสัและลิกไนต ์เม่ือนาํถ่านหินมาเผา

ไหม ้ ออกซิเจนในอากาศจะทาํปฏิกิริยากบัถ่านหิน และก่อใหเ้กิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ถา้มีการสูดดม

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดห์รือถา้ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดส์มัผสักบัผวิหนงั อาจทาํใหป้อดอกัเสบ และเกิด

โรคภูมิแพ ้ในขณะเดียวกนัฝุ่ นผงจากถ่านหินกอ็าจทาํใหเ้กิดอาการภูมิแพด้ว้ยเช่นกนั 

 

ปัจจุบนั UMS นาํเขา้ถ่านหินบิทูมินสัและซบับิทูมินสั ซ่ึงมีกาํมะถนัในระดบัตํ่า (ปริมาณกาํมะถนั

อยูใ่นช่วง 0.1-1.5 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีนํ้ามนัเตามีกาํมะถนัอยูใ่นช่วง 0.1-3.0 เปอร์เซ็นต)์ ทาํใหมี้ผลกระทบ

กบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ 
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เพื่อท่ีจะลดการรับรู้ในเชิงลบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน 

UMS จึงไดติ้ดตามกระบวนการผลิตอยา่งใกลชิ้ดโดยสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของรัฐบาล โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ UMS ไดล้ดการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองดว้ยการใชร้ะบบการจดัเกบ็แบบปิด การจดัใหมี้ผา้ใบคลุม

รอบกองถ่านหิน การฉีดนํ้าดกัฝุ่ นไม่ใหฟุ้้งกระจาย การสร้างร้ัวสูงรอบคลงัสินคา้ และการปลูกตน้ไม้

โดยรอบบริเวณท่ีดินเพื่อดกัฝุ่ นละออง รถท่ีบรรทุกถ่านหินจะมีผา้ใบปิดคลุมมิดชิด และจะมีการลา้งลอ้

รถบรรทุกก่อนท่ีจะปล่อยออกเพื่อไม่ใหเ้ศษถ่านหินตกลงบนถนน 

 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิปุ๋ยและคลงัสินค้าในเวยีดนาม 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัราคาวตัถุดิบของปุ๋ย 

ราคาวตัถุดิบของปุ๋ยทั้งในประเทศและทัว่โลกสามารถผนัผวนได ้ ดงันั้น บาคองโคจึงอาจตอ้ง

ปรับเปล่ียนรายการสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตลาดเผชิญกบัแนวโนม้ท่ีตกตํ่า หรือส่วนต่างท่ีลดลงเม่ือ

ตลาดมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่ิงเหล่าน้ียอ่มเกิดข้ึนไดห้ากบาคองโคไม่สามารถปรับราคาตามตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

ในขณะท่ีความเส่ียงน้ีไม่สามารถกาํจดัไปไดท้ั้งหมด แต่บรรเทาและลดลงไดด้ว้ยการควบคุมโดยใช้

แนวทาง 2 อยา่งคือ  

ก) การดาํรงสินคา้คงคลงัใหต้ ํ่า เพื่อท่ีจะจาํกดัความเส่ียงในสถานการณ์ท่ีตลาดมีแนวโนม้ตกตํ่า 

และ  

ข) การใชน้โยบายราคาท่ีแน่นอนและส่วนลด พร้อมกบัการบริหารจดัการลูกคา้บนพื้นฐานของ

การมีคุณภาพท่ีเหนือกวา่ เพื่อใหบ้าคองโคสามารถรักษาส่วนต่างเม่ือราคาวตัถุดิบปรับตวั

สูงข้ึน 

 

ความเส่ียงในการจัดหาวตัถุดิบของปุ๋ย 

บาคองโคจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงโดยทัว่ไปอุปทานจะสมดุลกนัท่ี 

50/50 คือ ในประเทศร้อยละ 50  และต่างประเทศร้อยละ 50  

 

ดว้ยนโยบายเชิงกลยทุธ์ของบาคองโคในการดาํรงสินคา้คงคลงัท่ีตํ่า และการจดัซ้ือวตัถุดิบแบบ

ทนัเวลาพอดี ส่งผลใหบ้าคองโคอาจมีความเส่ียงต่อโอกาสท่ีจะขาดแคลนวตัถุดิบไดสู้งข้ึนในเวลาท่ีอุปทาน

ของโลกมีความฝืดเคือง  

 

บาคองโคไดส้ร้างความสมัพนัธ์ระยะเวลายาวกบัจาํนวนผูจ้ดัหาสินคา้ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ในต่างประเทศ ซ่ึงผูจ้ดัหาสินคา้เหล่าน้ีต่างใหก้ารสนบัสนุนบาคองโคอยา่งต่อเน่ือง บนพื้นฐานของขอ้
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ผกูพนัทางดา้นคุณภาพ การยดึมัน่ในขอ้ผกูพนัทางสญัญา และการชาํระเงินทนัที บาคองโคไดรั้บการ

สนบัสนุนทางดา้นปริมาณและการจดัซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาอยา่งทนัเวลาเสมอ 

 

การแข่งขนัในธุรกจิปุ๋ยในประเทศ 

ประเทศเวยีดนามคือตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงสาํหรับปุ๋ย และเคมีเกษตรกรรม (Agrochemical) 

ปัจจุบนั การผลิตของปุ๋ย NPK ในเวยีดนาม (การผสมและการอดัเมด็) อยูใ่นระดบัเกินขีดความสามารถ และ

กาํลงัมีการวางแผนอีกหลายโครงการสาํหรับปีต่อๆ ไป 

 

บาคองโคไดเ้ลือกกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างและมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑพ์ิเศษ เพื่อจาํกดัความเส่ียง

ในการแข่งขนั ในภาพรวม บาคองโคมีสูตรปุ๋ยมากกวา่ 50 สูตร ตั้งแต่สูตรท่ีใชใ้นตลาดทัว่ไปจนถึงสูตร

พิเศษเฉพาะ ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บาคองโคยงัคงนาํหนา้ในการแข่งขนั เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้จะมีการผลิต

ผลิตภณัฑเ์พยีง 10-15 ประเภท 

 

บาคองโคมีกระบวนการผลิตหลายระบบ อีกทั้งยงัเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑด์ว้ยกระบวนการผลิต

เฉพาะ เช่น การอดัแน่น (Compaction) USP และการเคลือบปุ๋ยดว้ยสารชีวภาพ ดว้ยแนวทางน้ี บาคองโค

สามารถรักษาช่ือเสียงของผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ในตลาดในฐานะผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงและมีการ

สร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งสมํ่าเสมอ และสามารถดาํรงส่วนแบ่งตลาดและส่วนต่างกาํไร 

 

การส่งมอบปุ๋ยทีต่รงเวลา 

ดว้ยนโยบายการผลิตแบบทนัเวลาพอดีของบาคองโค สินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัจึงมีปริมาณตํ่า ซ่ึงอาจ

ทาํใหเ้กิดความเป็นไปไดสู้งข้ึนท่ีจะส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ล่าชา้ 

 

บาคองโคจดัการความเส่ียงน้ีโดยใชแ้นวทางการจดัการโซ่อุปทานท่ีดี ดว้ยการส่ือสารอยา่ง

สมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการขายกบัฝ่ายผลิต โรงงานจะทราบถึงคาํสัง่ท่ีเขา้มา

ล่วงหนา้หลายสปัดาห์ บาคองโคดาํรงกาํลงัการผลิตไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ร่วมกบัแผนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์

และเคร่ืองจกัรเพื่อป้องกนัความชาํรุดบกพร่อง ผลิตภณัฑซ่ึ์งผา่นกระบวนการถุงแบบอตัโนมติัและการ

ลาํเลียงในขั้นสุดทา้ย จะถูกจดัส่งใหก้บัลูกคา้โดยเร็ว 

 

ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 

บาคองโคจดัซ้ือวตัถุดิบมากกวา่คร่ึงจาํนวนดว้ยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และขายสินคา้

สาํเร็จรูปภายในประเทศเป็นเงินเวยีดนาม จากการท่ีรัฐบาลเวียดนามไดล้ดค่าเงินเวียดนามอยูเ่สมอ ความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจึงยงัคงมีอยู ่
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เน่ืองจากเงินเวยีดนามไม่ไดเ้ป็นสกลุเงินท่ีสามารถแลกเปล่ียนไดโ้ดยทัว่ไป ขอบเขตการใชจึ้งมีอยู่

จาํกดั ความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนน้ีอาจจดัการไดด้ว้ยการดาํรงสินคา้คงคลงัใหต้ ํ่า (ตามนโยบาย

เชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ) และการใชน้โยบายการซ้ือขาย/ชาํระเงินดว้ยเงินสด เพื่อใหมี้หน้ีลูกคา้เป็นศูนย ์

แนวทางน้ีช่วยใหบ้าคองโคสามารถชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาสินคา้ไดท้นัที และลดความเส่ียงจากสกลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 

นอกจากน้ี บาคองโคยงัส่งออกสินคา้บางประเภท ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เป็นสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา รายไดน้ี้ใชใ้นการชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 

 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตัิตามกฎข้อบังคบั 

รัฐบาลเวียดนามกาํหนดมาตรฐานท่ีเจาะจงสาํหรับสูตรปุ๋ยเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค และมีการบงัคบัใช้

บทลงโทษต่าง ๆ ถา้ผลิตภณัฑไ์ม่ไดผ้ลิตข้ึนตามขอ้กาํหนดเฉพาะท่ีผา่นการทดสอบ บาคองโคนาํเขา้วตัถุดิบ

จากผูจ้ดัหาสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ีเช่ือถือได ้ อีกทั้งมีช่ือเสียงในฐานะเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยท่ีมี

คุณภาพสูง นอกจากน้ี ดว้ยแนวทางในการสร้างสรรคสู์ตรการผลิต ผลิตภณัฑข์องบาคองโคจึงเป็นไปตาม

หรือเหนือกวา่มาตรฐานต่างๆ ท่ีรัฐบาลกาํหนดไวเ้สมอ 

 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบในประเทศทีบ่ริษัทฯ มีการลงทุน 

บริษทัฯ ใชม้าตรการท่ีเป็นไปไดท้ั้งปวงเพื่อป้องกนัสถานภาพทางกฎหมายของบริษทัฯ และ

ป้องกนัมิใหค้วามเส่ียงทางดา้นกฎหมายเกิดข้ึน 

 

โครงการปฏิบติัตามกฎระเบียบไดน้าํมาใชก้าํกบัดูแลพนกังานของบริษทัฯ ทัว่โลก โครงการน้ี

กาํหนดใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมายและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งใหก้ารอบรมและการสนบัสนุนท่ี

เก่ียวขอ้งแก่พนกังาน ซ่ึงหวัใจสาํคญัของโครงการน้ีคือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการ

กาํหนดแนวทางการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจรรยาบรรณ และเสริมดว้ยแผนการอบรมและทดสอบ รวมทั้ง

สายด่วน (Whistle Blow Line) เพื่อการรายงานการละเมิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

 

เพียงเท่าท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถปฏิบติัได ้ บริษทัฯ ไดท้าํการจาํกดัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความรับผดิ

และความเสียหายดว้ยการประกนัภยั โดยประเภทและขอบเขตของการประกนัภยัน้ีจะไดรั้บการปรับปรุง

เป็นระยะเพื่อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ  ณ เวลาปัจจุบนั 
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ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การท่ีบริษทัฯ ยดึถือมาตรฐานทางเทคนิคและหลกัปฏิบติัขั้นสูง ช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

ได ้ อีกทั้งทาํใหม้ัน่ใจถึงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บริษทัฯ ทาํการปรับปรุง

มาตรการป้องกนัเหล่าน้ีเป็นระยะ บริษทัฯ มีการตรวจสอบความปลอดภยัทางดา้นสุขอนามยัและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ ณ ท่ีทาํการทุกแห่ง บริษทัฯ ลดความเส่ียงท่ีเกิดกบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มดว้ย

การตรวจสอบและใหค้าํปรึกษา 

 

ความเส่ียงจากผลกระทบทางด้านสังคมและชุมชน 

เพื่อจดัการความเส่ียงเหล่าน้ี บริษทัฯ มีการตรวจติดตามและวเิคราะห์ผลกระทบท่ีการเปล่ียนแปลง

ในกฎหมาย และกฎระเบียบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

บริษทัฯ ประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานของรัฐ และใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่พือ่การพฒันาแผนงานและ

มาตรการตอบสนอง รวมทั้งจดัใหมี้กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองในพื้นท่ีการดาํเนินงานต่างๆ โดย

มุ่งเนน้ท่ีการมีส่วนร่วมของชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเส่ียงทางดา้นการเงินหลกัๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากคู่สญัญา บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เช่น สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและ

อตัราดอกเบ้ีย สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ สญัญากาํหนดอตัราแลกเปล่ียนตํ่าสุดและสูงสุด และสญัญา

แลกเปล่ียนท่ีราคาจะถูกกาํหนดดว้ยราคาคงท่ี เพื่อจดัการกบัความเส่ียงทางการเงินหลกัๆ วตัถุประสงคข์อง

การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีคือ เพื่อท่ีจะลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจาก

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน และเพื่อการจดัการสภาพคล่องของทรัพยากรเงินสด บริษทัฯ มี

นโยบายท่ีจะไม่เขา้ทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียเพื่อ

จุดประสงคใ์นการเกง็กาํไร 

 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  

ธุรกิจขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ธุรกิจโลจิสติกส์และ

คลงัสินคา้ และธุรกิจปุ๋ยใชเ้งินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินหลกัสาํหรับธุรกรรมการคา้และการ

เขา้ซ้ือสินทรัพย ์ วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯ คือการเพิ่มรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานในสกลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอยา่งสูงสุด เพื่อใหม้ัน่ใจถึงสมดุลระหวา่งรายไดท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศกบัรายจ่าย

ดา้นการคา้ การเขา้ซ้ือสินทรัพยแ์ละเงินกูท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บเงินกูใ้นสกลุ

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเงินทุนสนบัสนุนธุรกิจและการลงทุนท่ีก่อรายไดใ้นสกลุเงินดอลลาร์
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สหรัฐอเมริกา ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเหลือไดรั้บการจดัการโดยตราสารการเงิน เช่น สญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ และการจดัการเงินฝากในสกลุเงินตราต่างประเทศ 

 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ์ เช่น การแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเพื่อกาํหนดตน้ทุน

ทางการเงินของบริษทัฯ สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนับริษทัฯ 

จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย 

 

ถึงแมว้า่การดาํเนินงานส่วนใหญ่อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สกลุเงินท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการ

ดาํเนินงานยงัคงเป็นเงินบาท ดงันั้น จึงมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนเม่ือมีการทาํธุรกรรมในสกลุ

เงินท่ีไม่ใช่เงินบาท ผลกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนปรากฎอยูใ่นหมายเหตุ 30 ของหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงต่อความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและลดตน้ทุน

ดอกเบ้ีย โดยความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียสามารถลดลงไดด้ว้ยการบริหารการใชอ้ตัราดอกเบ้ียทั้งแบบ

คงท่ีและลอยตวัสาํหรับเงินกูย้มื และการใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น การแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงิน

กูย้มืระยะยาว นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงับริหารจดัการระยะเวลาโดยรวมของเงินกูย้มือยา่งต่อเน่ืองโดยให้

สมัพนัธ์กบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสาํหรับเงินกูใ้นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

โดยมีอตัราส่วนต่างคงท่ีท่ีตํ่าซ่ึงผกูอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย LIBOR แบบลอยตวั  

 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํา้มันเช้ือเพลงิ 

ความผนัผวนของราคานํ้ามนัอาจจะมีผลกระทบต่อค่าใชจ่้าย ในธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง

ทางทะเลอยา่งมากและอาจส่งผลกระทบต่อผลกาํไรของบริษทัฯ ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญา

กาํหนดค่าเงินล่วงหนา้เพื่อตรึงราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ วิธีการน้ีมีความสาํคญั

และมีประสิทธิภาพสาํหรับการลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงในอนาคตในช่วง

ระหวา่งวนัท่ีตกลงเขา้ทาํสญัญาขนส่งสินคา้และวนัท่ีไดท้าํการขนส่งสินคา้จริง เน่ืองจากธุรกิจขนส่งสินคา้

แหง้เทกองทางทะเลมีวนัเดินเรือท่ีราคาค่าขนส่งสินคา้ท่ีกาํหนดตายตวัมากข้ึน ดงันั้นบริษทัฯ คาดวา่จะทาํ

การป้องกนัความเส่ียงสาํหรับความตอ้งการนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตสาํหรับสญัญาขนส่ง

สินคา้ระยะยาวแต่ละฉบบั โดยการเขา้ทาํสญัญาแลกเปล่ียนนํ้ามนัเช้ือเพลิงและสญัญาซ้ือขายนํ้ามนัเช้ือเพลิง

ล่วงหนา้ ในเวลาท่ีเจรจาต่อรองสญัญาขนส่งสินคา้ระยะยาวแต่ละฉบบั 
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ความเส่ียงจากคู่สัญญา  

รายไดจ้ากค่าระวางสินคา้แหง้เทกองส่วนใหญ่นั้นลูกคา้จะจ่ายเงินล่วงหนา้ หรือจ่ายก่อนท่ีลูกคา้จะ

ไดรั้บสินคา้ สาํหรับการขายถ่านหิน ลูกคา้รายใหญ่เป็นบริษทัมหาชนท่ีมีความมัน่คงในประเทศไทย ส่วน

การขายถ่านหินใหก้บัลูกคา้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็นั้นมีจาํนวนไม่มาก บริษทัฯ ขายปุ๋ยทั้งหมด

ในรูปแบบเงินสด บริษทัฯไม่คิดวา่ความเส่ียงจากคู่สญัญามีนยัสาํคญั และตน้ทุนในการป้องกบัความเส่ียง

ดงักล่าวจะมากเกินกวา่ผลประโยชน์ท่ีจะเป็นไปได ้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่เขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ์ใดๆ สาํหรับ

ความเส่ียงน้ี 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

3.1 ความเป็นมา 
 

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

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2537 ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียน 833,004,413 บาท และ

ทุนชาํระแลว้ 708,004,413 บาท 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่น

มาคือ  

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

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อนาํมาใชใ้นแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษทัฯ 

 - เมอร์เมดไดจ้ดัหาเงินทุนจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุน้

สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศสิงคโปร์ 

ปี 2551 - 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 ประกอบธุรกิจการลงทุน (investment holding company) เพื่อการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ สินทรัพย ์หรือลงทุนในบริษทันอกประเทศไทย 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 89.55 ในบริษทั ยนิูค      

ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจถ่านหินและโลจิสติกส์ใน

ประเทศไทย โดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ท่ีจะสร้างธุรกิจถ่านหินแบบครบวงจร 

 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค จาํกดั ซ่ึง

เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจปุ๋ยในประเทศเวียดนาม และไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 21.18 ในเมอร์

ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี  ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ท่ีประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศ

ฟิลิปปินส์ 

 - เมอร์เมด ไดร้ะดมเงินทุนเพิม่โดยการออกหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อ

รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2553 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 38.83 ใน Petrolift ซ่ึงเป็น

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

 - เมอร์เมด เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส์ เพื่อขยายบริการงาน

วิศวกรรมใตท้ะเลไปยงัตะวนัออกกลาง 

 -  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ออกหุน้กูใ้นประเทศ ประเภทระบุช่ือผูถื้อ 

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) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 4 ลาํ 

เป็นเรือในตลาดมือสอง 3 ลาํ และรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 1 ลาํ ส่วนเมอร์เมดไดซ้ื้อเรือ

สนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลมือสอง 1 ลาํ และรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 3 ลาํ 

ปี 2554 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เขา้ถือหุน้ร้อยละ 20 ใน Baria Serece โดยเป็นส่วน

หน่ึงของกลยทุธ์ท่ีจะสร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 3 ลาํ 

เป็นเรือในตลาดมือสอง 2 ลาํ และเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 1 ลาํ 

 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เขา้ซ้ือหุน้เพิ่มเติมใน Petrolift Inc. (“Petrolift”) ร้อย

ละ 1.166 เพื่อเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ใน Petrolift เป็นร้อยละ 40.0 

 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เขา้ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. 

(“Qing Mei”) เพื่อลงทุนในโครงการพฒันาเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 

2 จาํนวน 34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จาํนวนเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ

ทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 คิดเป็นเงิน 34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 - Asia Offshore Drilling Limited (“AOD”) ไดร้ะดมเงินทุนจาํนวน 180 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา จากตลาดทุนในประเทศ และไดเ้ซ็นสญัญาสร้างเรือขดุเจาะแบบ jack-up 

จาํนวน 3 ลาํ มูลค่ารวม 538 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกากบั Keppel FELS Ltd. ประเทศ

สิงคโปร์ เมอร์เมดและ Seadrill Limited (“Seadrill”) ต่างถือหุน้ใน AOD ร้อยละ 33.75 หุน้

ของ AOD ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนและซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

Oslo Axess (ประเทศนอร์เวย)์ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2554 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

 - ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 กลุ่มบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 15 ลาํ เรือบริการนอกชายฝ่ัง 8 ลาํ และเรือขดุเจาะ 2 ลาํ 

นอกจากน้ี ยงัมีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอีกเป็นจาํนวนประมาณ 5.70 ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทั  

โทรีเซนไดเ้ช่ามาเสริมกองเรือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

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

3.3 โครงสร้างรายได้ 

ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มธุรกิจพลงังาน 

2554 % 2553 % 2554 % 2553 % 2554 % 2553 % 

รายไดจ้ากการบริการ             

ค่าระวาง 5,754.19  100.00% 10,157.15  100.00%              -                 -                 -                 -                 -    -              -    - 

ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง - - - -              -                 -                 -                 -    5,542.82  100.00% 3,476.37  100.00% 

ค่าบริการอ่ืนและค่านายหนา้ 106.17  30.83% 367.76  62.43% 238.25  69.17% 221.35  37.57%              -    -              -    - 

รายไดจ้ากการขาย - - - - 6,249.44  100.00% 4,675.90  100.00%              -    - - - 

รายได้จากการดาํเนินงาน 

(ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน) 

5,860.36  32.76% 10,524.91  55.69% 6,487.69  36.26% 4,897.25  25.91% 5,542.82  30.98% 3,476.37  18.39% 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

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

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 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

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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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

4.  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 

 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง  

TTA และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจโดยการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ

ตั้งแต่ปี 2447 และใหบ้ริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองตั้งแต่ปี 2528 ในปี 2553 TTA ไดเ้ขา้ทาํธุรกิจบริการ

เรือบรรทุกนํ้ามนัและก๊าซขนาดเลก็เพิ่มเติมในประเทศฟิลิปปินส์ 

 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

กลุ่มบริษทัฯ ใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลตั้งแต่ปี 2538 และบริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังตั้งแต่

ปี 2549 ในปี 2552 TTA ไดเ้ขา้ทาํการลงทุนโดยออ้มในโครงการเหมืองถ่านหินใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ 

และภายหลงัจากนั้นในปี 2554 TTA ไดเ้พิม่ความเป็นเจา้ของของ TTA ดว้ยการลงทุนโดยตรงในบริษทัท่ีทาํ

เหมืองถ่านหิน นอกจากน้ี ในปี 2554 TTA ไดล้งทุนในโครงการเหมืองถ่านหินอีกแห่งหน่ึงในประเทศ

อินโดนีเซีย การลงทุนในเหมืองถ่านหินเหล่าน้ีเป็นการบ่งช้ีอยา่งชดัเจนถึงเป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ของกลุ่ม

บริษทัฯ ท่ีจะเพิ่มการทาํธุรกิจพลงังานซ่ึงมีศกัยภาพการเติบโตในอนาคตท่ีสูง 

 
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน  

เป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ของ TTA รวมถึงการสร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศ

เวียดนามและการสร้างเครือข่ายการจดัหาถ่านหินแบบครบวงจร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี TTA ไดล้งทุนใน

บริษทัผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยซ่ึงตั้งอยูถ่ดัจากท่าเรือนํ้าลึกในนิคมอุตสาหกรรม Phu My ทางตอนใตข้อง

เวียดนาม โดย TTA ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เม่ือปี 2553 Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. ซ่ึงถือใบอนุญาต      
โลจิสติกส์ เป็นผูป้ระสานงานกิจกรรมท่าเรือและคลงัสินคา้เพื่อการใหบ้ริการโลจิสติกส์อยา่งไม่ขาดตอนแก่

ลูกคา้ ดว้ยพื้นท่ีคลงัสินคา้เพิ่มเติมในปี 2555 จึงเป็นท่ีคาดวา่จะมีกิจกรรมท่าเรือมากข้ึน นอกจากน้ี TTA ยงั
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ลงทุนในบริษทัโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย ซ่ึงหมายความวา่กลุ่มบริษทัฯ จะสามารถทาํเหมือง ขนส่ง

และขายถ่านหินใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร 
 

TTA ไดข้ยายและสร้างการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซ่ึงทาํใหมี้จาํนวนบริษทัเพิ่มเติมเกิดข้ึนภายในกลุ่ม

บริษทัฯ ทั้งน้ี ไดมี้การจดัตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี และบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ข้ึน

เพื่อการจดัการและถือการลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศของ TTA อยา่งเป็นระบบ 

 
แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงโครงสร้างองคก์รของกลุ่มบริษทัฯ  ภายใตก้ลุ่มธุรกิจใหม่ 

 

 
จุดแข็งในการแข่งขนัของกลุ่มบริษัทฯ 

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัการบริหารกลุ่มธุรกิจ และการดาํเนินการท่ีรอบคอบ

และมีประสิทธิภาพท่ีสามารถทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ขยายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุงการบริการท่ีเสนอ

ใหก้บัลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน และชาํระหน้ีคืนไดต้ามกาํหนด  

 
สภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินปัจจุบนัอาจมีผลกระทบต่อช่วงเวลาในการลงทุนต่างๆ แต่

บริษทัฯ กต็ั้งใจจะมุ่งสร้างเมด็เงินจากสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยห์ลกับางตวัและการลงทุนบางอยา่ง รวมทั้ง

การจดัสรรกระแสเงินสดเพือ่ท่ีจะใหถึ้งเป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ระยะกลางของกลุ่มบริษทัฯ 
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กลุ่มบริษัทฯ มีจุดแข็งในการแข่งขนัดงัต่อไปนี ้

สร้างกลุ่มธุรกจิให้มีความหลากหลายมากขึน้ TTA พยายามท่ีจะลดความผนัผวนของวฎัจกัรทางธุรกิจ และ

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดหมุนเวียนดว้ยการมองหาการลงทุนใหม่ท่ีถ่วงดุลกบัธุรกิจท่ีมีอยู ่ อยา่งไร

กต็าม การลงทุนใหม่ยงัไม่ถึงระดบัท่ีเพียงพอจะชดเชยใหก้บัธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีชะลอตวัลง

อยา่งมีนยัสาํคญัได ้

 
การทาํธุรกจิในตลาดเกดิใหม่และสินค้าโภคภัณฑ์ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง  TTA เป็นหน่ึงในบริษทัแรกๆ ท่ี

มุ่งเนน้ใหบ้ริการโลจิสติกส์อยา่งมืออาชีพในประเทศเวียดนาม และมีความไดเ้ปรียบจากการบุกเบิกตลาดใน

ฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิกธุรกิจการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชยใ์นเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ การศึกษา

วิเคราะห์เพื่อการพฒันาเหมืองถ่านหินแห่งแรกในเขตกะลิมนัตนักลาง ประเทศอินโดนีเซีย กาํลงัเสร็จส้ินลง 

UMS เป็นหน่ึงในบริษทัแรกๆ ท่ีมุ่งเนน้ใหบ้ริการโลจิสติกส์ถ่านหินแบบ “ตรงต่อเวลา”  (“just-in-time”) 

ในประเทศไทย และไดล้งทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อท่ีจะทาํธุรกิจน้ี TTA เช่ือวา่การมุ่งเนน้ท่ีตลาดเกิด

ใหม่และถ่านหินจะช่วยให ้TTA สามารถคงความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด ้
 

กองเรือและบริการทีมี่ความหลากหลายและมีคณุภาพสูง กลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของสินทรัพยส่์วนใหญ่ ซ่ึง

ช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ และสามารถควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน 

รวมทั้งสามารถเสนอราคาท่ีแข่งขนัในตลาดได ้ ซ่ึงไดผ้ลเป็นอยา่งมากในการสร้างช่ือของกลุ่มบริษทัฯ ให้

เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป และรักษาสมัพนัธภาพในระยะยาวกบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัฯ ใชเ้งินจาํนวนหน่ึงในการ

บาํรุงรักษากองเรือใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีกวา่ท่ีสถาบนัจดัชั้นเรือตอ้งการ  
 

โครงสร้างพืน้ฐานและเครือข่ายการให้บริการทีเ่น้นความสําคญัของลกูค้า ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง

ไดพ้ฒันาความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัท่าเรือนานาชาติหลายแห่ง ซ่ึงทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษใน

การดาํเนินธุรกิจ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัมีความไดเ้ปรียบจากการมีเครือข่ายตวัแทนเดินเรือและ

สาํนกังานต่าง ๆ รวมทั้งความสมัพนัธ์กบัท่าเรือ เพื่อใหบ้ริการกบัลูกคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ระยะยาวท่ีทาํ

ธุรกิจดว้ยกนัหลายคร้ัง เมอร์เมดมีโรงงานมาตรฐานระดบัโลกท่ีชลบุรี ประเทศไทย และมีหน่วยสนบัสนุน

งานชายฝ่ังในกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งในประเทศ

สิงคโ์ปร์ และประเทศกาตาร์ในตะวนัออกกลาง เพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ และยงัได้

แต่งตั้งตวัแทนในทอ้งถ่ินในตลาดลูกคา้ท่ีสาํคญั ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถพฒันาความสมัพนัธ์ท่ี

แขง็แกร่งกบับริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีดาํเนินธุรกิจอยูใ่นภูมิภาค 
 

รูปแบบการทาํธุรกจิทีข่ยายได้ นบัตั้งแต่ปี 2447 กลุ่มบริษทัฯ ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการ

ปรับตวั และการขยายรูปแบบธุรกิจ โดยขยายการบริการต่างๆ และฐานการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ และ
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ไดส้ร้างฐานการดาํเนินธุรกิจท่ีแขง็แรง ท่ีทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจไปยงัแขนงท่ีอาจส่งเสริม

หรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
 

สถานภาพทางการเงินทีแ่ข็งแกร่ง ถึงแมว้า่ปี 2554 เป็นปีท่ีมีความยากลาํบากปีหน่ึง กลุ่มบริษทัฯ ยงัคง

สามารถสร้างรายไดจ้ากดาํเนินงานจาํนวน 17,565.07 ลา้นบาท  และกาํไรจากการดาํเนินงานปกติก่อนหกั

ดอกเบ้ีย/ภาษี/ค่าเส่ือมราคาและการตดัจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน 2,543.65 ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสินรวม

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ยงัคงอยูท่ี่ 0.47:1 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่สถานภาพท่ี

เขม้แขง็ทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบต่อเง่ือนไขทางธุรกิจต่างๆ โดย

สามารถซ้ือสินทรัพยใ์นราคาท่ีถูก 
 

กลุ่มธุรกจิของบริษทัฯ 
 

4.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 

กลุ่มธุรกิจขนส่งใหบ้ริการเดินเรือและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือผา่นทางบริษทัยอ่ย และ

บริษทัร่วมของบริษทัฯ โดยใหบ้ริการกบัลูกคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบริษทัผูค้า้บริษทัหลกัๆ ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมนํ้ามนั บริษทัโลจิสติกส์ และบริษทัผูป้ระกอบการเดินเรือรายใหญ่ รวมถึงบริษทัท่ีใหก้าร

บริการบริหารกองเรือทุกชนิด 
 

กลุ่มธุรกิจขนส่งประกอบดว้ยธุรกิจหลกัสองธุรกิจคือธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและบริษทั 

ปิโตรลิฟต ์ จาํกดั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองภายใตช่ื้อ โทรีเซน โดย ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2554 กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประกอบดว้ยเรือซ่ึงบริษทัฯ เป็นเจา้ของเองจาํนวน 15 

ลาํ และเรือท่ีเช่า อีกจาํนวน 1 ลาํโดยเป็นการเช่าระยะยาวถึงไตรมาสแรกของปี 2555 
 

โทรีเซนใหบ้ริการเรือเหมาลาํขนส่งสินคา้ไปทุกภูมิภาคของโลก และเดินเรือตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ โดยแบ่งลกัษณะการใหบ้ริการออกเป็นการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะกลางและการเซ็นสญัญารับขนส่ง

สินคา้ล่วงหนา้ และการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะสั้นและการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว 
 

TTA มีการถือหุน้ร้อยละ 40 ในบริษทั ปิโตรลิฟต ์ จาํกดัซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเรือบรรทุก

นํ้ามนัและก๊าซระหวา่งเกาะท่ีประกอบการอยูใ่นประเทศฟิลิปปินส์ ปิโตรลิฟตเ์ป็นเจา้ของและประกอบการ

เรือบรรทุกและขนส่งนํ้ามนัจาํนวนเกา้ (9) ลาํ รวมทั้งเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาํนวนหน่ึง (1) ลาํซ่ึง

ใชส้าํหรับการขนส่งภายในประเทศตามสญัญาระยะยาวกบับริษทันํ้ามนัและก๊าซแห่งใหญ่เป็นหลกั 
 

ธุรกิจอ่ืนๆ ในกลุ่มธุรกิจขนส่งไดแ้ก่ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจการ

เป็นตวัแทนเรือซ่ึงมีอยูท่ ั้งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และธุรกิจการ

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

ธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
ข้อมูลอุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แหง้เทกองยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์อุปทานลน้ตลาด 

อตัราการเติบโตของอุปสงคข์องเรือในปี 2554 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3  ในขณะท่ีอตัราการเติบโตของ

อุปทานของเรืออยูท่ี่ประมาณร้อยละ 10 ดงันั้น อตัราค่าระวางเรือจึงยงัคงตํ่าอยู ่
 
อุปสงค์ 
 

ก่อนหนา้ปี 2551 ปริมาณการคา้ของสินคา้แหง้เทกองเติบโตข้ึนเป็นอยา่งมาก ซ่ึงก่อใหเ้กิดความ

ตอ้งการขนส่งสินคา้แหง้เทกองทางทะเลมากข้ึนตามไปดว้ย อยา่งไรกต็าม ภายหลงัจากวิกฤตการณ์ทาง

การเงินในปี 2551 อตัราการเติบโตของปริมาณการคา้สินคา้แหง้เทกองไดช้ะลอลงจนสู่ระดบัท่ีตํ่าเป็น

ประวติัการณ์ แผนภูมิและตารางดงัต่อไปน้ีแสดงถึงปริมาณการคา้ทางทะเลทั้งหมดในส่วนของสินคา้แหง้เท

กองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียวในช่วงปี 2548 ถึงปี 2554  สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณ

มากในแต่ละเท่ียวไดแ้บ่งออกเป็นแร่เหลก็ ถ่านหิน ธญัพืช (รวมถึงขา้วสาลี ธญัพืชหยาบ และถัว่เหลือง) 

ฟอสเฟต และแร่บอกไซต/์อะลูมินา  
 
ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2554 (ล้านตนั) 

 
  2548 2549 2550 2551 2552 2553  

ประ 

มาณ

การ 

2554  

ประ 

มาณ 

การ 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

 ป
ระ

มา
ณ

กา
ร

25
54

 ป
ระ

มา
ณ

กา
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รวม เปล่ียนแปลงตอ่ปี
 

ถ่านหิน 710 754 806 834 870 940 968 

แร่เหลก็ 652 734 787 845 903 930 958 

ธญัพืช 309 324 342 351 349 375 386 

แร่บอกไซต/์

อะลูมินา 

73 78 83 81 78 78 80 

แร่ฟอสเฟต 30 30 31 31 29 29 30 

รวม 1,774 1,920 2,049 2,142 2,229 2,352 2,422 

เปลีย่นแปลง

ต่อปี 

7.5% 8.3% 6.7% 4.5% 4.1% 5.5% 3.0% 

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

ปริมาณการคา้ทางทะเลของสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว คาดวา่จะ

เพิ่มข้ึนร้อยละ 37 ในช่วงระหวา่งปี 2548 และปี  2554 สินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละ

เท่ียว ในจาํนวนน้ีผลิตภณัฑจ์ากแร่เหลก็เติบโตเร็วท่ีสุด คือมีอตัราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 47 โดยมีการ

ผลิตเหลก็ในประเทศจีนเป็นตวัผลกัดนัท่ีสาํคญั การเติบโตของอุปสงค ์ (วดัเป็นตนัไมล)์ สะทอ้นถึง

แนวโนม้ในทิศทางเดียวกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางและแผนภูมิดงัต่อไปน้ี 
 
อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกองปี 2548 ถึง 2554 

 
  2548 2549 2550 2551 2552 2553  

ประ 

มาณ 

การ 

2554  

ประ 

มาณ 

การ 
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รวม เปล่ียนแปลงตอ่ปี

 

ถ่านหิน 3,113 3,540 3,778 3,905 3,518 3,750 3,863 

แร่เหลก็ 3,918 4,192 4,544 4,849 5,510 5,650 5,820 

ธญัพืช 1,688 1,820 1,928 1,930 1,905 2,150 2,215 

แร่บอกไซต/์

อะลูมินา 

248 267 268 267 265 265 273 

แร่ฟอสเฟต 154 155 159 159 150 150 155 

รวม 9,121 9,974 10,677 11,110 11,348 11,965 12,324 

เปลีย่นแปลง

ต่อปี 

8.1% 9.3% 7.0% 4.1% 2.1% 5.4% 3.0% 

ท่ีมา : Fearnleys 

 
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จีนและตามดว้ยอินเดียเป็นตวัผลกัดนัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหป้ริมาณการคา้สินคา้

แหง้เทกองเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว การผลิตและการใชเ้หลก็ภายในประเทศจีนไดส้ร้างอุปสงคใ์นระดบัสูง

ต่อการคา้แร่เหลก็ การขาดแคลนวตัถุดิบภายในประเทศไดส่้งผลใหมี้การนาํสินคา้เขา้จากประเทศ

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

การผลติเหลก็ดิบของโลก 

การผลิตเหลก็ดิบของโลก (ลา้นตนั) 
 

  อยูี สหรัฐ 

ญี ่

ปุ่น จีน 

เกา 

หล ี

ใต้ 

ไต้ 

หวนั 

อนิ

เดยี อ่ืนๆ รวม 

 

2547 194 99 113 269 48 20 33 280 1,054 

2548 187 94 113 349 48 19 38 282 1,129 

2549 199 99 116 422 48 20 43 273 1,219 

2550 210 97 120 487 51 21 50 281 1,317 

2551 198 92 119 501 54 20 55 292 1,330 

2552 139 58 88 568 49 16 57 246 1,220 

2553 173 81 110 627 58 19 66 262 1,395 

2554  

(9  

เดือน) 

136 65 81 528 51 17 54 205 1,136 

ท่ีมา : Fearnleys 

 
ในปี 2547 ผลผลิตเหลก็ดิบของจีนมีจาํนวนประมาณ 269 ลา้นตนั และเพิ่มข้ึนเป็นตวัเลขสองหลกั

จนเป็น 487 ลา้นตนัในปี 2550 ในปี 2552 ขณะท่ีการผลิตเหลก็ดิบโลกลดลงเป็น 1.220 พนัลา้นตนั หรือ

ลดลงร้อยละ 8.3 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก การผลิตเหลก็ของจีนกลบัมีการปรับตวัข้ึนอยา่งสูง

โดยเพิ่มข้ึนเป็น 568 ลา้นตนั 
 

ในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา การผลิตเหลก็ของจีนมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีท่ีร้อยละ 12.4 เทียบกบัการ

เติบโตของการผลิตของโลกซ่ึงเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 4.3 ต่อปี จากการท่ีการผลิตเหลก็เติบโตข้ึน ส่งผลใหก้าร

นาํเขา้แร่เหลก็ของจีนเติบโตอยา่งมากตามไปดว้ย ดงันั้น การผลิตเหลก็ของจีนจึงเป็นแรงกระตุน้ท่ีสาํคญัสุด

ของอุปสงคข์องการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง และเป็นท่ีคาดวา่จะมีปริมาณสูงกวา่ 700 ลา้นตนัภายในส้ินปี 

2554 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

แผนภูมิการนําเข้าแร่เหลก็ของจีน (ล้านตนั) 
 

 
ท่ีมา: Fearnleys 

 
การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนเพิม่ข้ึนเกือบเป็น 9 เท่าจากปี 2543 ถึงปี 2553 โดยหลกัๆ แลว้จีนไดน้าํเขา้

แร่เหลก็มาจากประเทศออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย และแอฟริกาใต ้ การนาํเขา้แร่เหลก็จากบราซิลนั้นกไ็ด้

เพิ่มข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา และไดส่้งผลใหมี้การเพิ่มปริมาณตนัไมลร์วมทั้งความตอ้งการเรือบรรทุก

สินคา้แบบเทกองท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2554 มีจาํนวนถึง 

508.5 ลา้นตนั และจากการท่ีระดบัการนาํเขา้ยงัมีอยา่งต่อเน่ือง จะทาํใหจ้าํนวนไปแตะท่ี 680 ลา้นตนั ซ่ึงจะ

เพิ่มข้ึนประมาณเกือบร้อยละ 10 จากปีก่อน 
 

อุปทาน 
 

ในช่วงตน้เดือนตุลาคม 2554 กองเรือสินคา้บรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองทัว่โลกมีเรือทั้งหมด 8,752  

ลาํ ระวางบรรทุกรวมเท่ากบั 593.2 ลา้นเดทเวทตนั ตารางต่อไปน้ีแสดงกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแยก

ประเภทตามขนาดระวางบรรทุก ณ  ตน้เดือนตุลาคม 2554 อายเุฉล่ียของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ณ 

เดือนตุลาคม 2554 คือ 10.4  ปี 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง เดือนตุลาคม 2554 
 

ขนาด/ประเภท เดทเวทตนั จํานวนเรือ 
ระวางบรรทุกรวม 

(ล้านเดทเวทตัน) 

ร้อยละของกองเรือ 

(เดทเวทตนั) 

Capesize  100,000+ 1,304 236.6 39.9 

Panamax  60,000 – 100,000 1,987 151 25.5 

Supramax 50,000 – 60,000 1,412 77.7 13.1 

Handymax  40,000 – 50,000 965 43.4 7.3 

Handysize  10,000 – 40,000 3,084 84.5 14.2 

รวม   8,752 593.2 100 

ท่ีมา: Fearnleys 

 
ถึงแมว้า่กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโลกจะเติบโตข้ึนตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา เพื่อ

ตอบสนองกบัการขยายตวัของการคา้ทางทะเลและอุปสงคใ์นการขนส่งทางเรือ แต่อุปทานกย็งัมีจาํกดั ทาํให้

เกิดการสัง่ต่อเรือใหม่ในช่วงปี 2548-2551 ข้ึนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมอยูใ่นภาวะอุปทาน

ลน้ตลาดเม่ือมีการส่งมอบเรือมากข้ึนในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา   

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการสัง่ต่อเรือใหม่ทั้งหมดกบัจาํนวนกองเรือท่ีมีอยูเ่ป็นเคร่ืองนาํทางระดบั

ของอุปทานในอนาคต ณ ตน้เดือนตุลาคม 2554 รายการการสัง่ซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกซ่ึงมี

กาํหนดส่งมอบในระหวา่งปี 2554 – 2557 มีอยูท่ี่ปริมาณ 214.5 ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 36.2 ของกอง

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในปัจจุบนั ปีน้ีจะเป็นปีของการส่งมอบเรือ แต่ในปีต่อไปจะเป็นปีของการ

เติบโตของกองเรือท่ีแขง็แกร่ง 

 

การส่ังซ้ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทีส่ั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2554 

 

ขนาด/ประเภท เดทเวทตนั จํานวนเรือ 
ระวางบรรทุกรวม 

(ล้านเดทเวทตัน) 

ร้อยละของกองเรือ

ปัจจุบัน (เดทเวทตนั) 

Capesize  100,000+ 465 93 39.3 

Panamax  60,000 – 100,000 863 69.2 45.8 

Supramax 50,000 – 60,000 522 29.6 38.1 

Handymax  40,000 – 50,000 78 3.6 8.3 

Handysize  10,000 – 40,000 584 19.1 22.6 

รวม   2,512 214.5 36.2 

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

ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอตัราค่าเช่าเรือ 
 

อตัราค่าเช่าเรือยงัผนัผวนตามขนาดของเรือ อยา่งเช่นปริมาณและรูปแบบการคา้ของสินคา้ไม่ก่ีชนิด

ของสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเท่ียว (major bulks) จะมีผลกระทบต่อความตอ้งการ

ของเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เพราะวา่อุปสงคต่์อเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ถูกกระทบ

โดยปริมาณและรูปแบบการคา้ของสินคา้ไม่ก่ีชนิด อตัราค่าเช่าเรือ (และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกสินคา้

ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่จึงมกัจะผนัผวนไดม้ากกวา่ ในทางกลบักนั การคา้สินคา้หลายชนิดของสินคา้แหง้เทกองท่ี

ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเท่ียว (minor bulks) ท่ีนาํมารวมกนัเป็นจาํนวนมากๆ จะเป็นตวัผลกัดนัอุป

สงคข์องเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองขนาดท่ีเลก็กวา่ ดงันั้น อตัราค่าเช่าเรือและมูลค่าของเรือสาํหรับเรือ

ขนาดเลก็จึงมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ 
 

แผนภูมิอตัราค่าเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน) 
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ท่ีมา: Fearnleys 
 

ในตลาดการเช่าเรือเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา อตัราค่าเช่าเรือจะแตกต่างกนัตามระยะเวลาเช่าเหมา

และปัจจยัเฉพาะต่างๆ ของเรือท่ีใชบ้รรทุก เช่น อาย ุ ความเร็ว และการเผาผลาญเช้ือเพลิง ในตลาดเรือเช่า

เหมาลาํแบบเป็นเท่ียว อตัราค่าเช่าจะถูกกาํหนดจากขนาดของสินคา้ท่ีบรรทุก วตัถุดิบ เวลาท่ีถึงท่า และ

ค่าธรรมเนียมการผา่นคลอง รวมทั้งภูมิภาคท่ีมีการส่งมอบ 
 

อตัราค่าเช่าเรือซ่ึงลดลงอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ช่วงกลางปี 2551 เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่

โลก ท่ีทาํใหก้ารเติบโตของอุปสงคช์ะลอลงซ่ึงเป็นเวลาเดียวกนักบัท่ีมีเรือใหม่เขา้สู่ตลาดมากกวา่เดิม ในปี 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

2554 อตัราค่าระวางเรือยงัคงตํ่ากวา่ของในปี 2553 และโดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับเรือท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 

แมว้า่อตัราค่าระวางจะปรับตวัสูงข้ึนหลงัช่วงฤดูร้อน 

 
ราคาเรือ 
ราคาเรือส่ังต่อใหม่ 
 

มีการประมาณการวา่ราคา

ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท

กองสัง่ต่อใหม่เพิ่มข้ึน

มากกวา่เท่าตวัจากช่วงแรก

ของปี 2545 ถึงส้ินปี 2551 

นบัตั้งแต่ส้ินปี 2551 ราคาของ

เรือท่ีสัง่ต่อใหม่ไดป้รับลดลง

เป็นการทัว่ไป เน่ืองจากการ

ชะลอตวัเป็นอยา่งมากของ

คาํสัง่ต่อเรือใหม่ 

 

แผนภูมิราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองส่ังต่อใหม่  

ปี 2543 ถึง 2554 

 (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 
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ท่ีมา:  Fearnleys 

 
ราคาเรือมือสอง 
 

ในตลาดเรือมือสอง ราคาเรือ

มือสองยงัคงเพิ่มข้ึนไปจนถึง

เดือนสิงหาคม 2551 ก่อนท่ี

ราคาเรือมือสองจะลดลงมาก

เกือบสองในสามส่วนในตอน

ส้ินปี  ดชันี BDI Index ได้

ลดลงจากท่ีเกินกวา่ 11,000 

จุดในเดือนมิถุนายน 2551 

เป็นก่ึงกลาง 600 จุดในเดือน

ธนัวาคม 2554 ในปี 2554 

มูลค่าของเรือมือสองยงัคง

ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง

ตามอตัราค่าระวางท่ีอ่อนตวั

ลง 

แผนภูมิราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง ปี 2543 ถึง 2554  
 

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง อาย ุ5 ปี (ระยะเวลาโดยเฉลีย่) - ล้านดอลลาร์

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

ข้อมูลธุรกจิ 

 

โทรีเซนยงัคงเป็นหน่ึงในเจา้ของรายใหญ่ท่ีสุดของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท  

Handymax และประเภท Supramax ซ่ึงมีฐานอยูใ่นประเทศไทย  

 

เพื่อการปรับปรุงกองเรือใหมี้ความทนัสมยั ในปี 2554  โทรีเซนไดข้ายเรือเก่าจาํนวน 15 ลาํและเขา้

ซ้ือเรือท่ีทนัสมยัจาํนวน 3 ลาํ เรือท่ีไดส้ัง่ต่อใหม่อีก 2 ลาํ ซ่ึงมีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ีย 53,000 เดทเวทตนั มี

กาํหนดการส่งมอบในปี 2555 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 กองเรือโทรีเซนมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 

702,853 เดทเวทตนั ระวางบรรทุกเฉล่ีย 43,798 เดทเวทตนั และมีอายเุฉล่ีย 10.8 ปี ขนาดของกองเรือของโท

รีเซนไดล้ดลงจากจาํนวน 48 ลาํ ในปี 2548 เป็นจาํนวน 15 ลาํ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และมีขนาดระวาง

บรรทุกสินคา้รวมลดลงจาก 1,230,514 เดทเวทตนั เป็น 702,853 เดทเวทตนัในระยะเวลาเดียวกนั   

 
จํานวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

การบริหารกองเรือ 

 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) และ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

(“TCB”) มีหนา้ท่ีดูแลจดัการการดาํเนินงานในเชิงพาณิชยแ์ละเทคนิคของกองเรือ   เ ตารางต่อไปน้ีแสดง

ขอ้มูลของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโทรีเซน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 

โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 

จํานวนเรือ 

 จํานวนเรือ 

ทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 9 1 - 10 

Supramax 6 - 2 8 

รวม 15 1 2 18 

 
 

อายุเฉลีย่ของกองเรือโทรีเซน 

 เรือ 

ทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 15.29 12.75 - 15.02 

Supramax 5.53 - - 5.53 

รวม 10.81 12.75 - 10.93 

 

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

รายช่ือกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองโทรีเซน  
 

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบเรือ 

เดทเวทตนั อายุ ชนิดของเรือ 
จากอู่ต่อเรือ 

1 ทอร์ ไดนามิค 30/4/2534 43,497  20.43 Standard Bulk > 40,000 dwt 

2 ทอร์ จูปิเตอร์ 18/8/2529 36,992  25.13 Box Shape Bulk (Box) 

3 ทอร์ เวฟ 30/7/2541 39,042  13.18 Open Hatch / Box Shape < 40,000 dwt 

4 ทอร์ วนิ 18/11/2541 39,087  12.87 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

5 ทอร์ เอนเนอร์ย ี 16/11/2537 42,529  16.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

6 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/4/2538 42,529  16.48 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

7 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/7/2538 42,529  16.19 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

8 ทอร์ ฮาร์โมน่ี 21/3/2545 47,111  9.53 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

9 ทอร์ ฮอไรซนั 1/10/2545 47,111  9.00 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

10 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 22/7/2553 57,015  1.73 Standard Bulk > 40,000 dwt 

11 ทอร์ อินทิกริต้ี 2/4/2544 52,375  10.50 Standard Bulk > 40,000 dwt 

12 ทอร์ อินดิเพนเดน็ซ์ 20/12/2553 52,407  9.94 Standard Tess - 52 

13 ทอร์ อินฟินิต้ี 21/12/2553 52,383  9.66 Standard Tess - 52 

14 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/1/2553 54,123  1.71 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 

15 ทอร์ ฟอร์จูน 15/6/2554 54,123  0.29 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน               702,853  เดทเวทตนั 

 

ท่ีมา : TTA 

 

ในอนาคต เรือทุกลาํจะถูกโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บั TSS และจดทะเบียนภายใตธ้งสิงคโปร์ เพื่อท่ีจะ

ไดรั้บประโยชน์จากมาตรการจูงใจทางภาษีท่ีดีกวา่ของรัฐบาลสิงคโปร์  

 

กลยทุธ์ในการบริหารกองเรือของโทรีเซนคือการทาํใหมี้สินคา้และลูกคา้ท่ีหลากหลาย    และการ

ตั้งเป้าหมายท่ีจะรักษาความสมดุลของการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาวและการเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้

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

การให้บริการของกองเรือบริษัทฯ 

การบริการแบบไม่ประจําเส้นทาง 

 

รายไดจ้ากการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทาง ของบริษทัฯ มาจาก 

• การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว หรือการใหเ้ช่าเหมาลาํในตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น ซ่ึงคิดค่าเช่า

ตามอตัราของตลาด ณ ขณะนั้น  

• การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา เป็นการใหเ้ช่าเรือโดยกาํหนดระยะเวลาไว ้และโดยทัว่ไป

จะกาํหนดอตัราค่าเช่าแบบคงท่ี แต่มกัจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออตัราค่าเช่า

เรือของตลาดปัจจุบนั มาเป็นองคป์ระกอบในการคิดอตัราค่าเช่าเรือ และ 

• การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) ซ่ึงบริษทัฯ จะรับขนส่ง

สินคา้จาํนวนหน่ึงใหแ้ก่ลูกคา้ในเสน้ทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัของการเช่าและการทาํสญัญาแต่ละแบบในธุรกิจการ

เดินเรือของบริษทัฯ 

 

ประเภทของการเช่าเหมาเรือ 

 

 
การเช่าเหมาลาํ 

เป็นเทีย่ว 

การเช่าเหมาลาํ 

เป็นระยะเวลา 
การเช่าเรือเปล่า 

การเซ็นสัญญารับ

ขนส่งสินค้าล่วงหน้า 

ระยะเวลาของสัญญา 

เป็นระยะเวลาสาํหรับ

การเดินทาง 

เท่ียวเรือเดียว 

หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ หน่ึงปีหรือมากกวา่ 

อตัราค่าเช่า 
แตกต่างกนัไปตาม 

การเช่าแต่ละเท่ียว 
คิดเป็นรายวนั คิดเป็นรายวนั 

โดยทัว่ไปคิดเป็น

รายวนั 

ค่าใชจ่้ายของเรือ เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือ 
เจา้ของเรือจ่าย เจา้ของเรือจ่าย ลูกคา้จ่าย เจา้ของเรือจ่าย 

เม่ือเรืออยูใ่นระยะเวลา

ท่ีไม่อาจใชป้ระโยชน์

ได ้(Off-hire) 

ลูกคา้ไม่ตอ้งจ่าย แลว้แต่ตกลง โดยทัว่ไปลูกคา้จ่าย 
โดยทัว่ไปลูกคา้ 

ไม่ตอ้งจ่าย 

 

ในรอบบญัชี 2554 โทรีเซนไดมี้สญัญารับขนส่งสินคา้แบบเช่าเหมาลาํระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 19.6 

ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมด และในปี 2555 ไดมี้การทาํสญัญาล่วงหนา้แบบเช่าเหมาลาํระยะยาวไวแ้ลว้
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ร้อยละ 7.8 ของระวางบรรทุกสินคา้ทั้งหมด ทางเลือกหน่ึงท่ีจะทาํใหเ้รือไดรั้บการวา่จา้งกคื็อการใหเ้ช่าผา่น

ตวัแทนนายหนา้จดัหาสินคา้ ในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้นมีความเป็นไปไดท่ี้จะฉวยโอกาสจากการปรับตวัดี

ข้ึนของตลาด แต่กมี็ความเส่ียงในช่วงขาลงเช่นกนั จาํนวนเรือท่ีใหบ้ริการในตลาดใหเ้ช่าเรือระยะสั้น มกัจะ

มีจาํนวนไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัจาํนวนเรือท่ีเหลือมาจากการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 

  

ในการใหเ้ช่าเหมาเรือ  โทรีเซนจะจ่ายค่านายหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 1.25 ถึง 3.75 ของอตัราเช่ารายวนั

ทั้งหมดแก่บริษทันายหนา้ท่ีจดัหาผูเ้ช่าให ้

 

การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางของโทรีเซนมีความผนัผวนไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของ

สินคา้แหง้เทกอง การเช่าเรือมีปัจจยัจากราคา เสน้ทางการเดินเรือ ขนาด อายแุละสภาพของเรือ รวมไปถึง

ช่ือเสียงของโทรีเซนในการเป็นทั้งผูป้ระกอบการและเป็นเจา้ของเรือ นอกจากน้ี โทรีเซนยงัตอ้งแข่งขนักบั

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนในตลาดของเรือประเภท  Handysize และเรือประเภท Handymax อยา่งไรกดี็

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในโลกท่ีมีขนาดตั้งแต่ 15,000 เดทเวทตนัถึง 50,000 

เดทเวทตนั มีอยูค่่อนขา้งกระจดักระจาย และแบ่งออกเป็นเจา้ของเรือรายยอ่ย ๆ ไดป้ระมาณ 1,362 ราย ซ่ึง

เป็นเจา้ของเรือประมาณ 5,364 ลาํ 

 

ลูกค้าของบริษัทฯ 

 

กลยทุธ์ของโทรีเซนคือ การปล่อยเรือแบบเช่าเหมาลาํใหก้บับริษทัการคา้ขนาดใหญ่ (trading house) 

(ซ่ึงรวมถึงผูค้า้สินคา้ดว้ย) เจา้ของเรือและผูป้ระกอบการดา้นเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง ผูผ้ลิตสินคา้ราย

ใหญ่ และหน่วยงานราชการ มากกวา่ใหก้บับริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินไม่มัน่คง 

 

โทรีเซนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะกระจายเรือใหบ้ริการในหลายรูปแบบ ในปี 2554 ลูกคา้หลกั 10 รายแรก 

คิดเป็นร้อยละ 48.63 ของรายไดค่้าระวางทั้งหมดของโทรีเซน  

 

พนักงานของบริษัทฯ 

 

ในรอบปีท่ีผา่นมา โทรีเซนใหค้วามสาํคญักบัการปรับขนาดของธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง

ใหเ้หมาะสมกบักองเรือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ถึงแมว้า่โทรีเซนไดใ้ชค้วามพยายามทั้งปวงเพื่อท่ีจะลดจาํนวน

ทรัพยากรดว้ยการลดขนาดลง แต่กย็งัจาํเป็นตอ้งลดตาํแหน่งในโทรีเซนไปประมาณ 20 ตาํแหน่ง การลด

จาํนวนทรัพยากรน้ีทาํใหร้ะดบัค่าใชจ่้ายโดยทัว่ไปและค่าใชจ่้ายการบริหารของโทรีเซนมีความสอดคลอ้ง

กบัค่าใชจ่้ายเหล่านั้นของเจา้ของ/ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองรายอ่ืนๆ ในขนาดเดียวกนั  
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นอกจากการปรับขนาดขององคก์รใหเ้หมาะสมแลว้ โทรีเซนไดเ้ปล่ียนแปลงตาํแหน่งผูบ้ริหารท่ี

สาํคญั ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์ รวมทั้งไดส้รรหาทีมงานดา้นพาณิชยซ่ึ์งมี

ประสบการณ์อยา่งสูงในดา้นการเช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ทกัษะความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนเหล่าน้ี

จะช่วยใหมี้ทิศทางท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนในการปรับปรุงผลการดาํเนินงาน  

 

คู่แข่ง 

 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง และกระจดักระจาย โทรีเซนมีการ

แข่งขนักบับริษทัขนส่งชั้นนาํในเอเชียหลายบริษทัและทัว่โลก  

 

เรือขนส่งสินคา้แบบไม่ประจาํเสน้ทางกมี็การแข่งขนักนัรุนแรงดว้ยเช่นกนั และอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากเรือขนาดอ่ืนท่ีเขา้มาในตลาด ซ่ึงอาจเป็นเรือในขนาดท่ีโทรีเซนไม่มี จากการท่ีมีความแตกต่าง

มากในขนาดของเรือ ทาํใหเ้รือขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบบ Capesize อาจเสียเปรียบในการแข่งขนักบัเรือ

ขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาด Handymax สาํหรับสินคา้บางประเภท กระนั้นกต็าม อตัราค่าเช่าเรือขนาด 

Capesize กอ็าจมีผลต่อเรือท่ีมีขนาดเลก็กวา่ได ้ ซ่ึงหากพจิารณาถึงการคาดการณ์ล่วงหนา้วา่ระวางบรรทุกจะ

เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 10 ในปีหนา้น้ี โทรีเซนเช่ือวา่อตัราค่าเช่าเรืออาจตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนัเพิ่มข้ึน 

 

ปัจจัยบวกและลบในปี 2554-2555  

 

ปัจจยัลบท่ีสาํคญัท่ีสุดในปี 2555 จะยงัคงเป็นปริมาณเรือท่ีเขา้สู่ตลาดเพิ่มเติม ถึงแมว้า่จะไดมี้การ

เล่ือนการส่งมอบเรือใหม่ ปริมาณเรือกย็งัคงเติบโตเร็วกวา่ความตอ้งการใชเ้รือ  

 

ในทาํนองเดียวกนั อุปสงคใ์นประเทศจีนยงัคงเป็นปัจจยัลบท่ีสาํคญั เน่ืองจากการพฒันาของจีนเป็น

ตวักระตุน้ท่ีสาํคญัของอุปสงคส์าํหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง อตัราค่าระวางเรือจึงจะผนัผวนในลกัษณะ

ท่ีสอดคลอ้งกบัการผลิตของจีน ถา้จีนมีอตัราการผลิตท่ีระดบัตํ่ากวา่ท่ีคาดคะเนไวใ้นปี 2555 อุปสงคส์าํหรับ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะตํ่ากวา่ท่ีคาดหมาย  

 

ส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ของโทรีเซนคือการปรับกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใหเ้หลืออยูเ่ฉพาะเรือ

ท่ีใหม่และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2555 โทรีเซนจะใชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะลด

ค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานต่อไป 
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นบัตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป โทรีเซนจะมีการดาํเนินงานของทีมงานดา้นพาณิชยม์าจากประเทศ

สิงคโปร์ เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นศูนยก์ลางการเดินเรือแห่งใหญ่ของเอเซีย การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหมี้ทีมงาน

ดา้นพาณิชยซ่ึ์งมีขนาดเลก็ลงและมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึนในศูนยก์ารเดินเรือของเอเชีย การติดต่อกบั

ลูกคา้รายสาํคญั บริษทัการคา้ ธนาคาร ผูข้ายและหน่วยงานบริหารการพาณิชยน์าวใีนสิงคโปร์จะช่วยสร้าง

ทีมงานดา้นพาณิชยท่ี์มีความรู้อยา่งใกลชิ้ดยิง่ข้ึนเก่ียวกบัแนวโนม้และพฒันาการของอุตสาหกรรม 

 

เรือบรรทุกนํา้มันปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติระหว่างเกาะ 

 

ในเดือนเมษายน 2553 TTA ลงทุนเป็นจาํนวน 27.96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพือ่ถือหุน้ร้อยละ 

38.83 ในบริษทั ปิโตรลิฟต ์ จาํกดั (“ปิโตรลิฟต”์) ในเดือนมกราคม 2554 TTA ลงทุนเพิ่มข้ึนอีก 0.84 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อถือหุน้ร้อยละ 40 ในปิโตรลิฟต ์

 

ปิโตรลิฟตเ์ป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามนัประเภทตวัเรือสองชั้นรายใหญ่ของตลาดใน

อุตสาหกรรมเรือบรรทุกนํ้ามนัในประเทศของฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาธารณูปโภคการขนส่ง

นํ้ามนัปิโตรเลียมของฟิลิปปินส์เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์ ปิโตรลิฟตมี์ฐานลูกคา้และ

สญัญาเช่าท่ีแขง็แกร่ง และสามารถสร้างกระแสเงินสดท่ีมีความมัน่คงและสามารถประมาณการได ้ เป็นท่ี

คาดวา่การลงทุนในปิโตรลิฟตจ์ะช่วยลดผลกระทบบางอยา่งท่ีเกิดข้ึนตามวฎัจกัรของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้

เทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง นอกจากน้ี จาํนวนการลงทุนทั้งหมดนั้นเทียบเท่าไดก้บัราคาของเรือ

ขนาด Supramax ท่ีทนัสมยัจาํนวน 1 ลาํ 

 

ดว้ยเรือบรรทุกเพิ่มเติมล่าสุดอีก 1 ลาํในเดือนกนัยายน 2554 ปัจจุบนั ปิโตรลิฟตจึ์งเป็นเจา้ของและ

ผูป้ระกอบการกองเรือท่ีมีอายนุอ้ย (อายเุฉล่ียสิบปี) ซ่ึงประกอบดว้ยเรือบรรทุก/ลาํเลียงนํ้ามนัจาํนวน 9 ลาํ 

รวมทั้งเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาํนวน 1 ลาํ กองเรือน้ีทาํการคา้อยูใ่นน่านนํ้าชายฝ่ังประเทศ

ฟิลิปปินส์เป็นหลกั และมีกาํลงัการบรรทุกผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง เช่น นํ้ามนัปิโตรเลียมกลัน่ เอทานอล และ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมทั้งส้ินประมาณ 38 ลา้นลิตร 

 

เรือบรรทุกนํ้ามนัเดินทะเลท่ีมีอยูใ่นกองเรือยงัทาํการคา้อยู ่ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ดว้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่งออกและนาํเขา้ของลูกคา้ ปิโตรลิฟตเ์ป็นผูใ้หบ้ริการขนส่งนํ้ามนัซ่ึงเป็น

ท่ียอมรับของบริษทันํ้ามนัแห่งใหญ่ในฟิลิปปินส์ 

 

ประมาณร้อยละ 90 ของกาํลงัการบรรทุกของกองเรือท่ีปิโตรลิฟตมี์อยูใ่นปัจจุบนัอยูภ่ายใตส้ญัญา

เช่าเหมาระยะกลางถึงระยะยาวกบับริษทันํ้ามนัแห่งใหญ่ 
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ธุรกจิตัวแทนเรือ 

 

TTA เป็นเจา้ของบริษทัตวัแทนเรือ 4 บริษทั ซ่ึงทาํให ้TTA เป็นเจา้ของตวัแทนเรือรายใหญ่ท่ีสุดซ่ึง

มีฐานอยูใ่นประเทศไทย บริษทัตวัแทนเรือดงักล่าวประกอบดว้ย  

 

1) บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (“ITA”) ซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนเรือรายใหญ่ท่ีสุด

รายหน่ึงในประเทศไทย โดยไดใ้หบ้ริการกวา่ 1,091 ราย ในปี 2554 กลุ่ม Naxco ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจตวัแทน

เรือและโลจิสติกส์ท่ีมีฐานอยูใ่นฝร่ังเศสถือหุน้ร้อยละ 51 ใน ITA ในขณะท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 49 

 

2) บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“GAC”) เป็นบริษทัตวัแทนเรือขนาดกลาง

ในประเทศไทย โดยไดใ้หบ้ริการกวา่ 500 ราย ในปี 2554 GAC เป็นบริษทัร่วมของ TTA และเป็นการร่วม

ทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 51 และ กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี 

จาํกดั ในประเทศลิชเทนสไตน์ ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 49  

 

3) โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่ง TTA ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 50 

และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป TI ไดใ้หบ้ริการกวา่ 385 ราย ในปี 2554 และมีความเช่ียวชาญใน

การจดัการกบัสินคา้เฉพาะโครงการ ในปี 2554  TI ประสบความสาํเร็จอยา่งยิง่ในการสร้างธุรกิจบริการ

คลงัสินคา้และโลจิสติกส์ในเขต Phu My 

 

4) PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนเรือขนาดเลก็ โดยได้

ใหบ้ริการกวา่ 261 ราย ในปี 2554  ณ เดือนกนัยายน 2554 TTA ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน Equinox 

 

ทั้งส่ีบริษทัใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือดงัน้ี จดัหาท่าเรือใหเ้รือเทียบท่า ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง 

จดัหาสินคา้ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ า ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สบัเปล่ียนลูกเรือ 

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

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ ซ่ึงครอบคลุมการกระจายสินคา้ทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินคา้จากตน้ทาง

ถึงปลายทาง การเคล่ือนยา้ยสินคา้และพสัดุระหวา่งประเทศ 

 

นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

 

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

ซีส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทั
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เฟิร์นเล่ย ์ของประเทศนอร์เวย ์(“เฟิร์นเล่ย”์) โดยถือหุน้ร้อยละ 49 และ ร้อยละ 51 ตามลาํดบั  เฟิร์นเล่ยเ์ป็น

หน่ึงในบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดาํเนินธุรกิจในการเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัเรือบรรทุก

สินคา้แหง้ เรือบรรทุกนํ้ามนั เรือบรรทุกก๊าซ การซ้ือและขายเรือ FTL มีบริษทัยอ่ยคือ Fearnleys 

Shipbroking Private Limited โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศอินเดีย และFearnleys Dry Cargo (Singapore) Pte. Ltd. โดย FTL ถือหุน้

อยูร้่อยละ 100 ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศสิงคโปร์ 

 

เฟิร์นเล่ยด์าํเนินธุรกิจเป็นบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือในตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดยเป็น

ตวักลางระหวา่งเจา้ของเรือและผูเ้ช่าเรือทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทัว่โลก  

 

การดําเนินธุรกจิในแถบประเทศตะวนัออกกลาง 

 

โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี (“TSF”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ไดถู้กก่อตั้งข้ึน

เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานภูมิภาคในแถบตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นการประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินการของเรือ

สินคา้ของโทรีเซนท่ีขนส่งสินคา้ไปยงัสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ และท่าเรืออ่ืนๆ ในตะวนัออกกลาง 

 

TSF ใหบ้ริการเรือท่ีเขา้ไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และติดต่อประสานงาน

ในดา้นการปฏิบติัการเรือกบัท่าเรืออ่ืน ๆ โดยมีตวัเลขของเรือท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการในท่าเรืออ่ืน ๆ ไม่ต่างกนั 

บริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นพิธีศุลกากร และใหบ้ริการขนส่งสินคา้มากกวา่ 3,000 รายแก่ผูรั้บสินคา้ใน

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และจุดหมายปลายทางท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

 

4.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 

ธุรกิจหลกัสองธุรกิจของกลุ่มธุรกิจพลงังานคือ บริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง 

และการทาํเหมืองถ่านหิน 

 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึง TTA ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 57.14 เป็น

หน่วยธุรกิจท่ีใหบ้ริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง เมอร์เมดใหบ้ริการวิศวกรรมใตท้ะเล 

และบริการเรือขดุเจาะแก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติหรือผูรั้บจา้งรายใหญ่ โดยหลกัการแลว้ เมอร์เมด

ยอ่มไดรั้บประโยชนจ์ากความตอ้งการบริการของเมอร์เมดท่ีเพิ่มข้ึนตามราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน แต่จาก

ประวติัศาสตร์ ราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึนมกัส่งผลใหค้วามตอ้งการการเดินเรือสินคา้แหง้    เทกองลดลงตามตน้ทุน

หลกัท่ีเพิ่มข้ึน 

 - 52 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ในฐานะท่ีโทรีเซนเป็นผูข้นส่งสินคา้ไปทัว่โลก โทรีเซนจึงมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบั

แนวโนม้และพฒันาการของสินคา้ มีการคาดการณ์มาตั้งแต่ปี 2549 แลว้วา่ถ่านหินจะเป็นตวัขบัเคล่ือนการ

เติบโตในอนาคต และในปีเดียวกนันั้น TTA ไดจ้ดัหาและลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินใหม่สอง

โครงการ โดยโครงการหน่ึงอยูใ่นประเทศฟิลิปปินส์ และอีกโครงการหน่ึงอยูใ่นประเทศอินโดนีเซีย 

เน่ืองจากสินคา้ของโทรีเซนในแต่ละปีเป็นถ่านหินมากกวา่ร้อยละ 20 ธุรกิจการทาํเหมืองจึงผสมผสานกนัได้

ดีกบัธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 

 

สรุปเกีย่วกบัเมอร์เมด 

 

เมอร์เมดเร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2525 เมอร์เมดเป็นผูใ้หบ้ริการในอุตสาหกรรมเรือขดุเจาะนํ้ามนั

และก๊าซนอกชายฝ่ังทัว่โลก โดยมีพื้นท่ีหลกัอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และตะวนัออกกลาง เม่ือวนัท่ี 16 

ตุลาคม พ.ศ. 2550 เมอร์เมดไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) และ

สามารถรวบรวมเงินจากการเสนอขายหุน้เป็นแก่ประชาชนคร้ังแรกจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ณ 

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เมอร์เมดไดรั้บรายไดท้ั้งหมดจากการขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

จาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 

       

ณ วนัน้ี เมอร์เมดเป็นหน่ึงในจาํนวนไม่ก่ีบริษทัท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังซ่ึงมีฐานท่ีตั้งอยูใ่น

เอเชีย เมอร์เมดดาํเนินธุรกิจหลกัสองประเภท คือการใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ัง และบริการนกัประดา

นํ้าและยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV)   

 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์ จาํกดั (“MDL”) เป็นบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุน้อยู ่   

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

และใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือขดุเจาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เรือขดุเจาะแบบมีป้ันจัน่ของ 

MDL ถูกออกแบบใหใ้ชใ้นท่ีนํ้าลึกถึง 100 เมตร (หรือ 180 เมตร ก่อนวางแท่น) และมีความสามารถในการ

ขดุเจาะ ไปถึงความลึกท่ี 6,100 เมตร สาํหรับเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ดว้ยกา้นเจาะ (drill pipe) ขนาด 5 น้ิว

และ 3,350 เมตร สาํหรับ เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-2  ดว้ยกา้นเจาะขนาด 5 น้ิว (5,500 เมตร ดว้ยกา้นเจาะขนาด 4 

น้ิว) 

 

เมอร์เมดเลง็เห็นแนวโนม้ท่ีสาํคญัของการใชเ้รือขดุเจาะท่ีมีคุณภาพสูง โดยลูกคา้จะตอ้งการการ

ดาํเนินงานท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพซ่ึงเรือขดุเจาะใหม่สามารถใหไ้ด ้  เช่น การทาํงานแบบออฟไลน์ 

(offline activities) การมีขนาดบรรทุกของดาดฟ้าเรือท่ีสูงข้ึน และความสามารถทางดา้น combined jacking 

และ preload 

 - 53 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เอกสารประมูลสาํหรับโครงการใหม่ส่วนใหญ่จะกาํหนดขีดจาํกดัทางดา้นอายขุองเรือขดุเจาะ ปัจจยั

น้ีเป็นแรงกระตุน้ท่ีสาํคญัใหมี้การลงทุนในเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณภาพสูง และในฐานะหน่ึงในผู ้

บุกเบิกตลาดรายแรกในวฏัจกัรการก่อสร้างใหม่น้ี เมอร์เมดจึงไดร้าคาและขอ้กาํหนดท่ีน่าพอใจ 

 

ธุรกจิบริการงานวศิวกรรมใต้ทะเล 

 

สถานการณ์ตลาด  

 

ความตอ้งการในการใชบ้ริการใตน้ํ้ าและยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) มีแรงผลกัดนัหลกัๆ จาก

ปริมาณการสาํรวจ การพฒันาและการผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยระดบัการลงทุนข้ึนอยูก่บักระแส

เงินสดของบริษทันํ้ามนั รายไดแ้ละแหล่งเงินทุน พื้นท่ีใหม่สาํหรับการสาํรวจและการพฒันา รวมทั้งราคา

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

มีการคาดการณ์วา่ราคานํ้ามนัจะสูงข้ึนในช่วงสองสามปีขา้งหนา้ และจะตามมาดว้ยการใชจ่้ายเพือ่

การสาํรวจและการผลิต ท่ีผา่นมา ราคานํ้ามนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการใชจ่้ายเพื่อการสาํรวจและการผลิต 

กิจกรรมทั้งสองอยา่งมีความเก่ียวพนักนัอยา่งสูงโดยมีช่วงระยะเวลาเหล่ือมลํ้าประมาณ 6-18 เดือน เน่ืองจาก

การปรับงบประมาณ โครงการ และสญัญาการลงทุนตามราคานํ้ามนัตอ้งใชเ้วลา อยา่งไรกต็ามอาจไม่เป็น

เช่นนั้นเสมอไป ในช่วงสภาวะความผนัผวน บริษทันํ้ามนัมกัตอบสนองอยา่งรวดเร็วกวา่นั้นมาก เน่ืองจาก

การยกเลิกหรือเล่ือนโครงการใชเ้วลานอ้ยกวา่การริเร่ิมโครงการ 

 

ถึงแมว้า่อตัราการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยใ์ตท้ะเลของเมอร์เมดจะเพิ่มข้ึนในปี 2554 แต่มีความ

เป็นไปไดสู้งท่ีสภาวะตลาดจะมีความทา้ทายมากข้ึนตลอดปี 2555 เน่ืองจากมีการส่งมอบเรือใตน้ํ้ าเขา้สู่

ตลาดโลกมากข้ึน ดงันั้นเราจึงมีการคาดการณ์ในเชิงบวกอยา่งรอบคอบ ในขณะท่ีคอยติดตามอตัราค่าเช่าเรือ

ประจาํวนัท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งชา้ๆ  

 

ความต้องการนํา้มันของกลุ่มเศรษฐกจิเกดิใหม่ 

 

ปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนราคานํ้ามนัใหสู้งข้ึนคือช่องวา่งระหวา่งอุปสงคท่ี์ประมาณการไวแ้ละการผลิต มี

การคาดการณ์วา่ประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก OECD จะผลกัดนัการเติบโตของความตอ้งการนํ้ามนั และความ

ตอ้งการของกลุ่มประเทศดงักล่าวจะเพิ่มสูงข้ึนเร็วกวา่การผลิตของประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC 

ปัจจยัน้ีจะเพิ่มแรงกดดนัใหก้บัการผลิตของประเทศสมาชิก OPEC และกาํลงัการผลิตสาํรองของกลุ่ม OPEC 
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การเติบโตของประชากร ความเป็นเมืองท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และการเติบโตของชนชั้นกลางเป็น

ปัจจยัท่ีทาํใหค้วามตอ้งการนํ้ามนัในประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก OECD เพิ่มมากข้ึน โดยความตอ้งการท่ี

เพิ่มข้ึนส่วนใหญ่จะมาจากจีนและอินเดีย 

 

กลุ่ม OPEC จะตอ้งผลิตนํ้ามนัใหไ้ดเ้พิ่มข้ึน 16 ลา้นบาเรลต่อวนั ภายในปี 2558 หากแนวโนม้อุป

สงคน์ํ้ ามนัของโลกและอุปทานของประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC ยงัดาํเนินต่อไปเช่นน้ี ซ่ึงส่ิงน้ีจะ

ทาํใหก้าํลงัการผลิตสาํรองของประเทศหลกัในกลุ่ม OPEC ลดลงก่อนปี 2558 มาก ดงันั้นราคานํ้ามนัจะตอ้ง

ปรับตวัสูงข้ึนเพื่อระงบัการเติบโตของอุปสงค ์

 

แผนภูมิการบริโภคของประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก OECD มีอตัราสูงกวา่การผลิตของประเทศท่ี

ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC 

 
ท่ีมา: DnB Nor Markets 

 

ราคานํา้มันทีสู่งขึน้เปิดโอกาสให้บริษัทนํา้มันทบทวนแหล่งนํา้มันทีผ่่านการใช้งานมาก 

 

ดูเหมือนวา่ แนวโนม้ความสนใจจะกลบัมายงัทวีปอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิก ราคานํ้ามนัอาจ

ทาํใหแ้หล่งนํ้ามนัท่ีเคยถูกประเมินวา่ไม่สร้างผลกาํไรกลบัมามีความน่าสนใจข้ึนอีกคร้ัง 

 

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ถึงแมอ้เมริกาเหนือจะยงัคงถือเป็นภูมิภาคท่ีอยูใ่นอนัดบัสูงสุด แต่ขณะน้ีเอเชีย

แปซิฟิกกลบัไดรั้บความสนใจมากกวา่ ซ่ึงสาเหตุหน่ึงอาจเป็นเพราะโครงการก๊าซธรรมเหลวขนาดใหญ่ใน

ออสเตรเลีย (เช่น โครงการ Gordon) แอฟริกาตะวนัตกเป็นภูมิภาคท่ีค่อนขา้งใหม่และกาํลงัขยายตวั ซ่ึง

บริษทัต่างๆ มองเห็นความเป็นไปไดข้องการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะในดา้นธุรกิจนํ้าลึก แต่ดูเหมือนวา่
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บรรยากาศทางการเมืองท่ีขาดเสถียรภาพ อาจทาํใหค้วามน่าดึงดูดของแอฟริกาตะวนัตกและตะวนัออกกลาง

ลดลง  

 

ตารางแสดงความสนใจยงัคงอยูท่ี่อเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิก 

 

 
ท่ีมา: DnB NOR Markets 

 

ความเคล่ือนไหวของอุปสงค์และอุปทานของเรือทีส่ั่งต่อใหม่ 

 

ถึงแมว้า่การใชจ่้ายในการสาํรวจและการผลิตจะเพิ่มข้ึนในปี 2553 แต่กองเรือในตลาดงานสาํรวจท่ี

ใชร้ะบบคล่ืนเสียง (seismic) และวิศวกรรมใตท้ะเลเติบโตเร็วกวา่การเติบโตของอุปสงค ์ และอุปทาน

ส่วนเกินดงักล่าวไดส้ร้างแรงกดดนัใหก้บัอตัราส่วนต่างกาํไร สาํหรับปี 2554 การเติบโตของกองเรือไม่

สมัพนัธ์กบัการใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน และเป็นท่ีคาดวา่ราคาและอตัราการใชป้ระโยชน์จะเพิ่มสูงข้ึนในปี 2555 ใน

ทุกกลุ่มธุรกิจของงานบริการนอกชายฝ่ัง ยกเวน้งานสาํรวจท่ีใชร้ะบบคล่ืนเสียง 

 

ในปี 2555 อตัราการใชป้ระโยชนแ์ละส่วนต่างกาํไรอาจเพิ่มข้ึนไดเ้ลก็นอ้ย เน่ืองจากสมดุลระหวา่ง

อุปสงคแ์ละอุปทานท่ียงัคงตึงตวั อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากตลาดยงัคงเผชิญกบัอุปทานส่วนเกินตั้งแต่ตน้วฏั

จกัร การเติบโตของอตัราส่วนต่างกาํไรและการใชป้ระโยชน์อาจลดลงได ้แนวโนม้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป

นั้นดูมีความหวงั เน่ืองจากขนาดกองเรือท่ีเติบโตชา้กวา่การเติบโตของการใชจ่้าย 

 

ผลกระทบสุทธิของการใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน อตัราการใชป้ระโยชนท่ี์สูงข้ึน และส่วนต่างกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน

เป็นแนวโนม้บวกสาํหรับอุตสาหกรรมโดยรวมในระยะสั้น 

 

 

 - 56 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

อตัราการเติบโตช้ีใหเ้ห็นถึงสมดุลระหวา่งอุปสงค/์อุปทานท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองสาํหรับบริการนํ้ามนั 

 
ท่ีมา: DnB NOR Market, ODA Petrodata, Strategic Offshore Research 

 

แนวโน้มการใช้จ่ายด้านการสํารวจและการผลติ  

 

การวิเคราะห์ตวัขบัเคล่ือนการใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการผลิตท่ีสาํคญัแสดงใหเ้ห็นวา่จาํเป็นตอ้ง

มีการเพิ่มการใชจ่้ายระยะยาวอยา่งเร่งด่วน ขอ้สงัเกตท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

• เป็นท่ีคาดการณ์วา่ความตอ้งการนํ้ามนัของโลกจะเพิ่มข้ึนในอตัราสูงกวา่การผลิตทัว่โลก ซ่ึงจะ

ก่อใหเ้กิดฐานสาํหรับราคานํ้ามนัท่ีมัน่คงและสูง 

• เป็นท่ีคาดการณ์วา่ราคานํ้ามนัจะปรับตวัสูงข้ึนเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจนาํไปสู่

การทบทวนปรับเพิ่มงบประมาณตน้นํ้าของบริษทัต่างๆ 

• เป็นท่ีคาดการณ์วา่แหล่งนํ้ามนัเดิมจะมีอตัราการผลิตท่ีลดลงร้อยละ 4.5 ซ่ึงทาํใหมี้ความ

จาํเป็นตอ้งทดแทนโดยการผลิตจากแหล่งท่ีพฒันาใหม่และ/หรือการผลิตนํ้ามนัจากหลุมท่ีมีการ

ปรับปรุง 

• บริษทันํ้ามนัจาํเป็นตอ้งคน้หานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในน่านนํ้าท่ีลึกข้ึนและสภาพแวดลอ้มท่ี

รุนแรงข้ึน 

• แหล่งท่ีพบใหม่มีขนาดโดยเฉล่ียเลก็ลงเร่ือยๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะผลกัดนัใหบ้ริษทันํ้ามนัเพิ่ม

จาํนวนแหล่งนํ้ามนัของตนข้ึน 
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ข้อมูลธุรกจิ 

 

บริษทัฯ ใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลผา่น บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

(“MOS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของเมอร์เมดท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูท่ ั้งหมด MOS ใหบ้ริการนกัประดานํ้าและ

เคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ า กองเรือของ MOS ไดถู้กออกแบบใหเ้หมาะสาํหรับงานวิศวกรรมใตท้ะเล ซ่ึงสามารถ

ควบคุมการทาํงานโดยนกัประดานํ้าหรือควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) และรวมทั้งเรือท่ีมีระบบการ

บงัคบัตาํแหน่งของเรือแบบอตัโนมติัเช่ือมต่อกบัสญัญาณดาวเทียม (dynamically positioned vessels) เรือ

ดงักล่าวสามารถปฏิบติังานประดานํ้าท่ีความลึกกวา่ 300 เมตรไดโ้ดยใชร้ะบบควบคุมและอุปกรณ์สาํหรับดาํ

นํ้าลึก (saturation diving system) สาํหรับเรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีควบคุมดว้ยยาน

สาํรวจใตท้ะเล (ROV) สามารถทาํงานในนํ้าไดใ้นความลึกกวา่ 2,000 เมตร การใหบ้ริการงานวศิวกรรมใต้

ทะเลของบริษทัฯ มีหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ การซ่อมและการบาํรุงรักษา และงานก่อสร้างและ

ติดตั้งและงานสานต่อโครงการใหส้มบูรณ์ (Commissioning Projects) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554  กองเรือของ MOS ประกอบดว้ยเรือท่ีใหบ้ริการและสนบัสนุนงาน

วิศวกรรมใตท้ะเล 8 ลาํ และระบบควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้ า 12 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 ท่ีใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล 

 

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 
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2. การพฒันา 

 

การติดตั้งท่อส่งใตน้ํ้ า ท่อขนส่ง เชือกช่วยชีวิต (control umbilicals) ท่อและเสา การวางและฝังท่อ 

การติดตั้งและยดึเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การทดสอบและการตรวจสอบ และการวางและเช่ือมต่อ

สายเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวิต 

 

3. การผลติ 

 

การตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา ท่อส่ง และอุปกรณ์

ใตน้ํ้ า 

 

4. การร้ือถอน 

 

บริการร้ือถอนและแกไ้ขฟ้ืนฟูสถานท่ี บริการอุดหลุมและสละหลุมถาวร บริการกูซ้ากและขนยา้ย

แท่น บริการสละท่อส่งถาวร และการตรวจสอบพื้นท่ี 

 

กองเรือของเมอร์เมดสาํหรับใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล มีดงัตารางต่อไปน้ี 

 

รายช่ือกองเรือทีใ่ห้บริการงานวศิวกรรมใต้ทะเลของเมอร์เมด 

 

ช่ือเรือ คาํอธิบาย 
ปีทีส่ร้าง  

(พ.ศ.) 
สัญชาติ 

ความยาว 

 (เมตร) 

ห้องพกั

(จํานวนคน) 

เมอร์เมด 

คอมมานเดอร์ 

เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม 

ก่อสร้างใตน้ํ้าโดยระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก 

(Saturation Systems) 

2530 ไทย 90 96 

เมอร์เมด 

เพอร์ฟอร์มเมอร์ 

เรือใหบ้ริการดา้นการสาํรวจ และตรวจสอบโครงสร้าง

ใตน้ํ้ าของแท่นขดุเจาะนํ้ามนั  
2525 ไทย 49 30 

บาร์ราคูดา้(1) เรือใหบ้ริการสาํรวจและตรวจสอบ 2525 อินโดนีเซีย 39 26 
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ช่ือเรือ คาํอธิบาย 
ปีทีส่ร้าง  

(พ.ศ.) 
สัญชาติ 

ความยาว 

 (เมตร) 

ห้องพกั

(จํานวนคน) 

เมอร์เมด 

ชาเลนเจอร์ 
เรือวศิวกรรมใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์ 2551 ไทย 61 38 

เมอร์เมด 

สยาม 

เรือใหบ้ริการสนบัสนุนการก่อสร้างโดยระบบควบคุม

การดาํนํ้าลึก (Saturation Systems) 
2545 จาไมกา้ 90 142 

เมอร์เมด 

แซฟไฟร์ 

เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานสาํรวจใตท้ะเลและ

นกัประดานํ้า 
2553 ปานามา 63 60 

เมอร์เมด  

เอเชียน่า 

เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม 

ก่อสร้างใตน้ํ้าโดยระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก 

(Saturation Systems) 

2553 
หมู่เกาะ 

มาแชลล ์
99 100 

เมอร์เมด  

เอนดวัเรอร์ 

เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม 

ก่อสร้างใตน้ํ้าโดยระบบควบคุมการดาํนํ้าลึก 

(Saturation Systems) 

2553 ปานามา 95 86 

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

คูดา้ พร้อมทั้งเปล่ียนธงเป็นอินโดนีเซีย 

 

ลูกค้า 

 

ลูกคา้ของ MOS ประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษทัขนส่ง

ทางท่อ และบริษทัก่อสร้างและวิศวกรรมนอกชายฝ่ัง ระดบัการบริการท่ีลูกคา้แต่ละรายตอ้งการข้ึนอยูก่บั

งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนของลูกคา้รายนั้นในปีนั้นๆ ดงันั้น ลูกคา้อนัดบัแรกๆ ของ MOS 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 ของรายไดจ้ากธุรกิจงานวศิวกรรมใตท้ะเล 

 

ในปี 2554 MOS ไดใ้หบ้ริการวิศวกรรมใตท้ะเลแก่ลูกคา้กวา่ 20 ราย โดยมีจาํนวนสญัญาท่ีเขา้ทาํใน

ตะวนัออกกลางเพิ่มข้ึนจากการท่ี MOS เขา้ซ้ือกิจการของ Subtech ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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พนักงาน 

 

MOS จาํเป็นตอ้งพึ่งพาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 MOS มีพนกังาน

ประมาณกวา่ 400 คน จากการท่ี MOS ไดรั้บมอบเรือลาํใหม่ซ่ึงมีขนาดใหญ่ข้ึนในปี 2553 

 

การแข่งขนั 

 

การทาํสญัญาในธุรกิจทางทะเลมีการแข่งขนัสูงมาก ในขณะท่ีราคาเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง แต่

ความสามารถ    ท่ีจะจดัหาเรือพิเศษ และวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ รวมทั้งแสดง

ประวติัการมีความปลอดภยัท่ีดี 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. บริษทัขา้มชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทางดา้นงานวิศวกรรม งานจดัหา 

และนายหนา้รับเหมาโครงการ  

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2554 - 2555 

 

ปี 2554 เป็นปีท่ีอุตสาหกรรมวิศวกรรมใตท้ะเลประสบความยากลาํบาก เน่ืองจากความผนัผวนของ

ราคานํ้ามนัในปี 2552 บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติไดท้บทวนและตดัแผนการลงทุนสาํหรับปี 2553 และ 

2554 ในขณะเดียวกนั มีเรือต่อใหม่จาํนวนมากท่ีถูกเพิม่เขา้ในกองเรือเน่ืองจากเรือท่ีสัง่ต่อในช่วงปี 2551 ได้

สร้างเสร็จ  

 

เม่ือมองไปในอนาคต บริษทัฯ คาดวา่ปี 2555 จะยงัคงเป็นปีท่ียากลาํบากเน่ืองจากปริมาณกองเรือ

วิศวกรรมใตท้ะเลยงัคงมีจาํนวนมากเกินไป อยา่งไรกต็าม ในระยะกลาง บริษทัฯ คาดวา่สถานการณ์สาํหรับ

อุตสาหกรรมวิศวกรรมใตท้ะเลจะปรับตวัดีข้ึนเม่ือราคานํ้ามนัท่ีทรงตวัตลอดปี 2554 ช่วยสร้างบรรยากาศ

การลงทุนท่ีดีข้ึนสาํหรับบริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ส่งผลใหบ้ริษทัเหล่าน้ีสามารถเขา้ลงทุนใน

โครงการใหม่ และอนุมติังานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสาํหรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ 

 

โดยรวมแลว้ อุตสาหกรรมกาํลงัเคล่ือนยา้ยไปในพื้นท่ีซ่ึงแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่มี

ตน้ทุนสูงข้ึนและขดุเจาะไดย้ากข้ึน ในขณะเดียวกนั เป็นท่ีคาดวา่แรงกดดนัทางดา้นกฎระเบียบจะยงัคง

สูงข้ึนต่อไป คาดไดว้า่ปัจจยัเหล่าน้ีจะส่งผลทั้งความตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเคน้เอามูลค่าเชิงเศรษฐกิจ 

(economic value) จากเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ และความจาํเป็นท่ีสูงข้ึนของบริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล
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สาํหรับงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา รวมทั้งจะช่วยเพิม่กิจกรรมการสาํรวจและการผลิตในพื้นท่ี

ห่างไกลของโลกซ่ึงมีความทา้ทายยิง่ข้ึน และมีความจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการเพื่อช่วยเหลือในงานก่อสร้างและ

วิศวกรรมใตท้ะเลเช่นกนั 

 

จากสินทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบในปี 2553 ทาํใหใ้นปัจจุบนัเมอร์เมดมีเรือท่ีทนัสมยัซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทางดา้นกฎระเบียบของโลกท่ีเคร่งครัดท่ีสุด และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีในสภาพแวดลอ้มท่ี

มีความทา้ทายทางกาพภาพ เช่น ทะเลเหนือและซคัคาลิน เน่ืองจากเมอร์เมดยงัคงเสริมสร้างความสามารถใน

เชิงเทคนิคของตนต่อไป และขยบัขยายออกจากพื้นท่ีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ปสู่ตลาดใหม่ๆ ตลอดปี 

2554 ซ่ึงทาํใหเ้มอร์เมดมีการบริหารจดัการใหม่ท่ีเกิดจากประสบการณ์เพื่อการเป็นผูน้าํและการพฒันาธุรกิจ

ใตน้ํ้ า 

 

ธุรกจิบริการเรือขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 

 

สถานการณ์ตลาด 

 

ถึงแมว้า่ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยเรือขดุเจาะ และความพร้อมของเรือท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยเรือขดุ

เจาะอาจทาํใหส้มดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานในภูมิภาคต่าง ๆ มีความแตกต่างกนั แต่มีแนวโนม้วา่ความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัน้ีจะไม่มีอยูต่่อไปในระยะยาวเน่ืองจากความสามารถในการเคล่ือนยา้ยไดข้องเรือ

ขดุเจาะ ดงันั้นจึงนบัไดว้า่ MDL มีการดาํเนินงานอยูใ่นตลาดเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกท่ีเสมือนเป็น

ตลาดเดียว  

 

ในรอบหลายปีท่ีผา่นมา บริษทันํ้ามนัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสาํรวจไฮโดรคาร์บอนในเขตนํ้าลึก

มากยิง่ข้ึน ซ่ึงเหตุผลหน่ึงในการน้ีกคื็อการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยท่ีีทาํใหก้ารสาํรวจนั้นมีความเป็นไปได้

และคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุน้ี ความสามารถในการทาํงานท่ีระดบันํ้าลึกจึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการ

พิจารณาวา่เรือขดุเจาะมีความเหมาะสมสาํหรับโครงการขดุเจาะนั้น ๆ หรือไม่ โดยทัว่ไป MDL จะถือวา่

ส่วนของตลาดระดบันํ้าลึก (deepwater) คือส่วนซ่ึงเร่ิมตน้ท่ีระดบันํ้าลึกประมาณ 4,500 ฟุต และขยายไป

จนถึงระดบันํ้าลึกท่ีสุดเท่าท่ีเรือขดุเจาะจะสามารถทาํการขดุเจาะได ้ ซ่ึงปัจจุบนัคือท่ีระดบันํ้าลึก 12,000 ฟุต 

และส่วนของตลาดระดบันํ้าปานกลาง (midwater) คือส่วนท่ีมีระดบันํ้าลึกประมาณ 300 ฟุตถึง 4,500 ฟุต 

 

ส่วนของตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender และ Jack-up ทัว่โลกจะครอบคลุมถึงระดบันํ้าลึก 400 ฟุต 

ส่วนน้ีไดรั้บการพฒันามากกวา่ส่วนของตลาดระดบันํ้าลึกอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากระดบันํ้าท่ีต้ืนกวา่ของ

ส่วนน้ีทาํใหเ้รือสามารถเขา้ถึงไดม้ากกวา่ส่วนของตลาดท่ีมีระดบันํ้าลึกกวา่ 
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ตลาดเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ระหวา่งประเทศมีลกัษณะแปลกคือ เรือขดุเจาะจาํนวนมากไดส้ร้าง

ข้ึนในยคุ 70 และ 80 ซ่ึงเป็นช่วงรุ่งเรืองของการสัง่ต่อเรือ ดงันั้น เรือขดุเจาะจาํนวนมากจึงมีอายมุากกวา่ 25 

ปี  อตัรารายวนัระดบัโลกของเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ระหวา่งประเทศคงตวัอยูท่ี่ประมาณ 130,000-

180,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ premium modern Jack-up อตัราการใช้

ประโยชน์เรือขดุเจาะแบบ premium modern Jack-up ในปัจจุบนัอยูท่ี่ร้อยละ 94 เม่ือเทียบกบัอตัราของเรือ

ขดุเจาะแบบ Jack-up รุ่นเก่ากวา่ท่ีสร้างก่อนปี 2533 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 80 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบอตัราการใชป้ระโยชนเ์รือขดุเจาะแบบ Jack-up ใหม่และเก่า 

 

อตัราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะใหม่แบบ Jackup  อตัราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะเก่าแบบ Jackup  

 

 
 

• อตัรา การใชป้ระโยชน์ของเรือขดุเจาะใหม่ (อายนุอ้ยกวา่ 

10 ปี) ลดตํ่าลงถึงขีดสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

• อตัราการใชป้ระโยชน์ท่ีร้อยละ 94 ในปัจจุบนัถือวา่

แขง็แกร่งสาํหรับอตัรารายวนั – เรือขดุเจาะใหม่เขา้แทนท่ี

เรือขดุเจาะเก่าในตลาดหากไม่มีการเพ่ิมข้ึนของอุปสงค ์

 

• อตัราการใชป้ระโยชน์สาํหรับเรือขดุเจาะเก่าแบบ Jack-

up ไม่ฟ้ืนตวัข้ึนตั้งแต่วกิฤตทางการเงินเร่ิมข้ึน 

• อุปสงคข์องเรือขดุเจาะแบบเก่าอาจเพิ่มข้ึนได ้ โดยเฉพาะ

หากปริมาณนํ้ามนัท่ีโลกตอ้งการจากกลุ่ม OPEC เพิ่มข้ึน 

• อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไป อุปสงคจ์ากบริษทันํ้ามนัได้

เปล่ียนไปสู่อุปกรณ์ท่ีใหม่ข้ึน  

 

ท่ีมา: Pareto Research, ODS-Petrodata 

 

ในเอเชีย ตลาดถูกครองโดยเรือขดุเจาะระดบันํ้าต้ืนและระดบันํ้าปานกลาง เรือขดุเจาะระดบันํ้าปาน

กลางบางลาํสามารถทาํงานในบางพื้นท่ีเท่านั้น เน่ืองจากขนาดและคุณภาพของเรือ อยา่งไรกต็าม กิจกรรมท่ี

ระดบันํ้าปานกลาง ระดบันํ้าลึกและระดบันํ้าลึกมากไดป้รับตวัดีข้ึนตลอดปี ตวัอยา่งเช่น อตัราการใช้

ประโยชน์ท่ีระดบันํ้าปานกลางในรอบหลายเดือนท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบัคงท่ีคือร้อยละ 88  
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ราคานํ้ามนัท่ีมีความแน่นอนสูงข้ึน กิจกรรมของบริษทันํ้ามนัท่ีขยายตวัมากข้ึน และความพร้อมของ

เรือขดุเจาะลาํใหม่ ใหโ้อกาสท่ีดีแก่ผูป้ระกอบการของเอเชียในระยะกลาง ในส่วนของเรือขดุเจาะแบบ Jack-

up กองเรือขดุเจาะใหม่ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงจะไดรั้บสญัญาเร็วกวา่กองเรือท่ีมีอายมุาก เม่ืออตัราการใช้

ประโยชน์ปรับสูงข้ึน ตลาดจะเคล่ือนเขา้สู่วฎัจกัรการต่อเรืออีกคร้ัง 

 

ตลาดบริการการขดุเจาะเป็นตลาดวฎัจกัรและมีความผนัผวน เร่ิมจากการสาํรวจท่ีมีความผนัผวนสูง

สู่ตลาดการบริการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีมีเสถียรภาพมากกวา่ อยา่งไรกต็าม บริการการขดุเจาะดว้ย

เรือขดุเจาะแบบ tender และบริการวิศวกรรมใตท้ะเล ซ่ึงเป็นสายธุรกิจหลกัของเมอร์เมด ใหบ้ริการแก่กลุ่ม

ลูกคา้เฉพาะในระดบัสูงซ่ึงมีความมัน่คงในตลาดการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบของเรือขุดเจาะ 

 

เรือขุดเจาะแบบ Tender 

 

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 ฟุต เรือเจาะ

ทอ้งแบนน้ียงัสามารถผกูยดึไดใ้นท่ีความลึกถึง 6,500 ฟุตโดยการใชท่ี้ผกูยดึท่ีเตรียมไว ้ มีท่ีพกัใหลู้กเรือได้

มากกวา่ 100 คน 
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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

สองตลาดถูกผลกัดนัโดยวฏัจกัรของอุตสาหกรรมของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

เรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up สามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ามพื้นท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังาน สามารถปฏิบติังานขดุ

เจาะไดจ้ากตวัเรือโดยตรง ประกอบไปดว้ยขาท่ียนือยูบ่นพื้นทอ้งทะเลเพื่อใชย้กตวัเรือใหล้อยสูงจากระดบั 

นํ้ าทะเลขณะปฏิบติัการขดุเจาะ และเม่ือตอ้งการยา้ยตาํแหน่งในการปฏิบติังานจะกระทาํไดโ้ดยลดระดบัเรือ

ใหล้อยอยูบ่นนํ้าทะเล แลว้ทาํการเคล่ือนยา้ยตวัเรือไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการโดยอาศยัเรือท่ีใชส่้งกาํลงับาํรุง

ลากไป 

 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up รุ่นใหม่มีคานสาํหรับไวเ้คล่ือนยา้ยอุปกรณ์ขดุเจาะตามตาํแหน่งท่อต่างๆ 

บนหลุมท่ีจะทาํการขดุเจาะ โดยไม่ตอ้งยา้ยการติดตั้งอุปกรณ์ขดุเจาะหรือตวัเรือ เรือขดุเจาะแบบ Ultra 

Premium Jack-up มีขีดความสามารถปฏิบติังานไดใ้นท่ีนํ้าทะเลลึกมากกวา่ 300 ฟุต 

 

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 
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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 

 

ข้อมูลธุรกจิ 

 

MDL เป็นผูใ้หบ้ริการรับจา้งดาํเนินงานขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังระหวา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 MDL เป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิส่วนใหญ่ในเรือขดุเจาะแบบ Tender (tender assist 

drilling units) จาํนวน 2 ลาํ  มีเพียงเรือเอม็ทีอาร์-2 ลาํเดียวเท่านั้นซ่ึงยงัปฏิบติังานตามสญัญากบั Chevron 

Indonesia จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ส่วนเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารเช่าแต่กาํลงัมองหา

การทาํสญัญาเพื่อใหบ้ริการเรือท่ีพกั อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากเรือทั้งสองลาํกาํลงัจะหมดอายกุารใชง้าน    

เมอร์เมดไดว้างแผนฟ้ืนฟกูองเรือขดุเจาะของบริษทัโดยใชเ้รือขดุเจาะใหม่ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง 

 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ไดมี้การจดัตั้งบริษทัขดุเจาะใหม่ ช่ือวา่ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์        

ดริลล่ิงค ์ จาํกดั (“AOD”) โดยเมอร์เมดลงทุนใน AOD จาํนวน 49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเท่ากบั   

ร้อยละ 49 ของหุน้ทั้งหมด ส่วนทุนอีกร้อยละ 51 ท่ีเหลือไดรั้บมาจากนกัลงทุนสถาบนั หลงัจากนั้น AOD 

ไดล้งนามในโครงการต่อเรือใหม่กบั Keppel FELS สาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ชั้น MOD-V B 

คุณภาพสูงสองลาํ ราคาลาํละ 177 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โครงการต่อเรือน้ียงัรวมถึงสิทธิท่ีจะสามารถ

สัง่ต่อเรือขดุเจาะเพิ่มเติมอีก 2 ลาํกบั Keppel FELS โดยตอ้งมีการจ่ายเงินร้อยละ 20 เป็นเงินดาวน์เม่ือลงนาม

ในสญัญาและอีกร้อยละ 80 จ่ายเม่ือส่งมอบเรือ เมอร์เมดเขา้ทาํสญัญาการบริหารจดัการทางเทคนิคและ

พาณิชยผ์า่น MDL ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 95 สาํหรับการบริหารจดัการโครงการ 

ความพร้อมในการดาํเนินการ และการควบคุมเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ใหแ้ก่ AOD 

 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 AOD ประสบความสาํเร็จในการระดมเงินทุนเพิ่มเติมจาํนวน 80 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยน์าํไปใชใ้นการใชสิ้ทธิสัง่ต่อเรือหน่ึง
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ลาํจากจาํนวนสองลาํ โดยเป็นการต่อเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ลาํท่ีสามของ AOD กบั Keppel FELS ในราคา 

184 ลา้นดอลาร์สหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกบัเรือขดุเจาะสองลาํแรก การจ่ายเงินจะแบ่งเป็นสองงวดคือร้อยละ 

20 เป็นเงินดาวน์จ่ายเม่ือลงนามในสญัญาและอีกร้อยละ 80 จ่ายเม่ือส่งมอบเรือ จาํนวนเงินท่ีเหลือใชเ้ป็น

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการโครงการ เงินทุนหมุนเวยีน และค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าใชจ่้ายโดยทัว่ไปและ

ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเรือขดุเจาะ 

ในการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุนในวงจาํกดัดงักล่าว เมอร์เมดเขา้ช่ือจองซ้ือหุน้จาํนวน 14.8 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี Seadrill Limited (“Seadrill”) ซ่ึงเป็นบริษทัขดุเจาะนอกชายฝ่ังชั้นนาํ

ของโลก ไดรั้บเชิญและไดเ้ขา้ช่ือจองซ้ือหุน้จาํนวน 54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงทาํใหเ้มอร์เมดและ 

Seadrill มีความเป็นเจา้ของใน AOD เท่ากนัท่ีร้อยละ 33.75 และดว้ยเหตุท่ีธุรกิจของ Seadrill ครอบคลุม

พื้นท่ีท่ีใหญ่กวา่ในอุตสาหกรรมการขดุเจาะของโลก จึงทาํใหเ้กิดการโอนสญัญาการจดัการเดิมท่ีทาํไวก้บั

เมอร์เมดไปใหก้บั Seadrill 

 

ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมอร์เมดประกาศวา่ AOD ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์Oslo Axess ภายใตช่ื้อ AOD และไดรั้บการจดัใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนภายใตธุ้รกิจ การขดุเจาะ

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

 

รายช่ือกองเรือขุดเจาะ  

 

ช่ือเรือขุดเจาะ 
ปีทีส่ร้าง/ปีทีม่ ี

การปรับปรุงล่าสุด 

สมาคมจัดอนัดับ 

ช้ันเรือ 

ความลกึใต้ทะเล 

(เมตร) 

ความลกึทีขุ่ดได้ 

(เมตร) 

ก้านเจาะ 5 นิว้ 

ขนาดบรรทุก 

เอม็ทีอาร์-1 2521/2531/2549 ABS 100 6,100 112 คน 

เอม็ทีอาร์-2 2524/2540/2550 BV 100 3,350 126 คน 

ท่ีมา: TTA 

 

เรือขดุเจาะแบบ Tenderไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียง โดยจดัลาํดบั

จากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั เรือขดุเจาะดงักล่าวไดถู้กจดัลาํดบัโดยสมาคมจดัชั้นเรือ

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

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

BV สมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะทั้ง 2 ลาํ เขา้อู่แหง้ทุกๆ 5 ปี และไดรั้บ

การตรวจสภาพแบบพิเศษจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ ดงักล่าว 
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บริการของกองเรือ 

 

สญัญาใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังของ MDL จะมีการเจรจาต่อรองเป็นราย ๆ ไป และมี

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนั MDL ไดรั้บสญัญามาจากการประมูลแข่งขนักบัผูรั้บจา้งรายอ่ืน ๆ เป็น

ส่วนใหญ่ สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะจะกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นอตัรารายวนั โดยใชอ้ตัราท่ีสูงกวา่

ในช่วงท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังาน และอตัราท่ีตํ่าลงในช่วงของการเตรียมการหรือเม่ือการปฏิบติังานขดุเจาะ

หยดุชะงกัหรือถูกจาํกดัเน่ืองจากความเสียหายของอุปกรณ์ สภาพอากาศท่ีร้ายแรง หรือสภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือการควบคุมของ MDL  

 

สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะไดรั้บมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา  ระยะเวลาของสญัญาก็

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวทิยาท่ีจะตอ้งขดุเจาะ อุปกรณ์และการบริการ สภาพ

พื้นท่ีท่ีจะขดุเจาะ  และระยะเวลาการทาํงานท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จ  

 

สญัญาใหบ้ริการขดุเจาะซ่ึงใชอ้ตัราค่าเช่าเรือรายวนั โดยทัว่ไปมกัมีระยะเวลาท่ีครอบคลุมช่วงเวลา

ของงานขดุเจาะสาํหรับหลุมเด่ียวหรือหลุมท่ีเป็นกลุ่ม หรือมีระยะเวลาตามท่ีกาํหนด สาํหรับสญัญาบางฉบบั

ท่ี MDL เขา้ทาํกบัลูกคา้ ลูกคา้สามารถขอใชสิ้ทธิบอกเลิกไดโ้ดยชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสญัญาก่อน

กาํหนด อยา่งไรกต็าม ค่าปรับในการบอกสญัญาก่อนกาํหนดดงักล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยสาํหรับการ

สูญเสียสญัญาใหแ้ก่ MDL ไดท้ั้งหมด ตามธรรมเนียมปฏิบติั สญัญาจะรวมขอ้กาํหนดการบอกเลิกสญัญา

โดยอตัโนมติัหรือการใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาโดยลูกคา้โดยไม่ตอ้งชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสญัญาก่อน

กาํหนดในกรณีต่างๆ อาทิ การไม่ปฏิบติัตามสญัญา การท่ีเคร่ืองจกัรไม่สามารถทาํงานได ้ หรือความ

บกพร่องในการปฏิบติังานอนัเน่ืองจากอุปกรณ์ หรือปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินงาน หรือเม่ือเคร่ืองจกัรไม่

สามารถทาํงานไดเ้ป็นระยะเวลานานเน่ืองจากเหตุสุดวิสยั ซ่ึงกรณีต่างๆ เหล่าน้ีส่วนใหญ่อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของ MDL นอกจากน้ี ในบางคร้ังลูกคา้อาจขอใชสิ้ทธิขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปเพื่อทาํการ

ขดุเจาะหลุมเพิ่มเติม หรืออาจขอขยายระยะเวลาของสญัญาออกไปอีกระยะหน่ึง 

 

ในบางภูมิภาคของโลก มีธรรมเนียมและวธีิปฏิบติัในทอ้งถ่ินหรือขอ้กาํหนดของรัฐบาลซ่ึง

กาํหนดใหต้อ้งจดัตั้งกิจการร่วมคา้ข้ึนร่วมกบัผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินซ่ึง MDL อาจมีอาํนาจควบคุมได้

หรือไม่มีอาํนาจควบคุม 
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ลูกค้า 

 

MDL ดาํเนินงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังใหแ้ก่บริษทันํ้ามนัระหวา่งประเทศชั้นนาํหลายบริษทั รวมทั้ง

บริษทันํ้ามนัซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของรัฐบาลและบริษทันํ้ามนัอิสระ ในปี 2554 ลูกคา้รายสาํคญัเพียงราย

เดียวของ MDL คือ Chevron Indonesia Company ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 

ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตส้ญัญาแต่มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ (warm stacked) ในการใชเ้รือเป็นท่ีพกั  

(Accommodation Work Barge)  ภายหลงัจากท่ีหมดอายสุญัญาซ่ึงทาํไวก้บั Cudd Pressure Control Inc. ส่วน

เรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-2 จะยงัคงปฏิบติังานตามสญัญาท่ีทาํไวก้บับริษทั Chevron Indonesia ต่อไปจนถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. 2555 

 

พนักงาน 

 

MDL ตอ้งการบุคลากรซ่ึงมีทกัษะความสามารถสูงเพื่อการปฏิบติังานเรือขดุเจาะ ดงันั้น MDL จึงได้

ดาํเนินโครงการจดัหาและฝึกอบรมบุคคลากร และโครงการเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรอยา่งครอบคลุม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 MDL มีพนกังาน 168 คน  

 

คู่แข่ง 

 

คู่แข่งรายสาํคญัของ MDL คือบริษทัผูใ้หบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกหรือในภูมิภาค ซ่ึง

รวมถึง SeaDrill Limited และ Global Geo Services ASA ในการพจิารณาคดัเลือกผูรั้บจา้งซ่ึงมีเรือขดุเจาะท่ี

เหมาะสมเพื่อเขา้ปฏิบติังาน ราคามกัเป็นปัจจยัหลกั นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัในการแข่งขนัอ่ืน ๆ อีกไดแ้ก่ 

ความพร้อมของเรือขดุเจาะ ประวติัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ช่ือเสียงทางดา้นคุณภาพ ประสบการณ์

ของลูกเรือ และสภาพของอุปกรณ์และประสิทธิภาพ 

 

ตารางในหนา้ถดัไปน้ีแสดงถึงบริษทัผูเ้ป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ 
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ตลาดเรือขุดเจาะ  

 

ช่ือบริษัททีเ่ป็นเจ้าของเรือ จํานวนเรือทีเ่ป็นเจ้าของ จํานวนเรือที่กาํลงัสร้าง รวม 

Seadrill Limited 16 4 20 

Triumph 4 0 4 

KCA Deutag 3 0 3 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 2 0 2 

BassDrill 1 1 2 

Others 4 1 5 

รวม 30 6 36 

ท่ีมา : Fearnleys Offshore 

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2554 - 2555 

 

ในขณะท่ีผูป้ระกอบการจาํนวนมากของโลกเนน้ท่ีตลาดบริการเรือขดุเจาะท่ีระดบันํ้าลึก แต่ตลาดน้ี

ตอ้งการใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก และถูกครองโดยลูกคา้รายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย ซ่ึงลูกคา้รายสาํคญัท่ีสุดคือ 

Petrobras 

 

ยงัมีโอกาสท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ อีกมากในตลาดเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังสาํหรับเรือขดุเจาะท่ีใหม่และ

ทนัสมยั เน่ืองจากลูกคา้กาํลงัมองหาเรือขดุเจาะท่ีมีความเร็ว ความปลอดภยั ความคล่องตวั และ

ความสามารถสูงกวา่กนัมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน ดงันั้น บริษทัฯ จึงพบบ่อยข้ึนวา่ลูกคา้

ไดก้าํหนดขอ้จาํกดัเก่ียวกบัอายขุองเรือขดุเจาะซ่ึงสามารถเขา้ประมูลได ้ และถึงแมว้า่จะไม่มีขอ้กาํหนดใน

เร่ืองน้ี แต่จะมีเพยีงเรือขดุเจาะท่ีทนัสมยัเท่านั้นซ่ึงสามารถเป็นไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะทางเทคนิคท่ีลูกคา้

กาํหนดได ้

 

เป็นท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในตลาดเรือขดุเจาะแบบ Jack-up วา่อตัราค่าเช่าและอตัราการใชป้ระโยชน์

ของเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีอายมุาก ไดล้ดลงและจะยงัคงลดลงต่อไปอีก ในขณะท่ีเรือขดุเจาะแบบ 

Jack-up ซ่ึงใหม่และทนัสมยัจะมีอตัราค่าเช่าเรือและอตัราการใชป้ระโยชน์ของท่ีสูง 

 

การลงทุนของเมอร์เมดใน AOD และเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงและ

ทนัสมยัจึงเป็นกา้วท่ีสาํคญัไปสู่การตอบสนองความตอ้งการท่ีสูงข้ึนของลูกคา้ และบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ 
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บริษทัฯ จะประสบความสาํเร็จในการจดัหาสญัญาระยะยาวซ่ึงมีความน่าสนใจสาํหรับเรือขดุเจาะเหล่าน้ี

ก่อนท่ีจะมีการส่งมอบเรือ 

 

ธุรกจิเหมืองถ่านหิน 

 

ดว้ยความสาํคญัของถ่านหินในฐานะแหล่งเช้ือเพลิงสาํหรับทวีปเอเชียซ่ึงกาํลงัพฒันา และความ

เก่ียวขอ้งของ TTA ในการขนส่ง บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการถ่านหินขั้นตน้/ขั้นริเร่ิม สองโครงการ โดย

โครงการหน่ึงอยูใ่นฟิลิปปินส์ และอีกโครงการหน่ึงอยูใ่นอินโดนีเซีย ความเคล่ือนไหวของตลาดถ่านหินใน

ระยะเวลาสองปีท่ีผา่นมา และแนวโนม้การเจริญเติบโตไปขา้งหนา้ของถ่านหิน ช้ีใหเ้ห็นวา่ธุรกิจน้ีจะดาํเนิน

ไปอยา่งแขง็แกร่งต่อไป 

 

เหมืองในประเทศฟิลปิปินส์ 

 

ในปี 2552 TTA ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 21.18 ของเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตนั”) ซ่ึง

เป็นกลุ่มการลงทุนท่ีมีฐานในประเทศฮ่องกง ก่อตั้งโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นอุตสาหกรรมการทาํเหมือง/โลหะเพื่อ

ดาํเนินกิจการถ่านหินขั้นตน้ เมอร์ตนัไดรั้บสมัปทานดาํเนินงานถ่านหินในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึง

ภายหลงัรวมเขา้กบัสมัปทานของหุน้ส่วนทอ้งถ่ิน SKI Group เพื่อจดัตั้งกิจการร่วมคา้ท่ีมีช่ือวา่ SKI Energy 

Resources Inc. (“SERI”)   

 

สินทรัพยท่ี์สาํคญัของ เมอร์ตนัในช่วงการลงทุนของ TTA คือสิทธิประโยชน์ทางการเงิน 

(economic interest) ท่ีอตัราร้อยละ 50 ใน SERI  ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมสมัปทานการทาํเหมืองถ่านหินพื้นท่ี

มากกวา่  12,000 เฮกตาร์ในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ SERI ไดส้ร้างเหมืองถ่านหินใตดิ้นในเชิงพาณิชยแ์ห่ง

แรกข้ึนในฟิลิปปินส์ ซ่ึงเร่ิมการผลิตเม่ือกลางปี 2553 และเร่ิมทาํการขายถ่านหินคร้ังแรกในเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2553  ในเดือนมิถุนายน 2554 เมอร์ตนัดาํเนินการเพิ่มทุนซ่ึง TTA เขา้ร่วมดว้ย ทาํใหก้ารถือหุน้เพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 24.31 โดยการเพิ่มทุนน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการจดัหาเงินทุนใหแ้ก่เมอร์ตนัในการเขา้ร่วม

โครงการถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึง TTA เป็นหน่ึงในผูล้งทุนดว้ย โดยจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป   

 

นอกจากน้ี ในปี 2554 TTA ไดถื้อหุน้ทางตรงใน SERI โดยมาจากการแปลงหน้ีเป็นทุน จากการ

ลงทุนน้ี TTA ถือหุน้โดยตรงร้อยละ 47.07 ใน SERI นอกเหนือจากการถือหุน้โดยออ้มผา่นเมอร์ตนั การ

ลงทุนน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากอนาคตท่ีแขง็แกร่งของถ่านหินในฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งศกัยภาพท่ีสูงของพื้นท่ี

สมัปทานซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการพฒันาซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของ SERI 
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ตลาดถ่านหินในฟิลปิปินส์ 

 

ประเทศฟิลิปปินส์บริโภคถ่านหิน 11.5 ลา้นตนัในปี 2552  โดยสองในสามของจาํนวนดงักล่าวใช้

เพื่อการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 20 ใชเ้พื่อการผลิตปูนซีเมนต ์ และส่วนท่ีเหลือใชส้าํหรับกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ พลงังานถ่านหินเป็นแหล่งพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 ของ

ปริมาณการผลิตพลงังานรวมของประเทศในปี 2553 ถึงแมว้า่สถานการณ์ไฟฟ้าจะตึงเครียด แต่ส่วนแบ่งของ

ถ่านหินในฐานะแหล่งพลงังานท่ีสาํคญัมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสามารถก่อสร้างไดง่้ายเม่ือเทียบกบั

แหล่งอ่ืนๆ และยงัมีความเสถียรมากกวา่ในดา้นการใชผ้ลิตไฟฟ้า 

 

แผนภูมิการบริโภคถ่านหินในฟิลิปปินส์ ปี 2542 – 2552 (ตนั) 

 
 

 
ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน 

 

จากปริมาณการบริโภค 11.5 ลา้นตนัในปี 2552 ประมาณร้อยละ 64 มาจากการนาํเขา้ และจาํนวนท่ี

เหลือมาจากการผลิตภายในประเทศ สาํหรับการผลิตในประเทศ Semirara ยงัคงเป็นผูผ้ลิตถ่านหินท่ีใหญ่

ท่ีสุดอยา่งไม่อาจโตแ้ยง้ได ้ โดยมีปริมาณการผลิตคงท่ีท่ีร้อยละ 90 ตั้งแต่ปี 2542 บริษทัอ่ืนๆ ซ่ึงมีขนาดเลก็
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กวา่คือ MG Mining and Energy Corp. และ PNOC-Exploration Corp. โดยส่วนใหญ่ ฟิลิปปินส์นาํเขา้ถ่าน

หินมาจากจีน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย 

 

การนาํเขา้ถ่านหินของฟิลิปปินส์ แยกตามประเทศตน้กาํเนิด 

 
ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน 

 

แผนภูมิการบริโภคถ่านหินในฟิลิปปินส์ แยกตามการนาํเขา้และการผลิตภายในประเทศ  (ตนั) 

 
ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน 

 

สาํหรับปี 2553 การบริโภคถ่านหินอยูท่ี่ 13.31 ลา้นตนั ในจาํนวนน้ี ร้อยละ 72.5 ใชส้าํหรับการผลิต

ไฟฟ้า โดยมีปริมาณการผลิตภายในประเทศอยูท่ี่ 7.33 ลา้นตนั ในจาํนวนน้ี 7.02 ลา้นตนัผลิตโดย Semirara 

ส่วนปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินทั้งส้ินคือ 10.97 ลา้นตนั ในจาํนวนน้ี 10.6 ลา้นตนัมาจากอินโดนีเซีย 

 

เป็นท่ีคาดการณ์วา่ความตอ้งการถ่านหินภายในประเทศ จะคงตวัอยูใ่นระดบัสูงเน่ืองจากการพึ่งพา

ถ่านหินอยา่งหนกัในการผลิตไฟฟ้า และภาวะการขาดแคลนไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและตามท่ีคาดการณ์

ไวส้าํหรับอนาคต ทั้งน้ีไดมี้การเพิ่มกาํลงัการผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 1,300 เมกะวตัต ์แต่กเ็ป็นเพยีงเศษเส้ียว

เดียวของความตอ้งการท่ีคาดวา่จะเพิ่มข้ึน หากการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวา่ท่ีคาดไว ้ จะยิง่ทาํใหภ้าวะขาด

แคลนไฟฟ้าย ํา่แยล่ง ดงันั้นแหล่งถ่านหินท่ีใหค้วามร้อนคุณภาพดีในประเทศจึงจะมีตลาดอยูพ่ร้อม 

 

ในไตรมาสแรกของปี 2555 กระทรวงพลงังานจะเปิดประมูลแหล่งผลิตถ่านหินเพิม่เติม 30 แหล่ง

ในภาคกลางและภาคเหนือของฟิลิปปินส์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ปริมาณถ่านหินท่ีผลิตในประเทศและ

ลดการพึ่งพาการนาํเขา้ ปลดักระทรวงพลงังานของฟิลิปปินส์กล่าววา่การพฒันาแหล่งถ่านหินเหล่าน้ีจะตอ้ง
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อาศยัการลงทุนประมาณ 600 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ท่ีมา: IB Times) 

 

ข้อมูลธุรกจิปี 2554 

 

ปี 2554 เป็นปีท่ีทา้ทายของ SERI เน่ืองจากบริษทัอยูใ่นช่วงปีแรกของการผลิตเชิงพาณิชย ์ จึงตอ้ง

เผชิญความทา้ทายและอุปสรรคต่างๆ อยา่งไม่อาจหลีกเล่ียง SERI ไดส้ร้างอุตสาหกรรมข้ึนใหม่อยา่งแทจ้ริง

ดว้ยกิจการเหมืองถ่านหินใตดิ้นแห่งแรกในฟิลิปปินส์ ซ่ึงทาํให ้SERI ไดก้ลายเป็นบริษทัใหญ่ในเมืองเซบู 

 

ในช่วงตน้ปี เหมืองตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่างๆ ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเฉพาะของถ่านหิน 

ซ่ึง SERI สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการติดตั้งอุปกรณ์คดักรองเพื่อแยกหินโคลนท่ีติดอยูก่บัถ่านหินออก ในเดือน

มิถุนายนและกรกฎาคม เกิดการลุกไหมด้ว้ยตนเองในพื้นท่ีเหมือง ทาํใหก้ารผลิตตอ้งหยดุชะงกั แต่

เหตุการณ์ไดรั้บการควบคุมและแกไ้ข ทาํใหก้ารผลิตกลบัมาเป็นปกติ แต่ปริมาณการผลิตไดรั้บผลกระทบ

จากช่วงเวลาท่ีการผลิตตอ้งหยดุลง 

 

ดงัท่ีกล่าวไปนั้น SERI ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ SERI ประสบความสาํเร็จในการทาํเหมืองถ่านหินให้

ความร้อนคุณภาพดี (ค่าความร้อนเฉล่ียท่ี 5,600 กิโลแคลอร่ี โดยนํ้าหนกัรวม (GAR)) และถ่านหินของ 

SERI ไดก้า้วข้ึนมาเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงในหมู่ผูซ้ื้อถ่านหิน สาํหรับเหมืองแห่งแรก การขายถ่านหินอยู่

ภายใตส้ญัญาซ้ือขาย (offtake contract) ท่ีทาํกบั Glencore และในขณะท่ีมีการเพิ่มปริมาณการผลิตใหม้ากข้ึน 

ความตอ้งการผลิตภณัฑน้ี์ทั้งจากในประเทศและในภูมิภาคกมิ็ไดข้าดไปแต่อยา่งใด  

 

ในปี 2554 SERI ขายถ่านหินได ้50,000 ตนั เป็นเงินจาํนวน 4.67 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ธุรกิจ

น้ียงัไม่ถึงจุดคุม้ทุนแต่คาดวา่จะมีเงินสดหมุนเวยีนเป็นบวกในปี 2555 เม่ือปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน 

 

คู่แข่ง 

 

ปัจจุบนัSemirara เป็นผูผ้ลิตถ่านหินในประเทศรายสาํคญัเพียงรายเดียว โดย Semirara ประกอบ

ธุรกิจการทาํเหมืองเปิด และผลิตถ่านหินท่ีมีค่าความร้อนตํ่ากวา่ถ่านหินท่ีผลิตโดย SERI ดว้ยคุณลกัษณะ

ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั Semirara จึงไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของ SERI ในความเป็นจริงแลว้ Semirara ส่งออก

ถ่านหินปริมาณมากท่ีผลิตไดใ้หจี้นและประเทศอ่ืนๆ ในขณะท่ี SERI ขายถ่านหินในประเทศเพือ่การผลิต

ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์
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ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2555 - 2556 
 

สภาพทางธรณีวิทยาของเหมืองแห่งแรกในดาเนาถือเป็นความทา้ทายของ SERI การรับมือกบัความ

ทา้ทายน้ีตอ้งอาศยัเทคนิคการวางแบบแปลนเหมือง และการทาํงานใตดิ้นท่ีมีการดดัแปลงและสร้างสรรค ์

ความทา้ทายของ SERI ในปี 2555 คือการเพิ่มเป้าหมายปริมาณการผลิตเป็น 20,000 ตนัต่อปี สาํหรับเหมือง

แห่งท่ี 1 และการมองหาและวางแผนสาํหรับเหมืองแห่งท่ี 2 และ 3 
 

ขณะท่ีความทา้ทายต่างๆ เหล่าน้ีเป็นความทา้ทายอยา่งแทจ้ริง แต่แนวโนม้ความตอ้งการ

ภายในประเทศนั้นสูง โดยเฉพาะถ่านหินใหค้วามร้อนท่ีมีคุณภาพตามท่ี SERI ผลิตได ้ เน่ืองจากเหมืองแห่ง

แรกครอบคลุมพื้นท่ีเพยีงเลก็นอ้ยในพื้นท่ีสมัปทาน และการขดุเจาะในขั้นตน้พบชั้นถ่านหินท่ีคุณภาพดียิง่

กวา่พื้นท่ีควบคุมอ่ืนๆของ SERI ทาํใหก้ารพฒันาเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมจะเป็นกญุแจสาํคญัในการเพิ่มมูลค่า

ของ SERI 
 

ประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการก่อสร้างเหมืองแห่งท่ี 1 จะช่วยใหก้ารก่อสร้างเหมืองอ่ืนๆ 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน พร้อมกบัการใชป้ระโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรบุคคลท่ี 

SERI ไดพ้ฒันาข้ึนมา 
 

นอกจากน้ี SERI กาํลงัจะไดรั้บสมัปทานเพิ่มเติมอีก 6,000 เฮกตาร์ ซ่ึงทาํใหฐ้านทรัพยากรของ 

SERI ใหญ่ข้ึน 

 

เหมืองถ่านหินในประเทศอนิโดนีเซีย 

 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 TTA เขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์เพื่อการจดัตั้งบริษทัใหม่ช่ือ Qing 

Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) เพื่อการพฒันาโครงการถ่านหินใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย หุน้ส่วนดงักล่าว

รวมถึง TTA/โซลีอาโด ้ เมอร์ตนั และ Britmar (Asia) Pte. Ltd. (“Britmar”) โดยหุน้ส่วนแต่ละรายถือหุน้

เท่ากนัจาํนวนร้อยละ 33.3 ของทุนเร่ิมตน้จาํนวนประมาณ 4.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใน Qing Mei 

 

Qing Mei ไดหุ้น้ร้อยละ 70 ในสมัปทานเหมืองแร่ 4 แห่ง เป็นพื้นท่ีทั้งส้ิน 33,000 เฮกตาร์ (206,250 

ไร่) ในเขตกาลิมนัตนักลาง แหล่งถ่านหินทั้งส่ีแห่งมีขนาดดงัต่อไปน้ี 

แห่งท่ี 1 : 6,800 เฮกตาร์ 

แห่งท่ี 2 : 10,000 เฮกตาร์ 

แห่งท่ี 3 : 10,000 เฮกตาร์ 

แห่งท่ี 4 : 6,500 เฮกตาร์ 
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ตลาดถ่านหินอนิโดนีเซีย 

 

ประเทศอินโดนีเซียเป็นผูส่้งออกถ่านหินใหค้วามร้อน (thermal coal) รายใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนั โดย

มีส่วนแบ่งร้อยละ 39 ของการซ้ือขายถ่านหินทั้งหมดในปี 2552 ตามการคาดการณ์ของสาํนกังาน

เศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากรของออสเตรเลีย (“ABARE”) ราคาซ้ือขายทนัทีของถ่านหินใหค้วาม

ร้อนจะคงตวัสูงตลอดปี 2554 และจะสูงกวา่ราคาเฉล่ียในอดีตท่ี 65 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนัในระยะยาว 

โดยมีสาเหตุมาจากความตอ้งการถ่านหินท่ีสูงข้ึนจากทวีปเอเชีย และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากแหล่ง

สะสมของถ่านหินจะอยูลึ่กลงไปอีกและห่างไกลจากโครงสร้างพื้นฐานเดิม 

 

ตวัขบัเคล่ือนความตอ้งการถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียท่ีสาํคญัท่ีสุดสองอนัดบัคือ การนาํเขา้

ของจีนและการบริโภคภายในประเทศ ดว้ยอุปสรรคทางโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงทาํใหย้งัคงไม่สามารถใช้

ประโยชน์จากแหล่งสาํรองภายในประเทศจีนอยา่งเตม็ท่ี ความตอ้งการถ่านหินตน้ทุนตํ่ากวา่จากอินโดนีเซีย

ยงัคงสูงอยู ่ ความตอ้งการนาํเขา้ของจีนช่วยใหรั้กษาราคาถ่านหินอินโดนีเซียใหสู้ง โดยจะเห็นไดจ้ากเกณฑ์

มาตรฐานนิวคาสเซิล (Newcastle benchmark)  

 

แผนภูมิ ถ่านหินออสเตรเลีย (6,700 กิโลแคลอร่ี, ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา/ตนั) 

แผนภูมิ ถ่านหินอินโดนีเซีย (6,700 กิโลแคลอร่ี, ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา/ตนั) 

 

 
 

ท่ีมา: Bloomberg 

 

 

โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเพื่อเพิม่กาํลงัการผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวตัตเ์ป็นตวัขบัเคล่ือน

การเติบโตของความตอ้งการในประเทศ เป็นท่ีคาดวา่การดาํเนินโครงการในระยะแรกๆ จะเพิ่มกาํลงัการ

ผลิต 5,200 เมกะวตัตใ์นปี 2554 และ 2,500 เมกะวตัตใ์นปี 2555 ซ่ึงจะทาํใหค้วามตอ้งการถ่านหินใน

ประเทศเพิ่มข้ึนประมาณ 18 ลา้นตนัและ 9 ลา้นตนัตามลาํดบั ในขณะท่ีนกัสงัเกตการณ์ตลาดบางส่วนเช่ือวา่
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ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะทาํใหก้ารส่งออกของอินโดนีเซียชะลอตวัลง แต่อีกส่วนกแ็ยง้วา่การผลิตเพิ่มเติม

ท่ีเร่ิมข้ึนจะสนบัสนุนปริมาณการส่งออก 

 

แนวโนม้หน่ึงท่ีชดัเจนคือมีการส่งออกถ่านหินคุณภาพตํ่ากวา่เพิ่มสูงข้ึน Wood Mackenzie ประเมิน

วา่ถ่านหินคุณภาพตํ่ากวา่จะคิดเป็นปริมาณกวา่ร้อยละ 60 ของปริมาณถ่านหินทั้งหมดภายในปี 2568 การ

เพิ่มกาํลงัการผลิตในภูมิภาคนั้นกเ็พื่อการใชป้ระโยชน์ถ่านหินคุณภาพตํ่ากวา่เหล่าน้ี 

 

ข้อมูลธุรกจิปี 2554 

 

หลงัจากเสร็จส้ินการวิเคราะห์ธุรกิจทางกฎหมาย (legal due diligence) และการยนืยนัการอนุมติั

และใบอนุญาตท่ีจาํเป็นทั้งหมด Qing Mei ไดเ้ร่ิมดาํเนินการการขดุเจาะสาํรวจเพิ่มเติม เพื่อเสริมงานในส่วน

ท่ีพนัธมิตรอินโดนีเซียทาํไปก่อนหนา้ และเพื่อการศึกษาเชิงโลจิสติกส์และพาณิชย ์

 

ถึงวนัน้ี การขดุเจาะและการสาํรวจมุ่งเนน้ท่ีแหล่งท่ี 1 ในขณะท่ีการขดุเจาะเดิมนั้นทาํใหไ้ดพ้บ

ทรัพยากรจาํนวน 110 ลา้นตนัในเบ้ืองตน้ ในพื้นท่ี 4,147 เฮกตาร์ในแหล่งท่ี 1 โครงการขดุเจาะท่ีดาํเนิน

อยา่งต่อเน่ือง มีเป้าหมายเพือ่ยนืยนัขนาดของทรัพยากรและคุณภาพถ่านหิน ถ่านหินของ Qing Mei เป็นถ่าน

หินซบับิทูมินสัระดบัตํ่า ค่าความร้อนท่ี 3,400 กิโลแคลอร่ี โดยนํ้าหนกัรวม (GAR) หรือ 4,800-5,000 กิโล

แคลอร่ี แบบแหง้ 

 

เป็นท่ีคาดวา่รายงานการสาํรวจและรายงานแหล่งทรัพยากร JORC สาํหรับแหล่งท่ี 1 จะเสร็จส้ินใน

ตน้ปี 2555 (ปีปฏิทิน) นอกจากน้ี ไดมี้การขดุเจาะเบ้ืองตน้บางส่วนในแหล่งท่ีเหลือเพื่อระบุคุณภาพถ่านหิน

และปริมาณทรัพยากรรอบพื้นท่ีสมัปทานในเบ้ืองตน้ 

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2555 - 2556 

 

ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  อตัราปริมาณการส่งออกถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียท่ีเพิ่มข้ึนคือถ่านหิน

ระดบัตํ่ากวา่ เช่นถ่านหินท่ีมีอยูใ่นสมัปทานของ Qing Mei UMS เป็นอีกกลุ่มบริษทัหน่ึงท่ีนาํเขา้ถ่านหิน

คุณภาพคลา้ยคลึงกนัน้ี และตลาดรองรับถ่านหินดงักล่าวกาํลงัเติบโตในระดบัภูมิภาค 

 

อยา่งไรกต็าม สมัปทานของ Qing Mei ตั้งอยูท่างตน้นํ้าห่างจากชายฝ่ัง 400 กิโลเมตร ซ่ึงสร้างความ

ทา้ทายและตน้ทุนทางโลจิสติกส์อยา่งมีนยัสาํคญัในการใชป้ระโยชน์ถ่านหินน้ี ในลกัษณะสินคา้ส่งออก 

ขณะท่ีถ่านหินมีคุณภาพเพียงพอสาํหรับการบริโภคภายในประเทศ แต่ดว้ยปัจจยัดา้นตน้ทุนทางโลจิสติกส์ 
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จึงจาํเป็นตอ้งมีการเพิ่มคุณค่า (การอบแหง้ การปรับคุณภาพ) ถ่านหินดงักล่าวเพือ่ใหเ้ป็นสินคา้ส่งออกได ้

Qing Mei กาํลงัประเมินเทคโนโลยกีารอบแหง้ท่ีมีอยู ่และเช่ือวา่สามารถกระทาํไดอ้ยา่งคุม้ค่า ส่ิงท่ีน่าสนใจ

กคื็อ โครงการถ่านหินอ่ืนๆ ท่ีมีคุณภาพถ่านหินและความทา้ทายทางโลจิสติกส์คลา้ยคลึงกนัไดรั้บการตอบ

รับอยา่งดีในการระดมเงินทุนในตลาดทุน ในขณะท่ีแผนโลจิสติกส์และการเพิ่มคุณค่าถ่านหินท่ียงัไม่เป็นท่ี

พิสูจน ์

สาํหรับปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ และหุน้ส่วนของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีอยูใ่น Qing Mei จะกาํหนดกลยทุธ์ท่ีดี

ท่ีสุดในการสร้างมูลค่าใหแ้ก่โครงการน้ีในระยะยาว โดยอิงจากผลของงานสาํรวจและการศึกษาเชิงพาณิชย ์

และการประเมินเทคโนโลยกีารปรับคุณภาพถ่านหิน 

 

4.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 

 

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยกลุ่มบริษทัท่ีใหบ้ริการและโลจิสติกส์ โดยมีธุรกิจ

สาํคญัสองธุรกิจ คือ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”) และ บริษทั บาคองโค จาํกดั  

(“บาคองโค”)  ธุรกิจเหล่าน้ีมีการ บูรณาการกบัทั้งกลุ่มธุรกิจขนส่งและกลุ่มธุรกิจพลงังาน  

 

ธุรกจิโลจิสติกส์ถ่านหิน 

 

 UMS ทาํธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ถ่านหินและบริการโลจิสติกส์แบบ “จากตน้ทางถึงปลายทาง” (end-to-

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

แห่ง เรือลาํเลียง 12 ลาํ และรถบรรทุก 15 คนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการถ่านหินในประเทศท่ีสูงข้ึนของ

ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงใชเ้คร่ืองกาํเนิดไอนํ้าเช้ือเพลิงจากถ่านหิน UMS เป็น

ส่วนหน่ึงของแผนยทุธศาสตร์ของ TTA ในการสร้างธุรกิจถ่านหินแบบบูรณาการ การบูรณาการกบักลุ่ม

ธุรกิจขนส่งน้ีรวมไปถึงการใชบ้ริการบริษทัเฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะหน่ึงในนายหนา้หลกั

ของกลุ่ม และการใชเ้รือของโทรีเซนในการขนส่งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียมายงัประเทศไทย 

 

 ลูกคา้รายหลกัของ UMS มกัใชถ่้านหินค่าความร้อนตํ่า (ถ่านหินซบับิทูมินสั ค่าความร้อนท่ี 4,000 –

4,200 โดยนํ้าหนกัรวม (GAR)) ซ่ึงมีผูจ้ดัหา (supplier) ท่ีน่าเช่ือถือในอินโดนีเซียอยา่งนอ้ย 6 ราย 

แบบจาํลองอุปทาน (supply model) น้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ UMS จะไดรั้บสินคา้ถ่านหินอยา่ง

สมํ่าเสมอและสามารถรับประกนัวา่ลูกคา้ของบริษทัทุกรายจะไดรั้บสินคา้อยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่วา่ใน

สภาพอากาศใดๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 
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 UMS ขายถ่านหินใหแ้ก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษ ส่ิงทอ อาหาร

สาํเร็จรูปและซีเมนต ์ ทั้งน้ี กลยทุธ์การนาํเขา้ถ่านหินของ UMS มีการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้ขา้กบัขอ้กาํหนด

ทางวิศวกรรมของหมอ้ไอนํ้าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมแต่ละประเภท  เป้าหมายทางกลยทุธ์ของบริษทัคือการเป็น

ผูน้าํในการขายและส่งถ่านหินใหก้บัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศ 

 

 UMS ยงัคงเลง็เห็นศกัยภาพในการขยายฐานลูกคา้และส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ขณะท่ีการใชห้มอ้ไอนํ้าท่ีใชถ่้านหินส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาครและอยธุยา แต่

ยงัคงมีโอกาสขยายธุรกิจในทางตอนใต ้ ตะวนัออกเฉียงใต ้ และตอนเหนือของประเทศไทย เม่ือพิจารณา

ประจวบกบัจาํนวนหมอ้ไอนํ้าท่ีใชก๊้าซและนํ้ามนัเช้ือเพลิงในพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ การเจาะตลาดเพิ่มข้ึนจะ

สามารถทาํได ้อยา่งไรกต็ามอาจไม่เป็นเร่ืองท่ีง่ายนกัเน่ืองดว้ยปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายในการ

ขนส่งและแนวโนม้ในการเปล่ียนจากหมอ้ไอนํ้าท่ีใชก๊้าซและนํ้ามนัเช่ือเพลิง มาเป็นหมอ้ไอนํ้าท่ีใชถ่้านหิน 

ถึงกระนั้น ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ยากเกินกวา่ท่ีจะเอาชนะได ้ กญุแจสาํคญัของวิธีการและแนวทางดงักล่าวคือการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นสูงสุดในการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ซ่ึงรวมถึงการใชว้ิธีการขนส่งและ

โรงงานแบบปิด ซ่ึงเหนือกวา่มาตรฐานขอ้กาํหนดของรัฐ 

 

 เป้าหมายทางกลยทุธ์อีกประการหน่ึงของ UMS ในปี 2555 คือการเพิ่มกิจกรรมการซ้ือขายถ่านหิน

ภายในและภายนอกประเทศ โดยเนน้ถ่านหินค่าความร้อนท่ีสูงข้ึน (ถ่านหินซบับิทูมินสั ค่าความร้อนท่ี 

5,000 – 6,000 โดยนํ้าหนกัรวม (GAR)) ซ่ึงลูกคา้เป้าหมายจะรวมไปถึงผูผ้ลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ (ผูผ้ลิต

ไฟฟ้าอิสระ ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มาก) ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบา้น เช่น 

เวียดนาม และผูน้าํเขา้ถ่านหิน เช่น จีน ดว้ยช่ือเสียงท่ีแขง็แกร่งของ UMS ผูจ้ดัหา (supplier) รายเดิมของ 

UMS และผูจ้ดัหารายใหม่ในอินโดนีเซียจะตอบรับกิจกรรมการซ้ือขายท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ มี

ความเป็นไปไดสู้งท่ีจะมีการซ้ือถ่านหินโดยตรงจากเหมืองต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจพลงังานในประเทศ

ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซ่ึงทาํใหเ้กิดเป็นธุรกิจถ่านหินแบบบูรณาการอยา่งสมบูรณ์ รวมถึงการขนส่งดว้ย 

 

 ตั้งแต่ปี 2553 UMS ไดเ้ร่ิมดาํเนินโครงการปรับโครงสร้างอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยเร่ิมตน้จากการ

ระบุถึงการเปล่ียนแปลงในดา้นการทาํงานขององคก์รท่ีสาํคญั การประเมินพนกังาน การปรับโครงสร้าง

เงินเดือน และการสรรหาตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญั ตลอดปี 2554 ไดมี้การแต่งตั้งบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

บริหารท่ีสาํคญัครบถว้น และมีการพิจารณาทบทวนกระบวนการทางธุรกิจเพือ่การพฒันา อีกทั้งมีการ

ปรับปรุงการผลิตและส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าเรือ ภารกิจท่ีสาํคญัในอนัดบัตน้ในปี 2555 คือการนาํ

กระบวนการดงักล่าวมาปฏิบติั และการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลให ้ UMS บรรลุตาม

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

สถานการณ์การตลาด 

 

แผนภูมิขา้งล่างแสดงถึงประเภทของถ่านหิน การเกบ็สาํรอง คุณสมบติัทัว่ไป และการนาํมาใช ้

 
  

 ตามรายงานใหม่ของ Wood Mackenzie Research เดือนพฤษภาคม 2554 เร่ืองแหล่งพลงังานใน

อนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ มีขอ้มูลวา่ถ่านหินจะเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลทางเลือกภายในปี 

2563 เม่ือเทียบกบัก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัเช้ือเพลิง ขอ้ไดเ้ปรียบทางราคาของถ่านหิน การเขา้ถึงและความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร พร้อมทั้งการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของเทคโนโลย ี“ถ่านหินสะอาด” จะทาํใหถ่้าน

หินเป็นทางเลือกท่ีเป็นท่ีนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ท่ีซ่ึงความตอ้งการพลงังานมีแนวโนม้ท่ีจะ

เพิ่มข้ึนสามเท่าภายในปี 2573  

 

 แหล่งสาํรองก๊าซในเกาะชวา เกาะสุมาตรา อ่าวไทย และแอ่งมาเลยก์าํลงัหมดลง ในกรณีของ

ประเทศไทย สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ประเมินวา่ปริมาณสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติเพื่อใชใ้นการผลิตมีเพียง 12 ปีเท่านั้น 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

แผนภูมิอตัราการสาํรองพลงังานเพ่ือการผลิต 

ของโลกปี 2553 

แผนภูมิอตัราการสาํรองพลงังานเพ่ือการผลิตของ 

ประเทศไทยปี 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

 

จากการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นท่ีแน่นอนวา่ไทยจะยงัคงประสบ

ปัญหาในการจดัหาก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัต่อไป ความตอ้งการถ่านหินในประเทศไทยอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่

ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียเหนืออยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกต็าม จากขอ้มูล

ดงักล่าว เป็นท่ีคาดการณ์วา่ประเทศไทย จะกลายเป็นผูบ้ริโภคถ่านหินรายใหญ่ข้ึนในอนาคต 

 

 จากแผนภูมิต่อไปน้ี จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการถ่านหินของประเทศไทยทั้งในการผลิตพลงังาน

สาํหรับอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจากปี 2554 จนถึง 2563 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

แผนภูมิอุปสงคใ์นการใชถ่้านหินในประเทศไทย 

                (อุปสงคข์องถ่านหินตามจริงและท่ีประมาณการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : EGAT 

 

 ปัจจยัเร่ืองการจดัหาและปริมาณเช้ือเพลิงฟอสซิล รวมกบัขอ้ไดเ้ปรียบของถ่านหินในดา้นราคาเม่ือ

เทียบกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซทาํใหแ้นวโนม้การนาํเขา้ถ่านหินสูงข้ึน ซ่ึงน่าจะมากกวา่คร่ึงหน่ึงของความ

ตอ้งการในปี 2563 ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2553 ความตอ้งการถ่านหินอยูท่ี่ประมาณ 37 ลา้นตนั ขณะท่ีการ

นาํเขา้เพิ่มข้ึนเป็น 16.9 ลา้นตนั ซ่ึงเกือบเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของการบริโภค 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

แผนภูมิปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Bangkok Post 

 

 ในสภาพท่ีแทจ้ริง การใชถ่้านหินเป็นแหล่งพลงังานจะสามารถลดค่าใชจ่้ายในการผลิตอยา่งมาก 

และดูเหมือนวา่จะมีแนวโนม้ในการผลิตท่ีเปล่ียนจากการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นการใชถ่้านหินมากข้ึน เพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว แผนภูมิดา้นล่างแสดงตวัอยา่งของจาํนวนหมอ้ไอนํ้าท่ีใชน้ํ้ ามนั

เช้ือเพลิงทัว่ประเทศ หากหมอ้ไอนํ้าท่ีใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงเหล่าน้ีถูกเปล่ียนเป็นหมอ้ไอนํ้าท่ีใชถ่้านหิน จะทาํ

ใหก้ารบริโภคถ่านหินเพิ่มข้ึนอยา่งมาก เป็นท่ีแน่นอนวา่จะไม่มีการเปล่ียนหรือไม่สามารถเปล่ียนหมอ้ไอนํ้า

ไดท้ั้งหมด แต่ความเป็นจริงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดคื้อความตอ้งการและการใชถ่้านหินจะเพิ่มข้ึนและถ่านหิน

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

 
 

มีปริมาณหมอ้ไอนํ้าท่ีใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงทัว่ประเทศจาํนวน 3,613 หน่วย หากถูกเปล่ียนเป็นหมอ้ไอ

นํ้าท่ีใชถ่้านหิน จะทาํใหก้ารบริโภคถ่านหินอยูท่ี่ประมาณ 2 ลา้นตนัต่อเดือน 

ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ข้อมูลธุรกจิ 

  

แนวโนม้และตลาดของถ่านหินในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางท่ีดี และในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในผู ้

บุกเบิกธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย UMS ยงัคงรักษาช่ือเสียงในประเทศและต่างประเทศไดเ้ป็น

อยา่งดี  

 

 UMS รายงานปริมาณการขายมากกวา่ 1.4 ลา้นตนัในปี 2554 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ร้อยละ 21 

บริษทัฯ ยงัคงมีการพฒันา การคดัแยกถ่านหินและส่ิงอาํนวยความสะดวกของท่าเรือ โดยมุ่งเนน้เร่ืองการ

ปกป้องส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

 

คู่แข่ง 

 

 ธุรกิจการขายถ่านหินในประเทศไทยมีประมาณ 20  ราย ซ่ึงประมาณ 15  รายเป็นคู่แข่งโดยตรงกบั 

UMS ในตลาดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทั้งน้ี UMS เป็นผูน้าํตลาดในพื้นท่ีดงักล่าว โดยมี

สดัส่วนทางการตลาดประมาณร้อยละ 35 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2555-2556 

 

จากส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้า่ อุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนการใชน้ํ้ ามนั

เช้ือเพลิงมาเป็นถ่านหินเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง UMS ยงัคงสนบัสนุนลูกคา้ใหห้นัมาใชถ่้านหิน โดยใหค้าํแนะนาํ

ดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการใชถ่้านหิน การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัขอ้กาํหนดทาง

เทคนิคของหมอ้ไอนํ้าท่ีใชถ่้านหินและการจดัหาถ่านหินท่ีมีคุณภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ราคาถ่านหินมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนในปี 2554  อยา่งไรกต็าม ในช่วงสองสามเดือนท่ีผา่นมา ราคาถ่าน

หินเร่ิมคงท่ีและมีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ยในคร่ึงแรกของปี 2555 ซ่ึงส่ิงน้ีถือเป็นแนวโนม้ท่ีดีสาํหรับ

ผูป้ระกอบการถ่านหิน  

 

ในขณะเดียวกนั ผลกระทบของนํ้าท่วมในปี 2554 น่าจะเป็นประโยชนแ์ก่ผูผ้ลิตปูนซีเมนต ์

เน่ืองจากมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะมีการก่อสร้างซ่อมแซมเพิ่มข้ึน (นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างท่ีมีอยู่

เดิม) ในอีกมุมหน่ึง การท่ีโรงงานอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วมคร้ังน้ี อาจทาํใหก้ารนาํเขา้ถ่าน

หินในตน้ปี 2555 ลดลง แต่ความตอ้งการมีแนวโนม้เพิม่ข้ึนอยา่งมากในคร่ึงหลงัของปีเม่ืออุตสาหกรรมการ

ผลิตฟ้ืนตวัอยา่งสมบูรณ์ 

 

กล่าวโดยสรุป อุตสาหกรรมถ่านหินและผูป้ระกอบการถ่านหินตอ้งยดึมาตรฐานสูงสุดเพื่อการ

ปกป้องส่ิงแวดลอ้มและชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือแหล่งพลงังานของประเทศต่อจากน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะมา

จากถ่านหิน ซ่ึงหมายถึงการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้งเพื่อตอบสนองและกา้วไปเหนือขอ้กาํหนดของหน่วยงาน

รัฐบาล พร้อมกบัการร่วมมืออยา่งมีนยัสาํคญัและต่อเน่ืองกบัชุมชนรอบโรงงาน พลงังานถ่านหินจะเป็นท่ี

ยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดด้ว้ยมาตรฐานสูงสุดเท่านั้น 

 

ธุรกจิบริหารท่าเรือ 

 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 20 ของ 

Baria Joint Stock Company of Service for Import and Export of Agro Forestry Products and Fertilizers 

(“Baria Serece”) จาก Yara Asia Pte. Ltd. ทั้งน้ี Baria Serece เป็นเจา้ของและบริหารท่าเรือ Phu My ทาง

เวียดนามตอนใต ้

 

ท่าเรือ Phu My ตั้งอยูท่ี่แม่นํ้ า Thi Vai ห่างจากทะเลเปิดประมาณ 17 ไมล ์ และอยูติ่ดกบันิคม

อุตสาหกรรม Phu My ท่าเรือแห่งน้ีเป็นท่าเรือนํ้าลึกท่ีขนถ่ายสินคา้แหง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเวยีดนาม ซ่ึง
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

จะสามารถรองรับความจุไดถึ้ง 7 ลา้นตนัสาํหรับสินคา้การเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ยเม่ือมีการติดตั้งเครนตวัท่ี 

5 ในปี 2555 และเม่ือโครงการปรับปรุงท่าเรือแลว้เสร็จในปี 2556 เพื่อใหส้ามารถรองรับเรือท่ีมีขนาด ระวาง 

80,000 เดทเวทตนัได ้

 

นอกจากน้ีท่าเรือดงักล่าวยงัสามารถรองรับเรือบรรทุกสินคา้ท่ีกินนํ้าลึก 12 เมตรและมีระวางขบันํ้า 

(displacement) 60,000 เดทเวทตนั  ดงันั้น ท่าเรือน้ีจึงเหมาะกบัเรือประเภท Handymax, Supramax และ 

Panamax ดว้ย เน่ืองจากไม่ตอ้งใชเ้รือลาํเลียงก่อนเรือเขา้ท่า  

 

ธุรกจิปุ๋ยและบริการคลงัสินค้า 

 

บริษทั บาคองโค จาํกดั  (บาคองโค) ถือเป็นกลยทุธ์แรกในการสร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

ในประเทศเวยีดนาม 

 

บาคองโคมีพื้นท่ี 56,000 ตารางเมตร และตั้งอยูใ่น Phu My ซ่ึงอยูติ่ดกบั Baria Serece นอกจากการ

ผลิตปุ๋ย บาคองโคยงัใหบ้ริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ และไดล้งทุนสร้างคลงัสินคา้ใหม่ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการในตน้

ปี 2555  

 

 บาคองโค ผลิตปุ๋ยเคมี NPK จาํนวน 300,000 เมตริกตนัต่อปี   นอกจากการขายและเป็นผูจ้ดั

จาํหน่ายปุ๋ยของตนเองแลว้ บาคองโคยงัส่งออกและเป็นผูจ้ดัหา (supplier) ยาฆ่าแมลงและเมลด็พนัธ์ุพืช

ต่างๆ จากการท่ีโรงงานของบาคองโคตั้งอยูข่า้งท่าเรือ Phu My ดงันั้นคลงัสินคา้เดิมและคลงัสินคา้ท่ีสร้างข้ึน

ใหม่ของบาคองโคจึงอาจจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการเป็นท่ีเกบ็สินคา้จากท่าเรือ Phu My ท่ีไม่สามารถ

จดัเกบ็ได ้ และการท่ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 20 ใน Baria Serece ทาํใหบ้าคองโคกลายเป็นเป็นหุน้ส่วนสาํคญั

ของท่าเรือ Phu My 

 

 บาคองโคสามารถใหเ้ช่าคลงัสินคา้รวมเป็นพื้นท่ีทั้งหมด 4,000 ตารางเมตร โดยคร่ึงหน่ึงไวส้าํหรับ

สินคา้วางกองและอีกคร่ึงสาํหรับสินคา้บรรจุหีบห่อ (รวมกนัถึง 16,000 ตนั) ในปี 2554 บาคองโคซ้ือท่ีดิน

ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My และกาํลงัก่อสร้างคลงัสินคา้ขนาด 6,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับสินคา้ 

24,000 ตนั คลงัสินคา้แห่งน้ีจะแลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2554 และมีลูกคา้เขา้ทาํสญัญาสาํหรับปี 2555 

แลว้ 

 

 เน่ืองดว้ย Thoresen Vinama Agencies Co., Ltd.  ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บริษทั โทรีเซน (อินโด

ไชน่า) เอส. เอ. มีใบอนุญาตโลจิสติกส์ท่ีจาํเป็น ทาํใหบ้ริษทัน้ีกลายเป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์แก่บุคคล 
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ภายนอกของบาคองโค ดงันั้น จึงมีการบูรณาการท่ีเกือบสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานตลอดทั้งสาย 

ยกตวัอยา่งเช่น รถบรรทุกและรถพว่งของ TVA รับสินคา้มาจากโรงงานของลูกคา้ และนาํสินคา้มาเกบ็ใน

คลงัสินคา้ของบาคองโค จากนั้นจึงขนถ่ายสินคา้ลงเรือของ Baria Serece โดยใชแ้รงงานของ TVA และ

บริการตวัแทนเรือท่ี บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. จดัหาให ้

 

สถานการณ์ตลาด: ธุรกจิปุ๋ย 

 

คาดวา่ประเทศเวียดนามจะใชปุ๋้ยประมาณ 8-9 ลา้นตนัต่อปีและผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมปุ๋ยเช่ือ

วา่ความตอ้งการน้ีจะคงตวัในระยะเวลา 2-3 ปีต่อจากน้ี โดยมีการเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยประมาณร้อยละ 2-3  

 

ผลผลิตปุ๋ยในประเทศตอบสนองความตอ้งการในประเทศไดเ้พยีงคร่ึงเดียวเท่านั้น สาํหรับยเูรีย 

เวียดนามสามารถผลิตไดค้ร่ึงหน่ึงของความตอ้งการของประเทศ โดยเป็นผลผลิตจากโรงงาน Phu My ของ 

Petro Vietnam 750,000 ตนัต่อปี และจากโรงงาน Hac Bac ของ Vinachem Group 180,000 ตนัต่อปี 

เวียดนามตอ้งนาํเขา้ DAP (ไอแอมโมเนียม ฟอสเฟต) ปริมาณร้อยละ 80-85  และนาํเขา้ SA (แอมโมเนียม 

ซลัเฟต)  และ kali (โปแตสเซียม) ทั้งหมด ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็นวตัถุดิบสาํคญัในการผลิตปุ๋ย NPK โดยส่วน

ใหญ่จะนาํเขา้มาจากประเทศจีน เน่ืองจากจีนคิดภาษีส่งออกปุ๋ยในอตัราร้อยละ 110 ทาํใหค้าดวา่ราคาจะคง

ตวั และจะเป็นผลใหต้น้ทุนการผลิตและราคาขายปลีกในประเทศของผลิตภณัฑน์าํเขา้สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑ์

ท่ีผลิตในประเทศ ปริมาณการนาํเขา้ DAP SA และ Kali ทั้งหมดจะสูงถึง 2.5 ลา้นตนัในปี 2554 

 

แผนภูมิปริมาณการบริโภคปุ๋ยในเวยีดนาม 
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 ส่วนผสมหลกัของปุ๋ยคือไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตสเซียม ซ่ึงไนโตรเจน (N) ช่วยใหใ้บ

เจริญเติบโต และช่วยในการพฒันาลาํตน้และก่ิงกา้น ฟอสเฟต (P) ช่วยในการแตกหน่อและการพฒันาของ

ราก ซ่ึงมีความสาํคญัเป็นพิเศษต่อตน้กลา้ในการพฒันาระบบรากและต่อไมผ้ลและพืชปลูกเอาเมลด็ โปแต

สเซียม ช่วยส่งเสริมการออกดอกและผล และมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการเจริญเติบโตของพืชและช่วยเพิ่ม

ความตา้นทานโรค 

 

สถานการณ์ตลาด: ธุรกจิบริการคลงัสินค้า 

  

ตลาดอุตสาหกรรมในเวียดนามแบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสาํคญั 3 แห่ง เขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคเหนือ 

เขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคกลาง และเขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคใต ้ เวยีดนามมีนิคมอุตสาหกรรม 194 แห่ง ซ่ึงทาํ

ใหเ้กิดการจา้งงาน 1.5 ลา้นคน โดยเขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคใตมี้นิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ในปี 2553 

ภาคอุตสาหกรรมดึงดูดโครงการกวา่ 8,500 โครงการ มูลค่ารวมกวา่ 7 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  เขต

เศรษฐกิจสาํคญัภาคเหนือมีนิคมอุตสาหกรรม 68 แห่ง เขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคกลางมีนิคมอุตสาหกรรม 34 

แห่ง และเขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคใตมี้นิคมอุตสาหกรรม 92 แห่ง ในเขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคใต ้ มีนิคม

อุตสาหกรรม 10 แห่งในจงัหวดั Ba Ria-Vung Tau โดยมีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งในเมือง Phu My 

 ในขณะเดียวกนั ระบบท่าเรือของเวียดนามกาํลงัไดรั้บการพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะท่าเรือ

ท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ อยา่งไรกต็ามยงัมีท่าเรือจาํนวนมากท่ีเก่าและลา้สมยัและมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํกดั 

ดงันั้นระบบลานสินคา้และคลงัสินคา้จึงมีขอ้จาํกดับางประการในการรองรับตูสิ้นคา้และสินคา้เทกอง เท่าท่ี

ผา่นมา ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทในการบริหารท่าเรืออยา่งจาํกดั โดยในปัจจุบนัมีเพียงบริษทั Baria Serece 

VICT และ Interflour เท่านั้น 

 

 การพฒันาและความพร้อมของคลงัสินคา้ บวกกบัการบริหารจดัการโลจิสติกส์อยา่งผูเ้ช่ียวชาญจะ

เป็นปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือของเวียดนาม และภาคอุตสาหกรรม ดงันั้นจึงไม่

เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีอตัราค่าเช่าคลงัสินคา้ในเวยีดนามแบ่งเป็น 2 ถึง 3 “ประเภท” โดยคลงัสินคา้ท่ีอยูใ่นพื้นท่ี

ใกลเ้คียงนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมส่งออก และพื้นท่ียทุธศาสตร์ เช่น  ยา่นธุรกิจกลางเมือง ท่า

อากาศยาน ท่าเรือ และการเดินทางสะดวก จะมีอตัราค่าเช่าท่ีสูงกวา่ ยกตวัอยา่งเช่น จากการรายงานของ 

Colliers International VN ในเขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคใต ้คลงัสินคา้ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ียทุธศาสตร์ดงักล่าวและมี

คุณภาพและการบริหารจดัการท่ีดีสามารถเกบ็ค่าเช่ากวา่ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือน 

โดยยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เทียบกบัคลงัสินคา้คุณภาพพอใช ้ ท่ีมีการบริหารจดัการ

ในระดบัทอ้งถ่ิน และระยะการเดินทางท่ีไกล/ไม่อยูใ่นพื้นท่ียทุธศาสตร์ ซ่ึงเกบ็ค่าเช่าไดเ้พยีง 1.5 ถึง 2.5 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านั้น 
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ข้อมูลธุรกจิ 

  

สาํหรับธุรกิจปุ๋ย แนวโนม้ของตลาดและอุตสาหกรรมจะยงัคงเป็นประโยชน์ต่อบาคองโคในหลายๆ 

ดา้น บาคองโคเป็นบริษทัท่ีตั้งมานาน 16 ปี และกระจายสินคา้ของตนเอง โดยใชต้ราสินคา้ (The STORK) 

ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียงและมีความหมายในดา้นคุณภาพและความน่าเช่ือถือ และจากการส่งออกสินคา้

ท่ีเพิ่มข้ึน บาคองโคไดจ้ดทะเบียนตราสินคา้ไวใ้นกมัพชูา ลาว และอินโดนีเซียแลว้ 

 

 การขายปุ๋ยเด่ียว (เช่น ปุ๋ยยเูรียเท่านั้น) ไม่ไดเ้ป็นวตัถุประสงคข์องบาคองโค แต่บาคองโคมี

กระบวนการผลิตปุ๋ยโดยใช ้ 5 ขั้นตอนเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีผลิตปุ๋ย NPK เท่านั้น ซ่ึงบาคองโค

ยงัคงคิดคน้และขยายสินคา้โดยใชก้ระบวนการผลิตปุ๋ยทั้งเคมี ฟิสิกส์และชีววทิยา โดยปัจจุบนั บาคองโคมี

ปุ๋ยกวา่ 55 สูตร 

 

กระบวนการผลิตปุ๋ยของบาคองโค 

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 

 
 

ในปี 2554 บาคองโคผลิตปุ๋ยทั้งส้ิน 190,524 ตนั และยงัคงดาํเนินนโยบายการชาํระสินคา้เป็นเงินสด

ทั้งในประเทศและในตลาดส่งออก ซ่ึงการท่ีสามารถใชน้โยบายน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่สินคา้ของบาคองโคมี
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ช่ือเสียงในดา้นคุณภาพ ซ่ึงบาคองโคจะยงัคงตรวจสอบและประดิษฐสู์ตรท่ีดีท่ีสุดและจะปรับผลิตภณัฑใ์หมี้

ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน ขณะเดียวกนั บาคองโคกจ็ะเนน้การตลาดในทุกระดบัไม่วา่จะเป็น ชาวนา ผูค้า้

ปลีก และผูค้า้ส่ง  

 

ลูกค้า 

 

บาคองโคมีเครือข่ายผูค้า้ส่งประมาณ 200  ราย และผูค้า้ปลีกประมาณ 4,000  ราย  

 

คู่แข่ง 

 

การแข่งขนัเป็นส่ิงสาํคญัในตลาดเวยีดนาม  ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ คือ มีผูผ้ลิตมากกวา่ 500 

ราย  ส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีรัฐบาลเป็นเจา้ของ ซ่ึงรายใหญ่ท่ีสุด คือ Petro Vietnam  ทั้งน้ี Petro Vietnam 

ไดก่้อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยยเูรียขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My เสร็จเรียบร้อยและ และไดว้างแผน

ไวว้า่จะสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย NPK เพื่อผลผลิต 400,000 ตนั การก่อสร้างน้ีมีกาํหนดจะเร่ิมข้ึนในปี 2555 

อยา่งไรกต็าม ไม่มีหลกัฐานแสดงวา่การก่อสร้างโรงงานปุ๋ย NPK ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้ 

 

ปัจจัยบวกและลบสําหรับปี 2555-2556 

 

ราคาวตัถุดิบนาํเขา้มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย DAP 

และโปแตช ซ่ึงเป็นไปตามราคาพืชผลท่ีสูงข้ึนและส่วนใหญ่มีการเกบ็ตุนไวน้อ้ย การเพิ่มข้ึนของราคา

วตัถุดิบจะทาํใหต้น้ทุนการขายเพิ่มข้ึนในระยะสั้นและระยะกลาง บาคองโคจะจบัตาการเปล่ียนแปลงน้ีอยา่ง

ใกลชิ้ดและอาจวางแผนเพิ่มปริมาณการเกบ็ตุนเพื่อชดเชยกระบวนการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีตน้ทุนสูงข้ึน 

อยา่งไรกต็าม บาคองโคสามารถรักษานโยบายการขายดว้ยเงินสด ทาํใหบ้าคองโคสามารถผลกัภาระตน้ทุน

บางส่วนท่ีสูงข้ึนน้ีดว้ยการข้ึนราคาสินคา้  

 

บาคองโคคาดวา่ระดบัการผลิตจะเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยในปี 2555 การส่งออกจะช่วยลดตน้ทุนการผลิต 

บาคองโคยงัคงรักษานโยบายการขายดว้ยเงินสดต่อไป และจะยงัคงปรับปรุงคุณภาพต่อไปโดยถือเป็น

เป้าหมายและทิศทางท่ีสาํคญัอนัหน่ึง  

 

 กล่าวโดยสรุป จากการท่ีบาคองโคมีพื้นท่ีติดกบัท่าเรือ Phu My ทาํใหบ้าคองโคสามารถขยายขีด

ความสามารถในดา้นธุรกิจโลจิสติกส์และคลงัสินคา้โดยการซ้ือท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม Phu My และ

สร้างคลงัสินคา้ใหม่เพื่อรองรับปริมาณสินคา้จาก Baria Serece  
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ธุรกจิจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจิสติกส์ และธุรกจิขนถ่ายสินค้า 

 

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ ซพัพลายส์ จาํกดั (CMSS) ซ่ึง TTA ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด 

ใหบ้ริการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือและบริการเก่ียวกบัโลจิสติกส์ รวมถึงการจดัหาวสุัดท่ีใชใ้นการดูแล

สินคา้ระหวา่งขนส่ง เช่น ไมร้องคํ้าสินคา้ การจดัหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินคา้ การใหบ้ริการตรวจนบั

สินคา้ ใหบ้ริการรถยกสินคา้ การใชเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็สินคา้ รวมถึงการบริหารและการกระจายการส่งสินคา้ 

นอกจากน้ี CMSS ยงัใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้ข้ึน/ลงเรือ บรรจุและขนส่งสินคา้ไปยงัเรือและผูรั้บ

ปลายทางอีกดว้ย 

 

ธุรกจิโลจิสติกส์ให้กบับุคคลภายนอก 

 

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

ใหบ้ริการโลจิสติกส์ในประเทศ โดย TTA ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน GTL และท่ีเหลือร้อยละ 29 ถือโดย GACL 

(เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของธุรกิจคลงัสินคา้) และอีกร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตรอร์ม ซ่ึง

เป็นประธานของบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี GTLไดด้าํเนินโครงการสร้างคลงัเกบ็สินคา้ขนาด 10,000 ตารางเมตร 

ในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อใหบ้ริการโลจิสติกส์ และใหเ้ช่าคลงัเกบ็สินคา้

ขนาด 6,000 ตารางเมตร ในการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประเทศไทย  

 

GTL ใหบ้ริการโลจิสติกส์กบับุคคลภายนอก (“3PL”) ซ่ึงดูแลเก่ียวกบัคลงัเกบ็สินคา้ การจดัการคลงั

เกบ็สินคา้ และการกระจายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศและลูกคา้นานาชาติ ทั้งน้ี GTL มีตลาดกลุ่มลูกคา้
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เฉพาะ และทาํสญัญาทั้งระยะกลางถึงระยะยาวกบักลุ่มลูกคา้ท่ีคดัเลือกแลว้ โดยคลงัสินคา้มีสินคา้ใหจ้ดัเกบ็

จนเตม็พกิดัตลอดปี 2554 

 

4.4 สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 

4.4.1 บริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2554 มี

ดงัน้ีคือ 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ 
เลขที ่

บัตรส่งเสริม 

วนัที่อนุมัต ิ

บัตรส่งเสริม 

ระยะเวลาที่ได้ 

รับยกเว้นภาษี (ปี) 

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

บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั Thor Endeavour 1851(2)/2548 08 ส.ค. 48 8 

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

 

สิทธิและผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 
1. ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ

จากการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

2. ใหค้นต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ หรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตาม

มาตรา 25 เขา้มาในราชอาณาจกัรได ้

 

3. ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ก่ึงหน่ึง เฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีไม่อยูใ่นรายการปรับลดอากรขาเขา้

ตามประกาศกระทรวงการคลงัท่ี ศก.13/2523 เวน้แต่รายการเคร่ืองจกัรท่ีอากรขาเขา้ตํ่ากวา่ร้อยละสิบจะ

ไม่ไดรั้บการลดหยอ่น 

 

4. ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ    

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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5. ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 

เง่ือนไขทีสํ่าคญั 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 

1. จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 30 เดือน 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

2. การหยดุดาํเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 เดือน จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก

สาํนกังาน 

 

3. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 

ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 

บริษทั ทอร์ วนิ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 200 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 360 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 350 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 280 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 1,043.25 ลา้นบาท 

บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั ไม่นอ้ยกวา่ 400 ลา้นบาท 

 

4. ตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

 

5. จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดก้ารส่งเสริมดงัน้ีคือ 

5.1 ชนิดการบริการ : เป็นเรือท่ีใชข้นส่งระหวา่งประเทศ 

5.2 ขนาดของกิจการ : จะตอ้งมีเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศและเป็นเรือแบบเอนก 

ประสงค ์(Multi Purpose)  

5.3 จะตอ้งมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกวา่ 1 ลา้นบาท 

 

6. จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่ายสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการ

ส่วนอ่ืน 
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7. เรือท่ีจดัซ้ือตอ้งเป็นเรือท่ีไดรั้บการจดัชั้นเรือ (Class) ไวก้บัสถาบนัตรวจสภาพเรือ 

(Classification Society) ท่ีเช่ือถือได ้

 

8. เรือท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือไทยก่อนเปิดดาํเนินการ 

 

ปัจจุบนับริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดจ้ดทะเบียนเป็นเรือ

ไทยแลว้ และไดด้าํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบถว้น ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นท่ี 

เรียบร้อยแลว้ ยกเวน้เรือทอร์ ฮอไรซนั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นเรือสญัชาติสิงคโปร์ 
 

 นอกจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแลว้ กลุ่มธุรกิจขนส่งยงัประกอบดว้ยธุรกิจการใหบ้ริการ

เป็นตวัแทนเรือ และการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ 
 
 

 4.4.2 เรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 

กนัยายน 2554 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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4.4.3 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาํนวน 3 ฉบบั มีสาระสาํคญัดงัน้ี  
 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1532(2)/2549 1499(2)/2551 1047(2)/2552 

• ประเภทกิจการ บริการดา้นขนถ่าย

สินคา้สาํหรับเรือ

เดินทะเลประเภท 

7.1 

กิจการขนส่งทาง

เรือประเภท 7.2 

บริการดา้นขนถ่าย

สินคา้สาํหรับเรือ

เดินทะเลประเภท 

7.1 

• ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ี

คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมติั 

ตามท่ี

คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมติั 

ตามท่ี

คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมติั 

• ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไร

สุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 

ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน  

เร่ิม 24 พ.ค. 2549 

ส้ินสุด 23 พ.ค. 

2557 

เร่ิม 31 ต.ค. 2550 

ส้ินสุด 30 ต.ค. 

2558 

เร่ิม 16 มิ.ย. 2551 

ส้ินสุด 15 มิ.ย. 

2559 

• ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริม ไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริม

ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

เร่ิม 24 พ.ค. 2549 

ส้ินสุด 23 พ.ค. 

2557 

เร่ิม 31 ต.ค. 2550 

ส้ินสุด 30 ต.ค. 

2558 

เร่ิม 16 มิ.ย. 2551 

ส้ินสุด 15 มิ.ย. 

2559 
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5.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

5.1 สินทรัพย์รวม 

 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยเท่ากบั 48,130,362,114 บาท โดยร้อยละ 24.18 เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไป

ดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วน

สินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 75.82 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 

 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

 

จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 

26,799,740,883 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.68 ของสินทรัพยร์วม 

 

 ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 

ท่ีดิน 619,727 

อาคารและโรงงาน 822,126 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 72,769 

เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ 20,674,368 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 1,892,838 

รถยนต ์ 37,344 

เรือยนต ์ 1,217 

เรือขนถ่านหิน 99,894 

งานระหวา่งก่อสร้าง 2,579,458 

รวม 26,799,741 

 

ภาระผกูพนั 

• เรือเดินทะเลจาํนวน 2 ลาํไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่ง เพื่อคํ้าประกนัวงเงินกูต่้างๆ โดยมี

มูลค่าการจาํนองทั้งหมด 396 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 396 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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• เรือเดินทะเลจาํนวน 5 ลาํของบริษทัยอ่ย ไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่ง เพื่อคํ้าประกนัเงินกู้

ต่างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 93.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 40.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 

• เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 2 ลาํ ระบบอุปกรณ์ดาํนํ้าลึก (Saturation diving system) 1 เคร่ือง เรือขดุเจาะ

นํ้ามนั 1 ลาํ และเคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ าซ่ึงเคล่ือนท่ีไดด้ว้ยระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) 3 เคร่ืองไดถู้ก

จาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพื่อคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูต่้างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนอง

ทั้งหมด 1,353.0 ลา้นบาท และ 117.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 2,515.7 ลา้นบาท และ 115.5 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 

• เรือขนถ่านหิน 12 ลาํของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนั

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะยาวโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 125.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 2553 : 

125.0 ลา้นบาท) 

 

• ท่ีดิน และอาคารบางส่วนของกลุ่มบริษทัไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพื่อคํ้าประกนัวงเงินกู ้

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือคํ้าประกนัโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 925.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 

2553 : 935.4 ลา้นบาท) 

 

5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 428,932 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5,843 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 146,039 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 26,713 
รวม 607,527 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ 4.4 การ

ประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 

ก. บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2554 จาํนวน 833,004,413 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

833,004,413 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2554 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 2554 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 

29,220,493 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.13 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2554 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 

 

ตั้งแต่รอบปีบญัชี 2552 บริษทัฯ ไดมี้การซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วน และในรอบปี

บญัชี 2553 บริษทัฯ ไดมี้การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพตามกาํหนดระยะเวลา คร้ังท่ี 1 จาํนวน 34.30 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และในรอบปีบญัชี 2554 บริษทัฯ ไดมี้การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพตาม

กาํหนดระยะเวลา คร้ังท่ี 2 จาํนวน 34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาํใหย้อดเงินตน้คงเหลือของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เท่ากบั 34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

ช. 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 ้
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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 

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) 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 27 

ธนัวาคม 2554 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 58,494,400       8.26  

2. UOB Kay Hian Private Limited 35,459,400       5.01  

3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 30,360,100       4.29  

4. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 25,536,565       3.61  

5. นายประทีป ตั้งมติธรรม 10,358,600       1.46  

6. State Street Bank Europe Limited 9,173,710       1.30  

7. น.ท. อภิวฒัน์ ชาญชยัมงคล 6,600,000       0.93  

8. The Bank Of New York (Nominees) Limited 6,387,110       0.90  

9. State Street Bank And Trust Company 6,297,580       0.89  

10. บริษทั  โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 6,216,300       0.88  

 รวม 194,883,765 27.53 

หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 คือ 708,004,413 บาท 

 

7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
 

 ช่วงเวลาและจาํนวนเงินปันผล (ถา้มี) ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตอ้งการ

ใชเ้งินสด และเงินสดท่ีมีอยู ่ ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีระบุไวต้ามสญัญากูเ้งิน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการเขา้ไปถือหุน้และไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดๆ 

นอกจากหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จะ

ข้ึนอยูก่บัผลกาํไรและเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 

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
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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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8.   การจัดการ 

 

8.1 โครงสร้างการจัดการ 

แผนผงัการจดัการองคก์ร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 
 

 หมายเหตุ : โครงสร้างธุรกิจอยูใ่นหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 29 

 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการยอ่ย 5 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 

1. นายอศัวนิ คงสิริ ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 

4. ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 โตธนะเกษม 

5. ศาสตราจารยพ์ิเศษอธึก อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระ 

6. นายออรัล วิลสนั ดอว ์ กรรมการอิสระ 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 

8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการ 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

และกรรมการอิสระ 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการอิสระ 

 

รายช่ือคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

ก. คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี 

3. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 

 

ข. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

2. ดร. ศิริ การเจริญดี 

3. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 

4. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 
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ค. คณะกรรมการการลงทุน 

 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุนจะเปล่ียนไปตามโครงการการลงทุนท่ีนาํเสนอ 

 

ง. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 

2. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์

3. นางอุไร ปล้ืมสาํราญ 

4. นายออรัล วิลสนั ดอว ์

 

เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทั 

 

ช่ือ     ตาํแหน่ง 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานธุรกิจขนส่ง 

3. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานโครงสร้างพื้นฐาน 

4. นายจอห์น เครน   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธ์ 

5. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏิบติัการ 

6. นางอุไร ปล้ืมสาํราญ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียง 

     และกาํกบัดูแล 

7. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการเงินและบญัชี 

8. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฎู   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย ์

 

เลขานุการบริษทั    นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 

หมายเหตุ  ขอ้มูลของกรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร และเลขานุการบริษทัอยูใ่นเอกสารแนบ 1 

 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
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2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 

- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 

- บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คน และตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2542 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน 

-  การเลือกตั้งจะมาจากคณะกรรมการบริษทั 

 

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
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กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน 

และ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 

 

8.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 

8.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นหวัขอ้รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 5 

(ซ) หนา้ 142-145 

 

8.3.2  การถือครองหุน้โดยกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

(หุน้) 

รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 2553 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2554 

1. นายอศัวนิ คงสิริ 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (1) 196,988 400,000 596,988 

    คู่สมรส 0 0 0 

3.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

4. ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม (2) 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

5. ศาสตราจารยอ์ธึก อศัวานนัท ์(2) 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

6. นายออรัล วลิสนั ดอว ์ 0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ  0 0 0 

     คู่สมรส 0 0 0 

8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม  0 10,000 10,000 

     คู่สมรส 0 0 0 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี  0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 

รวม 196,988 410,000 606,988 
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หมายเหตุ : (1) หุน้ของ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไม่รวมหุน้จากโครงการ EJIP 

(2) ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม และ ศาสตราจารยอ์ธึก อศัวานนัท ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 

 

8.3.3 การถือครองหุน้ TTA โดยผูบ้ริหาร (การถือครองเป็นรายบุคคลและภายใตโ้ครงการร่วม

ลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง)/1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 

(หุน้) 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ 30 กนัยายน 2553 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2554 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 196,988 400,000 596,988 

     คู่สมรส 0 0 0 

2. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู 1,100 0 1,100 

     คู่สมรส 0 0 0 

รวมจาํนวนหุน้ TTA ท่ีถือโดยตรง 

โดยผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล 

198,088 400,000 598,088 

3. จาํนวนหุน้ TTA ท่ีถือโดย

ผูบ้ริหาร ภายใตโ้ครงการ EJIP/2 

167,624 138,952 306,576 

รวมจาํนวนหุน้ TTA ท่ีถือโดย

ผูบ้ริหารทั้งทางตรงและภายใต้

โครงการ EJIP 

365,712 538,952 904,664 

 
หมายเหตุ : /1 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้หค้วามเห็นชอบ ยกเวน้การรายงาน

การถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารแต่ละรายจากการไดหุ้น้ของบริษทัฯ ตามโครงการ EJIP 

  /2 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 มี 9 ราย และ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 มี 8 ราย 
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8.4 รายงานว่าด้วยการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

คณะกรรมการบริษทั (ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “คณะกรรมการ” และจะเรียกกรรมการแต่ละคนวา่ 

“กรรมการ”) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ ในการท่ีจะส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื

ของบริษทัฯ การสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการรักษาความเช่ือมัน่จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึง ผูถื้อหุน้ 

ลูกคา้ พนกังาน และประชาชนทัว่ไป 

 

คณะกรรมการ มีบทบาทสาํคญัหลายประการ หน่ึงในบทบาทดงักล่าว คือการดูแลการกาํกบัดูแล

กิจการ หนา้ท่ีในการบริหารกิจการถูกมอบหมายใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

และทีมบริหาร ซ่ึงจะปฏิบติัตามนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการต่างๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ  

 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีจากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร

เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัและตวัอยา่งท่ีเหมาะสมทัว่ทั้งบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงรักษาไวซ่ึ้งหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการและพฒันาไปสู่ขั้นดีเลิศ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ของปี 

2552 -2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 

1. การกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทุกคน และพยายามศึกษาทาํความเขา้ใจความตอ้งการ

ของผูถื้อหุน้ ตลอดจนพจิารณาประเดน็ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และจริยธรรมท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งมีระบบ กรรมการแต่ละคนเป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริต   ทุ่มเท 

และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตดัสินใจในระดบัสูง อีกทั้งยงัคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อีกดว้ย  

 

 ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทบทวนแนวปฏิบติัใน

การกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ และตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 

เพื่อท่ีจะใหอ้ยูใ่นกรอบของจริยธรรม 

 

แนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ในปี 2554 สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้และการประชุมผูถื้อหุน้ 
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2. นโยบายดา้นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

 

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏิบตัิอย่างเท่าเทยีมกนั  

 

(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  

ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  

 

ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอเก่ียวกบั

วาระการประชุมท่ีมีการนาํเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวการประชุม โดยหนงัสือบอกกล่าว

การประชุมดงักล่าวจะส่งไปใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุม  

 

ระหวา่งการประชุม ผูถื้อหุน้มีสิทธิถามคาํถาม แสดงความคิดเห็น ใหค้าํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะ 

และลงคะแนนเสียง นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ยงัสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีท่ีสาํคญั โดย 

บริษทัฯ สนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีความเขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่างไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 

นโยบายดา้นบริหารจดัการและรายงานการเงินอยา่งเท่าเทียม อีกทั้งยงัมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม

ในการจดัสรรเงินปันผลและเงินกาํไรอีกดว้ย  

 

ผูถื้อหุน้จะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทนหรือเลือก

กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง เป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุม

แทนตน  
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เพื่อเพิ่มช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหผู้ถื้อหุน้

มีโอกาสในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงั

บริษทัฯ และเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดๆ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

ช่ือกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  สาํหรับการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ปี 2555 นั้น 

บริษทัฯ ไดมี้การเสนอใหผู้ถื้อหุน้ส่งระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเพื่อเขา้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เพื่อท่ีคณะกรรมการจะไดมี้เวลาเพยีงพอในการ

พิจารณาใหค้รบทุกวาระ ทั้งน้ี หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือ

ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้ นกั

ลงทุนสมัพนัธ์ 

 

(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใช้

สิทธิของตนอยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ี

ใชบ้งัคบัและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการ

ประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดาํเนินการประชุม ไปจนถึงการนาํส่งรายงานการประชุม 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พมิพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย

อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 

วนัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าว

การประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมใหใ้ชก้ารส่ือสารทางอีเลค็     

โทรนิคในการรายงาน ดงันั้น เอกสารเก่ียวกบัการประชุมทั้งหมดไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 

http://www.thoresen.com   

 

รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง มีดงัน้ี  

 

(ข.1) วธีิการก่อนการประชุม  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เน่ืองจากการเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้คร้ังแรกท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2554 นั้น ไม่ครบองคป์ระชุม  บริษทัฯ กาํหนด

วนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อเป็นการใหเ้วลาในการพิจารณาหนงัสือบอกกล่าวการประชุม หรือ 

การขอขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
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ประจาํปี 2554 (คร้ังใหม่) น้ีใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

2554 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดวา่จะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมล่วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 14 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง  นอกจากน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมดงักล่าวไดถู้กนาํมาลงไวใ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาอยา่งนอ้ย30 วนัในการศึกษา

ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ 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 ไดอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้โดยการจดัช่องลงทะเบียนแยกระหวา่งผู ้

ถือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใช้

ในการนบัคะแนน พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ไดเ้ตรียมดวงตราไปรษณียไ์วเ้พือ่ใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมา

ทางไปรษณียอี์กดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การนาํระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์             

(e-voting) ของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั มาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และ

การนบัคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส 

 

(ข.3) ระหว่างการประชุม  

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ซ่ึงมีกรรมการเขา้

ร่วมประชุม 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 10 คน ซ่ึงรวมทั้งประธานกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เขา้ร่วมประชุม 

ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทาํหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถามของ    

ผูถื้อหุน้ โดยก่อนการประชุมจะเร่ิมข้ึนอยา่งเป็นทางการ ประธานกรรมการไดอ้ธิบายถึงวิธีลงคะแนนเสียง 

และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเม่ือจบแต่ละวาระการประชุม 

 - 116 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

  เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการ

นาํเสนอระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีไดก้าํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั ประธานกรรมการใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอใน

การตั้งคาํถาม และใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษทัฯ  ตลอดจนรายงานการเงิน โดยไม่ริดรอน

สิทธิของผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหค้วาม

กระจ่างระหวา่งการประชุมและยงัไดพ้บปะกบัผูถื้อหุน้อยา่งไม่เป็นทางการ หลงัจากนั้น คะแนนเสียง

ทั้งหมดในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่ท่ีออกโดยผูถื้อหุน้เอง หรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะไดรั้บการนบัอยา่งเป็น

ทางการ 

 

บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนขั้นดีเลิศ (ช่วงคะแนนระหวา่ง 90-99) สาํหรับคุณภาพของการจดังานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีมาตั้งแต่ปี 2550 โดยผลการประเมินมาจากแบบประเมินของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ร่วมกบัสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 

(ข.4) วธีิการหลงัการประชุม  

บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด คือ ภายใน 14 วนัหลงัการประชุม รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2554 ไดรั้บการบนัทึกและนาํส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 

2554 หรือ 14 วนัหลงัจากวนัประชุม นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

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  
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บริษทัฯ ใชน้โยบายเก่ียวกบัการรับแจง้ประเดน็ขอ้สงสยัต่างๆ ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการซกัถาม

บริษทัฯ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้ซกัถามมายงัคณะกรรมการตรวจสอบผา่นทางเวบ็ไซตข์อง 

บริษทัฯ ซ่ึงประเดน็ขอ้ซกัถามดงักล่าวจะถูกนาํมาหารือ และประเดน็ท่ีมีความสาํคญัจะถูกรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อาจมีคาํสัง่ใหท้าํการสืบสวนประเดน็เหล่าน้ีเพิ่มเติม

ต่อไป  

 

(ก) ผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการจดัการเพื่อ

สร้างความเติบโต และความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งรักษาความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนัโดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เนน้การดาํเนินการ

พฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง การบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบ

ตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยา่งยติุธรรมและโปร่งใสในเวลาอนั

สมควร และพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์น และช่ือเสียงของบริษทัฯ  

 

(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 ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาแก่พนกังานเพือ่ใหพ้นกังานไดศึ้กษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัอีก

ดว้ย บริษทัฯ ไดก่้อตั้งชมรมโทรีเซนคลบั (Thoresen Club) ข้ึนมาเพื่อจดักิจกรรมต่างๆ ใหก้บัพนกังาน เช่น 

งานกีฬาสี งานท่องเท่ียวนอกสถานท่ี และงานปีใหม่ เพื่อใหพ้นกังานไดผ้อ่นคลายจากการทาํงานและไดใ้ช้

เวลาอยูร่่วมกนั ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงการ TTA Happy Everyday ซ่ึงในโครงการน้ีจะมี

กิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การนัง่วิปัสนากรรมฐาน การเล่นโยคะ และการนวดเพื่อผอ่นคลาย เพื่อใหก้บั

พนกังานทุกคนไดร่้วมทาํหลงัเวลาเลิกงาน บริษทัฯ ยงัคงสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมความ

รับผดิชอบต่อสงัคม เช่น การบริจาคใหก้บัผูป้ระสบภยันํ้าท่วมในประเทศไทย  

 

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลงานอยา่งต่อเน่ือง โดยใหค้วามสาํคญักบั

ผลงานและสอดคลอ้งกบัระบบการจ่ายค่าตอบแทน เพือ่สร้าง performance-based culture ใหเ้กิดข้ึนใน
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องคก์ร มีการกาํหนดแผนธุรกิจประจาํปีใหส้อดรับกบักลยทุธ์ และถ่ายทอดใหก้บัพนกังานทุกระดบั

ตามลาํดบัชั้น  

 

สาํหรับการพฒันาบุคลากรนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดั People Development Forum (“PDF”) ทุกไตรมาส 

เพื่อกาํหนดนโยบาย วางแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหาร และการสืบทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญัใหบ้ริษทัฯ และ

บริษทัหลกัในเครือ Learning and Development Center ไดก่้อตั้งข้ึนเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจดั

ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มพนูขีดความสามารถใหเ้ก่งทั้ง

การบริหารงานและบริหารคน มีการริเร่ิมโครงการ Management Development Program (“MDP”) ซ่ึงเป็น

โครงการพฒันาผูบ้ริการระดบัอาวโุสและระดบักลางอยา่งเป็นระบบ โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูส้นบัสนุนหลกัของโครงการ 

 

(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

ส่งผลใหเ้กิดความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจละเมิดสิทธิของคู่สญัญาของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด

หรือท่ีไดต้กลงร่วมกนั  

 

สาํหรับคู่คา้และเจา้หน้ีของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการพฒันาระบบการรวมฐานขอ้มูล 

(centralised approach) ใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อใหบ้ริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและและยติุธรรม 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อบุคคลเหล่าน้ีดว้ยความยติุธรรมและเท่าเทียมกนัเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

และเพื่อใหคู้่คา้และเจา้หน้ีจะไดรั้บผลตอบแทนท่ียติุธรรม บริษทัฯ จะหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และจะปฏิบติัตามพนัธสญัญาใดๆ ท่ีบริษทัฯ ไดใ้หไ้ว ้ 
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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   กิจกรรมการรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ ดูไดใ้นรายงานประจาํปี

หนา้ 149 ถึงหนา้ 151 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ 

ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้หรือการ

ตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือราคาหุน้และหลกัทรัพยใ์ดท่ีบริษทัฯ ออกอยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เพยีงพอและครบถว้น 

ขอ้มูลน้ีจะเผยแพร่ในเวลาอนัเหมาะสมดว้ยวิธีท่ีโปร่งใสผา่นช่องทางท่ีเป็นธรรมและเช่ือถือได ้ โดยมี

เป้าหมายหลกัคือเพื่อใหก้ารตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นไปบนพื้นฐานของการไดรั้บ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอ  
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ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ คือ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน และรองผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ผูท้าํหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีไดป้ระชุมและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส 

ดงัน้ี  

1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ีและนกัวิเคราะห์ (88 คร้ังในปี 2554) 

2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวเิคราะห์เพื่อพดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุด

ของบริษทัฯ (4 คร้ังในปี 2554) 

3. การประชุมนกัลงทุน (6 คร้ังในปี 2554) 

4. โรดโชว ์(2  คร้ังในปี 2554) 

 

นอกจากโอกาสขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ไดใ้ชช่้องทางการส่ือสารอีกหลายช่องทางซ่ึงรวมถึงรายงาน

ประจาํปี รายงานการเงินประจาํปี เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี บริษทัฯ ส่งเสริมการใชเ้วบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหเ้ป็นอีกช่องทางหน่ึงในการส่ือสารเพื่อเปิดเผย

ขอ้มูลของบริษทัฯ   นอกจากน้ี บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ยงัมีข่าวท่ีบริษทัฯ นาํส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย การนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งบทสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์ และบทสมัภาษณ์ในนิตยสารอีก

ดว้ย  

 

ท่านใดท่ีตอ้งการติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์สามารถติดต่อไดท่ี้เบอร์โทรศพัท ์ 0-2250-0569 ต่อ 

338 หรืออีเมล ์Jiradej_n@thoresen.com 

 

5.  คณะกรรมการ 

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ  

จาํนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

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

2554 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 คน และกรรมการส่วนใหญ่ (จาํนวน 8 คนจาก

ทั้งหมด 10 คน) เป็นกรรมการอิสระ  

 

กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลายประการ ซ่ึงรวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การเขา้ถึงขอ้มูลการเงินและขอ้มูลธุรกิจอ่ืนอยา่งเพยีงพอ เพื่อทาํงานของตนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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2. กรรมการควรเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

ควรตั้งคาํถามท่ีสาํคญั เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ  ตลอดจนกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี 

3. กรรมการควรมีความสามารถและยนิดีท่ีจะเรียนรู้ธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนสามารถแสดง

ความคิดเห็นของตนอยา่งอิสระ โดยจะตอ้งสละเวลาและใหค้วามใส่ใจอยา่งเพียงพอใหก้บัเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัทุกเร่ือง 

4. กรรมการควรจดัประชุมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารร่วมประชุมอยูด่ว้ยอยา่งสมํ่าเสมอ

และพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาโอกาสท่ีจะพดูคุยประเดน็ธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร  

5.  โดยหลกัแลว้ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่ควรดาํรงตาํแหน่งเกินกวา่เวลาท่ีกาํหนด อยา่งไรกดี็ 

ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งอาจข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนดว้ย ซ่ึงรวมไปถึงการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถสรรหาผูท่ี้

เหมาะสมใหเ้ขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทนได ้รวมทั้งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์และสมัพนัธภาพในการ

ทาํงานในคณะกรรมการท่ีบุคคลนั้นๆไดส้ัง่สมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเขา้ใจในธุรกิจของ

บริษทัฯ ทั้งน้ี แมว้า่บริษทัฯ จะยงัมิไดก้าํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอยา่งเป็นทางการ  

แต่บริษทัฯ กมี็นโยบายในเร่ืองดงักล่าวซ่ึงกาํหนดวา่โดยทัว่ไปกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่ควรดาํรง

ตาํแหน่งเกิน 10 ปีหรือ 4 วาระไม่วา่จะต่อเน่ืองหรือไม่เวน้แต่จะมีเหตุผลอนัสมควรในการดาํรงตาํแหน่ง

ต่อไปของกรรมการเหล่านั้น ซ่ึงควรจะพจิารณาจากความรับผดิชอบของกรรมการดงักล่าว ตลอดจนการมี

ส่วนทาํประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้าํกดัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั

อ่ืน เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทิศตนใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ 

 

(ก.1) กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร  

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารคือกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการเตม็เวลา และไดรั้บ

ค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกเดือนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า  

 

(ก.2) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความ

อิสระจากคณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ ของผูถื้อหุน้  

 

คุณสมบติัประการสาํคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง   
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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 ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ

ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทัฯ  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

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
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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. 2554  คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 10 คน โดยเป็น

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน (ร้อยละ 10 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 8 คน   

(ร้อยละ 80 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

 

รายนามคณะกรรมการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายอศัวิน คงสิริ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน รองประธานกรรมการ (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  

21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554)/กรรมการอิสระ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร โตธนะเกษม กรรมการอิสระ 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ อธึก อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระ 

6. นาย ออรัล วลิสัน ดอว ์ กรรมการอิสระ 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการอิสระ 

8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการ 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการอิสระ 

  

(ก.4) การแยกตําแหน่ง  

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธานกรรมการทาํ

หนา้ท่ีดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ตามท่ีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้

พิจารณาและจดัทาํข้ึน ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการดาํเนินไปจนสาํเร็จลุล่วง กรรมการทุกคน

ควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาํถามสาํคญัๆ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 
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อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

กรรมการจะประชุมกนัเป็นคร้ังคราวเพื่อใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนฝ่ายบริหารผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในขณะเดียวกนั   คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเท่านั้นท่ี

ไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการใหท้าํงานเหล่าน้ี ดงันั้น อาํนาจและความรับผดิชอบของกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจึงสอดรับกบัฝ่ายบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

(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  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมกบักิจการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนั โดยคณะกรรมการจะทาํงานร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่ง

ใกลชิ้ดในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักรอบค่านิยมหลกั พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (Core Value, Mission, and 

Vision (VMV) Framework) ของบริษทัฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 

(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  
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(ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตดัสินใจนโยบายเชิงกลยทุธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะ

มอบหมายการพิจารณาเร่ืองในรายละเอียดใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยและเจา้หนา้ท่ี (ในกรณีท่ีเป็น

กระบวนการของตน) หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ในกรณีท่ีเป็นการบริหาร

จดัการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ)  

 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and 

Remuneration Committee) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Committee) 

 

(ค.1) เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัเพื่อรับผดิชอบเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี  

 

โดยหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัจะรายงานต่อประธานกรรมการ    และโดยโครงสร้างองคก์รจะรายงาน

ต่อผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการบญัชีและการเงิน รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัอยูใ่น

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

 

(ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 

ศาสตราจารย ์ ดร.วรภทัร โตธนะเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศกัด์ิ    

เอ้ือชูเกียรติ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.  2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 9 คร้ัง  

 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรอบรู้และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงิน ซ่ึงจาํเป็น

ต่อการทาํงานในหนา้ท่ีของตน หวัหนา้ทีมผูส้อบบญัชีภายนอก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี

และการเงิน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล และผูจ้ดัการอาวโุส

แผนกตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ต่างเขา้ร่วมการประชุมสาํคญัทุกคร้ังก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินราย

ไตรมาสของบริษทัฯ ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูช่้วยกรรมการ
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ผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล และ ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายในโดย

ไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ย  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฎิบติังานใน

หนา้ท่ีของตน ซ่ึงรวมถึงการติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ และการดาํเนินการใหม้ัน่ใจวา่มาตรฐาน

ในการเปิดเผยขอ้มูลและการจาํกดัอาํนาจทางดา้นการเงินของผูบ้ริหารเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด ในแต่

ละปีจะมีการกาํหนดวาระล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจดัการ

ความเส่ียงทางการเงินท่ีระบุในแผนธุรกิจประจาํปีของบริษทัฯ ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงาน

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการทนัทีหลงัการประชุมทุกคร้ัง ระหวา่งการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเดน็ท่ีเกิดข้ึนร่วมกบัผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียงและ

การกาํกบัดูแล และผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูส้อบบญัชี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ และความเช่ือถือได ้ ของกระบวนการรายงานขอ้มูลทาง

การเงิน โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํรายงานขอ้มูลทาง

การเงินรายไตรมาส และรายปี 

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในเพื่อใหม้ัน่ใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดย

ประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

• สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงาน และการจดัโครงสร้างองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ไม่มีการจาํกดัขอบเขตการปฏิบติังาน 

• ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูจ้ดัการอาวโุสแผนก

ตรวจสอบภายใน 

• พิจารณารายงานการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะท่ีนาํเสนอโดยแผนกตรวจสอบภายใน 

และกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 

• สอบทานความเพียงพอในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 

การบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว เป็นไปตามแนวปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบันโยบายภายในของบริษทัฯ 
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3. สอบทานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การดาํเนินธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ รวมถึงพิจารณาค่าสอบบญัชีและดาํเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 

• สอบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยพจิารณาถึงความเช่ือถือได ้ ความเพยีงพอ

ของทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบติังาน และประสบการณ์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหป้ฏิบติังานตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

• สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพื่อใหม้ัน่ใจในความ

เหมาะสมและมิไดมี้การจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ 

• ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

• พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีเสนอโดยผูส้อบบญัชีและกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

5.  สอบทานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน อีกทั้ง พิจารณารายการระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจในประสิทธิภาพของระบบการกาํกบัดูแล การปฏิบติัตามกฎหมายและ

กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

6. จดัทาํและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูล

อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นและความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็น

อิสระของผูส้อบบญัชีโดยจาํกดัมิใหผู้ส้อบบญัชีใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและ

งานบริการดา้นภาษี นอกจากน้ี ในทุกๆ 5 ปี จะมีการพิจารณาแต่งตั้งหวัหนา้ทีมผูส้อบบญัชีใหม่ 

• ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคน 
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• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. สอบทานและปรับปรุงกฎบตัร โดยขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎบตัรต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

 

งานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํจนสาํเร็จลุล่วงในปี 2554 น้ี รวมถึง  

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานการเงินรายปีและรายไตรมาสทั้งหมด ก่อนแนะนาํ

ใหค้ณะกรรมการตีพิมพร์ายงานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ภิปรายและทาํการตดัสินใจอยา่งใช้

วิจารณญานเตม็ท่ีและสร้างสรรคใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายการบญัชีและประมาณการสาํคญัๆ โดยใชข้อ้มูล

จากรายงานท่ีไดจ้ดัเตรียม การนาํเสนอขอ้มูล รวมทั้งคาํแนะนาํอิสระท่ีไดจ้ากผูส้อบบญัชี 

2. สอบทานกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานเฉพาะเร่ืองเป็นรายไตรมาส 

3. สอบทานการควบคุมภายใน ในฝ่ายปฏิบติัการเรือต่างๆ เช่น วงจรรายรับ (Revenue Cycle) การ

บริหารจดัการเรือ การบริหารจดัการลูกเรือ การใชน้ํ้ ามนั และการเขา้อู่แหง้ 

4. แผนกตรวจสอบภายในไดใ้หค้าํแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพใน

การควบคุมของบริษทัฯ ประจาํปี มีการพิจารณารายงานท่ีไดจ้ากการตรวจสอบภายในและการสนองตอบ

ของฝ่ายบริหารอยา่งละเอียด การอภิปรายรายงานเหล่าน้ีมีส่วนต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

เก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ  

 

 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ทุกคร้ัง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 

1. แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือนายชาญชยั   

ชยัประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3760 หรือ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3430 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีการเงิน 2554 
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2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 3.160 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ

บริษทัฯ และงบการเงินรวม   

 

หลงัพิจารณาขอ้กาํหนด และค่าธรรมเนียมในการวา่จา้งการสอบบญัชีตามท่ีมีการเสนอแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน  และแนะนาํ

คณะกรรมการใหแ้ต่งตั้ง        ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเป็นผูส้อบบญัชีอีกคร้ัง โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้ใน

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังต่อไปท่ีกาํหนดจะจดัข้ึนในวนัท่ี  31 มกราคม 2555 

 

(ค.3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษทัฯ 

อนุมติัใหร้วมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นหน่ึงกรรมการชุดยอ่ย คือ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ  อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดย

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมการ 4 คน ต่อไปน้ี ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

(ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศกัด์ิ 

เอ้ือชูเกียรติ 

 

ก่อนท่ีจะรวมเป็นหน่ึงกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการสรรหาประชุมกนั 3 คร้ังในปี 2554 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประชุมกนั 2 คร้ังในปี 2554 หลงัจากรวมกนัเป็นหน่ึงกรรมการชุดยอ่ย

แลว้ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประชุมกนั 3 คร้ังในปี 2554  

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึง  

1. กาํหนดกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือรับ

การคดัเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีไดก้าํหนดไว ้

2. ทบทวนและเสนอคาํแนะนาํต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับคดัเลือก (ไม่

วา่จะโดยคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ หรืออ่ืนๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงประวติั อาย ุ

ความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ จาํนวนคร้ังท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เสนอและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เม่ือมีกรรมการครบวาระ 

หรือเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการคนเดิมใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งอีกคร้ังในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

ของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทาํงานและผลการทาํงานของกรรมการ เช่น การเขา้ประชุม 

ความพร้อม และความร่วมมือ รวมถึง ในฐานะท่ีเป็นกรรมการอิสระ 
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4. ประเมินรายปีวา่กรรมการอิสระยงัคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ไดมี้

คุณสมบติัเป็นไปตามกฏหมายและกฏเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

5. เสนอขอ้มูลเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอเพื่อการตดัสินใจเก่ียวการเสนอกรรมการท่ีครบ

วาระใหก้ลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

6. ระบุและเสนอช่ือผูเ้ขา้รับคดัเลือกเพื่อรับการอนุมติัจากคณะกรรมการ เพื่อเขา้รับหนา้ท่ีแทน

ตาํแหน่งท่ีวา่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7. ทบทวนผูท่ี้เขา้รับการคดัเลือกดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ 

8. ใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการคดัเลือกประธานกรรมการ พฒันาแผนการสืบทอด

งาน (succession plan) ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทั้งสาํหรับประธาน

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ ท่ีเสนอโดยคณะผูบ้ริหาร 

9. ทบทวน และใหค้าํเสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัโครงสร้าง ขนาด องคป์ระกอบและ

ความสามารถของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความสมดุลระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ี

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นอิสระ โดยคาํนึงถึงหลกัการการกาํกบั

ดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอยา่งนอ้ย 1 คร้ังทุกๆ รอบปีบญัชี 

10.  จดัหากรรมการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของคณะกรรมการใหเ้ป็นกรรมการอิสระ หรือมี

จาํนวนขั้นตํ่าตามสดัส่วนหรือเกณฑอ่ื์นๆ ตามท่ีกฏหมายหรือกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้

11. เสนอเกณฑก์ารประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมติั (ท่ีสามารถนาํไปเปรียบเทียบกบั

บริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัได)้ เพื่อนาํไปประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการใน

องคร์วม เม่ือเกณฑก์ารประเมินผลงานไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ จะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลง

โดยปราศจากการพิจารณาตดัสินท่ีเหมาะสมจากคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผูร้ายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วม

ปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในกรณีเสนอช่ือสมาชิกใหม่ท่ีสมควร

เขา้รับการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ 

12.  สนบัสนุนช่องทางสาํหรับผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการเสนอช่ือผูเ้ขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ 

13.  แนะนาํและเสนอคณะกรรมการเพือ่อนุมติักรอบกาํหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกาํหนด

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง เงินรางวลัประจาํปี/พิเศษ (โบนสั)  ค่าเบ้ียต่างๆ และค่าตอบแทนใน

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหแ้ก่ 

•  กรรมการซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ต่อไป 

•  กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ท่ีจดัตั้งโดยคณะกรรมการ 
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14. แนะนาํและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมติักรอบกาํหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกาํหนด

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย เงินรางวลัประจาํปี/ พิเศษ (โบนสั) เงินเดือน และคา่ตอบแทน

ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหแ้ก่ 

•  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

• ผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นลาํดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

15. ประเมินผลการปฏิบติังานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดงัต่อไปน้ีแก่

คณะกรรมการ 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

16. พิจารณางบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ เก่ียวกบัค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ

อนุมติั 

17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ตามท่ี

จะกล่าวต่อไปดา้นล่างน้ี อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้

คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการในคร้ังถดัไป 

• ระดบัค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมท่ีจะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผูบ้ริหาร

ในการผลกัดนัและบริหารบริษทัฯ ใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

• เง่ือนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการวา่จา้ง ควรอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บั

บริษทัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

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

การวา่จา้งใหจ้ดัทาํนโยบายค่าตอบแทนของบริษทัฯ ใหม่ โดยขอบเขตในการทาํงานดงักล่าวนั้น

ประกอบดว้ย การพฒันาการจดัลาํดบัชั้นงาน (job grade) สาํหรับทุกตาํแหน่งงาน การเปรียบเทียบโครงสร้าง

เงินเดือนปัจจุบนั และการพฒันาเคร่ืองมือในการวดัผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจากขอ้มูลเหล่าน้ี กลุ่มทรัพยากร

บุคคลจะไดน้าํมาใชจ้ดัทาํแผนการใหผ้ลตอบแทน เงินเดือนของพนกังานในลาํดบัชั้นงานทั้งหมด และ

เคร่ืองมือประเมินผลการทาํงานทั้งในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อเสนออนุมติัต่อคณะกรรมการต่อไป 

 

หลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ีไดถู้กนาํมาปฏิบติั  

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะทอ้นระบบการใหร้างวลัท่ียติุธรรม 

2. องคป์ระกอบสาํคญัๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาํมาเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จในการบรรลุ

เป้าหมายของการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึงการนาํผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุน้เช่ือมโยงกบัผลประโยชน์

ตอบแทนของผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ 

3. การประเมินผลการปฏิบติังานจะทาํทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดชันีวดัผลการปฏิบติังาน 

และความสามารถท่ีกาํหนด 
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4. นโยบายและแนวทางการใหค่้าตอบแทนจะโปร่งใสมากท่ีสุดเท่าท่ีทาํไดท้ั้งกบัผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งและผูถื้อหุน้  

 

ทั้งน้ี นโยบายค่าตอบแทนใหม่ของบริษทัฯ เร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบปีบญัชี 2553  

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูลในตลาด เพือ่ประกอบการ

พิจารณากาํหนดระดบัการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนปะจาํปี ในการพจิารณาการจ่ายเงิน

รางวลัประจาํปี (โบนสั) ใหก้บับุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะทบทวนความสาํเร็จของบริษทัฯ  และผลการดาํเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอยา่งรอบคอบ   

 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะประกอบไปดว้ยเงินเดือน เงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) และผลตอบแทน

จูงใจในระยะยาว (เช่น โครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment 

program หรือ EJIP))  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  

 

คณะกรรมการกาํหนดระดบัเงินค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด ใหอ้ยูภ่ายใต้

ขีดจาํกดัท่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบ จากแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบั

แนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ฉบบัเดือนกนัยายน 2549 คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนไดป้รับปรุงแผนการใหผ้ลตอบแทนใหก้บักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ของผูถื้อหุน้เกินร้อยละ 15 ซ่ึงขอ้เสนอน้ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้   

 

คณะกรรมการไดท้าํแผนการสืบทอดงาน (succession planning) อยา่งเป็นระบบ เพื่อใหโ้ครงสร้าง

ของคณะกรรมการท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ในปี พ.ศ. 2554   

ผูถื้อหุน้แต่งตั้งนายออรัล วลิสนั ดอว ์  เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลงจาก

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

 

(ค.4) 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

 - 134 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

ใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน และ ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 

 

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 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประชุมกนั 4 คร้ังในปี 2554 

 

(ค.5) คณะกรรมการลงทุน 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการอนุมติัใหมี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการบริษทัฯ  อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการลงทุน โดยคณะกรรมการการลงทุน จะ

ประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 คนท่ีมาจากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงกรรมการ 2 

คน จะมาจากคณะกรรมการผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในโครงการลงทุนท่ีมีการเสนอ โดยจะไดรั้บการ

แต่งตั้งจากประธานกรรมการในแต่ละโครงการท่ีเสนอ สมาชิกท่ีเหลือจะประกอบไปดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน และ ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธ์ 

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการการลงทุน ไดแ้ก่ 
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1. ทบทวน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการเพือ่พิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัการลงทุนท่ีจะ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการ หากเห็นวา่การลงทุนดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ  

 2.  ทบทวน พิจารณา และใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในเร่ืองเก่ียวกบัการนาํนโยบายการลงทุน 

และ/หรือ โครงการลงทุนไปปฏิบติั  

 3. ทบทวน ประเมิน และพิจารณากระบวนการท่ีคณะผูบ้ริหารไดน้าํมาใชส้อดส่องดูแลการปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามนโยบางการลงทุนและโครงการลงทุนแต่ละโครงการร่วมกนั  

 4. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะผูบ้ริหารในการวเิคราะห์และจดัโครงสร้างของโครงการลงทุนท่ีจะ

นาํเสนอ ก่อนส่งใหค้ณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 

 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนในปี 2554 

 

(ง) ผลประโยชน์ทีข่ัดแย้ง  

(ง.1) ธุรกรรมทีอ่าจทาํให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ   

คณะกรรมการเขา้ใจวา่ธุรกรรมท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกบั

คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งไดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ี ธุรกรรมดงักล่าวจะตอ้งทาํในลกัษณะเสมือนทาํรายการ

กบับุคคลภายนอกท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ และดาํเนินการโดยใหเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีกบั  

บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ทั้งหมด  

 

ตั้งแต่ 2552 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ซ่ึงมีเน้ือหาสรุปเก่ียวกบัการถือครองหุน้และการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ และของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเกบ็ไวก้บับริษทัฯ 

เพื่อติดตามรายการเก่ียวโยงหรือรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้

ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงาน

ท่ีแกไ้ขใหม่ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

คณะกรรมการยงัคอยดูแลติดตามการปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยเกณฑ ์ วิธีการ และการเปิดเผย

ธุรกรรมดงักล่าวดว้ย บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลของธุรกรรมดงักล่าวอยา่งละเอียด ซ่ึงรวมถึง

จาํนวนเงิน คู่สญัญาในธุรกรรม เหตุผลของการทาํธุรกรรม และความจาํเป็นของธุรกรรมในรายงานประจาํปี

ของบริษทัฯ และในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
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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  นอกจากน้ี แผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ี

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเดน็ทางดา้นการบญัชีการเงิน การปฏิบติัตามระบบ

และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในการ

ดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการเงินอีกดว้ย ทั้งน้ีสาํหรับการควบคุมภายใน  
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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

แผนการบริหารความเส่ียงกาํหนดจากปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีไดป้ระเมินไว ้ ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัฯ กาํหนดรายงานและการ

ติดตามการบริหารความเส่ียง เพื่อใหมี้การตอบรับท่ีรวดเร็วและเหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

แผนการติดตามการบริหารความเส่ียง มีการทบทวนอยา่งรอบคอบก่อนจะเสนอรายงานใหก้บั

คณะกรรมการทุกไตรมาส 

 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละแผนกไว ้ และไดท้าํการติดตามตรวจสอบ

อยา่งสมํ่าเสมอ  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

ระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการเพื่อ

กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน  

รวมถึงกาํหนดและแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายควบคุมและฝ่ายประเมินผลออกจากกนัให้

ชดัเจน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม มีการกาํหนดระดบัการควบคุม

และบาํรุงดูแลรักษาการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม และ บริษทัฯ  นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจนและเพยีงพอเสนอ

ต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันา เพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความ

ตอ้งการของฝ่ายบริหาร บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูล

สารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้กเ็พื่อความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ี

จะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยบริษทัฯ 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

ความจาํเป็นตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ ในปี 2554 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 14 คร้ัง วาระการประชุม

หลกั ไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส 

และการเขา้ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั โดยปกติเลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัเตรียมและส่งวาระการ

ประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ังและจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการ

ประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อใหก้รรมการมีเวลาพิจารณาประเดน็การประชุม 
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เลขานุการบริษทั จะจดบนัทึกการประชุม ซ่ึงจะส่งใหก้บักรรมการภายใน 14 วนัหลงัวนัประชุม 

รายงานการประชุมจะไดรั้บการลงมติในการประชุมคร้ังต่อไป และเกบ็ใหก้รรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่ืนๆ ตรวจสอบต่อไป  

 

คณะกรรมการกาํหนดใหส้มาชิกทุกคนอุทิศเวลาอยา่งเพยีงพอใหก้บังานของคณะกรรมการ 

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 

รายละเอียดการเขา้ประชุมคณะกรรมการในปี 2554 มีดงัน้ี  

 

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2554 

 

 

หมายเหตุ : *นายออรัล วลิสนั ดอว ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมีนาคม 2554 

**ศาสตราจารยพ์ิเศษ อธึก อศัวานนัท ์ และ ศาสตราจารย ์ ดร.วรภทัร โตธนะเกษม เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือ

เดือนสิงหาคม 2554  

 

 

ช่ือ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ที่ประชุม

คณะ 

กรรมการ

สรรหา/1 

ที่ประชุมคณะ 

กรรมการ 

กาํหนด

ค่าตอบแทน/2 

ที่ประชุมคณะ 

กรรมการ 

สรรหาและ 

กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

ความเส่ียง 
ที่

ประชุม 

ปกต ิ

ที่

ประชุม

เฉพาะ

กจิ 

รวม 

ที่

ประชุม 

ปกต ิ

ที่

ประชุม

เฉพาะ

กจิ 

รวม 

1. นายอศัวิน คงสิริ 3/4 9/10 12/14 2/2 - 2/2 - - - - 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา   

จนัทรทตั 
4/4 10/10 14/14 - - - - - - 4/4 

3. ดร. พิชิต  นิธิวาสิน 4/4 9/10 13/14 - - - 3/3 2/2 3/3 - 

4. ศาสตราจารย ์ดร. 

วรภทัร โตธนะเกษม** 
0/0 1/2 1/2 - 1/1 1/1 - - - - 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ  

อธึก อศัวานนัท*์* 
0/0 1/2 1/2 - - - - - - - 

6. นายออรัล  

วิลสนั  ดอว*์ 
1/2 5/7 6/9 - - - - - - 2/3 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 4/4 9/10 13/14 6/6 1/1 7/7 3/3 2/2 3/3 1/1 

8. นายสตีเฟน  

ฟอร์ดแฮม 
3/4 9/10 12/14 - - - 3/3 - 3/3 - 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี 4/4 9/10 13/14 6/8 - 6/8 2/3 1/2 3/3 - 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ 3/4 9/10 12/14 - - - - - - - 
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/1 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาก่อนท่ีจะมีการรวมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็นหน่ึงกรรมการชุดยอ่ย ใน

เดือนพฤศจิกายน 2553 
/2 ท่ีประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนก่อนท่ีจะมีการรวมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็นหน่ึงกรรมการ

ชุดยอ่ย ในเดือนพฤศจิกายน 2553   

รายละเอียดการเขา้ประชุมของกรรมการท่ีลาออกในช่วงปี 2554 
 

 
หมายเหตุ :    นางปรารถนา มงคลกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 

     นางโจอ้ี ฮอร์น ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554 

 

(ช) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ 

คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการ 10 คน กรรมการอาจไดรั้บการเลือกตั้งซํ้ าทุกๆ 3 ปี 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีสญัญาจา้งงานกบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

 

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. 2554  โดยประธานกรรมการสรรหาเป็นผูด้าํเนินการส่งแบบประเมินผล

งานของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเกบ็ไวท่ี้เลขานุการบริษทั 

 

 

ช่ือ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการ Audit Committee Meetings ทีป่ระชุม

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

ทีป่ระชุม

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง 

ทีป่ระชุม

ปกต ิ

ทีป่ระชุม

เฉพาะกจิ 
รวม 

ทีป่ระชุม

ปกต ิ

ทีป่ระชุม

เฉพาะ

กจิ 

รวม 

1.  นางปรารถนา มงคลกลุ 4/4 5/8 9/12 6/8 - 6/8 - - 

2.  นางโจอ้ี ฮอร์น 3/3 6/8 9/11 - - - - - 
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 ทั้งน้ี การประเมินแบ่งเป็นเร่ืองหลกัๆ 6 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณลกัษณะของคณะกรรมการ 

2. บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. ผลงานของคณะกรรมการ 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 

6. การพฒันาส่วนบุคคลของกรรมการ 

 

คณะกรรมการไดมี้การหารือเก่ียวกบัผลการประเมิน และขอใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยเสนอวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 

 

(ซ) ค่าตอบแทน  

(ซ.1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

นโยบายของคณะกรรมการคือค่าตอบแทนของกรรมการ ควรสะทอ้นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ

ในการบรรลุเป้าหมายท่ีคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด นอกจากน้ี กรรมการยงัตอ้งมีประสบการณ์และ

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีดงักล่าว 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบนั ไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2554 คณะกรรมการยงัไดก้าํหนดค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสจากคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงจาํนวนเงินค่าตอบแทนน้ีจะพิจารณาจากความรับผดิชอบของผูบ้ริหารดงักล่าว 

ตลอดจนการมีส่วนทาํประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวต่อบริษทัฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และท่ีคาดการณ์ใน

อนาคต และหากเป็นไปได ้ ค่าตอบแทนดงักล่าวจะสะทอ้นระดบัค่าตอบแทนท่ีใหก้บัผูบ้ริหารอาวโุสใน

ตลาดธุรกิจอยา่งเดียวกนักบับริษทัฯ 

 

(ซ.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในปี 2554  

(ซ.2.1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2554 ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการจ่าย

ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ มีรายละเอียดดงัน้ี  

• กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ ง 9 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนรวม

ทั้งส้ิน 430,000 บาท หากมีกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งเพิ่มเติมเขา้มาใหม่ จะไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 
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45,000 บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 

เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 

เท่าของเบ้ียประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะได้รับเบ้ีย

ประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 

• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อ

คร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ) กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อคร้ัง 

• ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง จะไดรั้บเบ้ียประชุม 

18,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียงคนอ่ืนๆ) 

กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียงคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 

15,000 บาทต่อคร้ัง 

• กรรมการท่ีพาํนักนอกประเทศไทยจะไดรั้บเบ้ียเดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศ

ไทยเพื่อเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

- จากเอเชียมายงัประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

- จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีป อ่ืนๆ มาย ังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบ

อ่ืนๆ 

• จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพื่อวาง

แนวทางในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคลอ้งกบัผูถื้อหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน

รูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น* (parent shareholders funds) 

เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไร

สุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรร

ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

 

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

            ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  
 

 

 

 - 143 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ทั้งหมดปรากฎตามตารางดา้นล่างน้ี 

 

ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจําปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีบัญชี 

2554 

หน่วย: บาท 

 

หมายเหตุ : **นายออรัล วลิสนั ดอว ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมีนาคม 2554  

                        ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร โตธนะเกษม และศาสตราจารยพ์ิเศษ อธึก อศัวานนัท ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือน

สิงหาคม 2554  
/1 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาก่อนท่ีจะมีการรวมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็นหน่ึงกรรมการชุดยอ่ย ใน

เดือนพฤศจิกายน 2553 
/2 ท่ีประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนก่อนท่ีจะมีการรวมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็นหน่ึงกรรมการ

ชุดยอ่ย ในเดือนพฤศจิกายน 2553   
 

 

ช่ือ 

คณะกรรมการ เบีย้ประชุม 

รวม 

(ค่าตอบแทน 

มาตรฐาน 

และ 

เบีย้ประชุม) 

เบีย้ดนิทาง  

(สําหรับ 

กรรมการ 

ชาวต่างชาต ิ

เท่าน้ัน) 

(ดอลลาร์ 

สหรัฐอเมริกา) 

ค่าตอบแทน

มาตรฐาน 

 

โบนัส 

คณะ 

กรรมการ 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหา/1 

คณะ 

กรรมการ 

กาํหนด 

ค่าตอบแทน/2 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหา 

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

ความเส่ียง 

1. นายอศัวิน คงสิริ 1,595,000 - 648,000 80,000 - - - - 2,323,000 - 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา  

จนัทรทตั 
- - - - - - - - - 

- 

3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 420,000 - 585,000 - 45,000 36,000 108,000 - 1,194,000 - 

4. ศาสตราจารย ์ ดร. 

วรภทัร โตธนะเกษม** 
54,194 - 45,000 - - - - - 99,194 

- 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ  

อธึกอศัวานนัท*์* 
54,194 - 45,000 - - - - - 99,194 

- 

6. นายออรัล  

วิลสนั ดอว*์* 
243,871 - 270,000 - - - - 15,000 528,871 

4,500 

7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 420,000 - 585,000 240,000 45,000 30,000 90,000  1,410,000 - 

8. นายสตีเฟน  

ฟอร์ดแฮม 
420,000 - 540,000 - 54,000 - 90,000 - 1,104,000 

6,000 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี 420,000 - 585,000 240,000 30,000 15,000 90,000 - 1,380,000 - 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ 420,000 - 540,000 - - - - - 960,000 10,000 

รวม 4,047,259 - 3,843,000 560,000 174,000 81,000 378,000 15,000 9,098,259 20,500 
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ค่าตอบแทนและโบนสัสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดล้าออกในช่วงปี 2554 

 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทน

อ่ืน 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

จาํนวนผูบ้ริหารในระหวา่ง

ปี/จาํนวนผูบ้ริหารเฉล่ีย  

(full time equivalent) 

ปี  2554 จาํนวนผูบ้ริหารใน

ระหวา่งปี/จาํนวน

ผูบ้ริหารเฉล่ีย  

(full time equivalent) 

ปี  2553 

เงินเดือนและโบนสัรวม 9 ราย/8.83 ราย 68.29 ลา้นบาท 9 ราย/7.5 ราย 57.00 ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนอ่ืน (เงินสมทบ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) 
9 ราย/8.83 ราย 5.59 ลา้นบาท 9 ราย/7.5 ราย 4.74 ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ : ผูบ้ริหารท่ีลาออกระหวา่งรอบปีบญัชี 2554 มี 1 ราย  

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ระหวา่งรอบปีบญัชี 2553 มี 2 ราย 

 
(ฌ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นผูจ้ดัการปฐมนิเทศใหก้บัสมาชิกใหม่

ของคณะกรรมการ ในการประชุมดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ รวมทั้ง

ขอ้บงัคบับริษทัฯ การนาํเสนอขอ้มูลของบริษทัฯ  (presentations) ล่าสุด รายงานประจาํปีปีล่าสุด ตลอดจน

กฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยในคู่มือกรรมการ 

 

ช่ือ 

คณะกรรมการ เบีย้ประชุม 

รวม 

(ค่าตอบแทน

มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 

เบีย้ดนิทาง (สําหรับ

กรรมการ 

ชาวต่างชาติ 

เท่าน้ัน) 

(ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา) 

ค่าตอบแทน 

มาตรฐาน 

 

โบนัส 
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1.  นางปรารถนา มงคลกลุ 366,935 - 405,000 288,000 - 1,059,935 - 

2.  นางโจอ้ี ฮอร์น 350,000 - 405,000 - - 755,000 3,000 

รวม 716,935 - 810,000 288,000 - 1,814,935 3,000 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการ

ทาํงานของกรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการ 6 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’) 

 

หลกัสูตรท่ีกรรมการบริษทัฯ ไดผ้า่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย มี

ดงัน้ี 

หลกัสูตร จาํนวนกรรมการท่ีผา่นการอบรม 

The Role of Chairman 1 

The Director Accreditation Program 2 

The Director Certification Program 4 

The Finance for Non-Finance Director Program 1 

 

บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการ

อบรมในหลกัสูตรดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้า ยในการอบรม 

 

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 
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3. การทาํงานเชิงรุก  

บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เทคนิค และ

เศรษฐกิจ และปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

 

4. วนัิยและการปฏิบัตติามกฎระเบียบ  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยวนิยัและหลกัการดา้นจริยธรรม และทาํการทุกอยา่งใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจของ

บริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ  

 

(ข) จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบค่านิยมขององคก์ร พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (VMV 

Framework) เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 

กมุภาพนัธ์ 2553 ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนาํกรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ดงักล่าว

มาใช ้โดยเนน้ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ  

 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพื่อท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานทุก

คนไดเ้ขา้ใจหลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศ

สาํหรับพนกังานใหม่อีกดว้ย 

 

ค่านิยมหลกั 4 ประการไดแ้ก่ 

 

1. คุณธรรม: เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสตัยต่์อกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั จะปฏิบติั

ตามท่ีใหส้ญัญาไวต้ลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั  

2. ความเป็นเลศิ: เราจะทาํงานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษา

สภาพแวดลอ้ม ความมัน่คง การบริการ เราพร้อมรับมือกบังานทา้ทายเสมอ และจะดาํเนินธุรกิจของเราอยา่ง

มืออาชีพ 

 

3. จิตสํานึกของการร่วมกนัเป็นทมี: เราใส่ใจในลูกคา้ พนกังาน และคู่คา้ของเรา และจะปฏิบติัตน

ในอนัท่ีจะส่งเสริม และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 

 

4. การยดึม่ันในพนัธะ: เราจะคาํนึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อ

ผลและความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ  
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นโยบายของคณะกรรมการ คือ กรรมการจะดาํรงจริยธรรมในระดบัสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทั้งหมด คณะกรรมการยนิยอมใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัอ่ืนนอกกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ี โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเม่ือไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนๆ นั้นจะรับค่าตอบแทนจากบริษทัอ่ืนๆ 

นั้นเป็นรายไดส่้วนตวักไ็ด ้ โดยทัว่ไป การแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทันอกกลุ่มบริษทัฯ จะ

จาํกดัใหเ้ป็นกรรมการไม่เกิน 2 บริษทัเท่านั้น กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถทาํงานเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการนอกกลุ่มบริษทัฯ ได ้โดยมีขอ้แมว้า่จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความทุ่มเทในการทาํหนา้ท่ีของตน

ต่อบริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ี 

 
8.5 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 
 

8.6 บุคลากร 
 

- ณ 30 กนัยายน 2554 TTA มีพนกังานทั้งส้ิน 70 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 8 คน และพนกังานอีก 61 คน โดยมีพนกังาน

ของแต่ละสายงานดงัน้ี 
 

สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน (เฉพาะสงักดั TTA) 

1. สายงานบญัชีและการเงิน 15 

2.  สายงานทรัพยากรบุคคล 10 

3. สายงานปฎิบติัการ (Group Operations) 21 

4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 12 

5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 6 

6.  อ่ืนๆ (Infrastructure) 6 

รวม 70 
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จาํนวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จาํนวนพนกังาน 

กลุ่มธุรกิจขนส่ง  140 

กลุ่มธุรกิจพลงังาน 130 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 809 
 

- รวมจาํนวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 1,149 คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจาํเรือ 

- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของ

บริษทั เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2554 เป็นเงิน

จาํนวน  752,207,050 บาท 

- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนั 

สงัคม (ไม่รวมคนประจาํเรือ) เป็นจาํนวน 32,628,935 บาท 

- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

นโยบายพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 3 (ข) หนา้ 118 

 

8.7 นโยบายว่าด้วยการรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  

 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รธุรกิจท่ีดีท่ีเป็นแบบอยา่งของสงัคม จึงไดย้ดึหลกัธรรมาภิบาลิ

ในการประกอบกิจการเสมอมา โดยไดก้าํหนดกรอบมาตรฐานการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด   และจดัใหมี้การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อใหแ้นวคิดของความรับผดิชอบต่อสงัคมสะทอ้นอยูใ่นทุกกระบวนการทาํงาน และในทุก

กิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึนทั้งภายในและภายนอก 

 

บริษทัฯ เห็นวา่ความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมเพื่อสงัคม หากแต่

เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและยดึมัน่ในค่านิยมหลกั อนัไดแ้ก่ คุณธรรม 

ความเป็นเลิศ จิตสาํนึกในการทาํงานร่วมกนั และการยดึมัน่ในพนัธะ ซ่ึงค่านิยมเหล่าน้ีไดห้ล่อหลอม

รากฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีสุดใหก้บับริษทัฯ    

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงาน ไม่วา่จะเป็นในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจ

พลงังาน หรือกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ใหจ้ดักิจกรรม “จิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือชุมชนในทอ้งถ่ินท่ี

ตนเองดาํเนินธุรกิจอยู ่ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ตอบแทนสงัคมในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้น

การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั และการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน    
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กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในปี 2554 

 

ด้านการศึกษา:  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนการใหทุ้นการศึกษาเป็นประจาํทุกปี ไดแ้ก่ ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา

ของลูกเรือ ทุนการศึกษาแก่นกัเรียนจากศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี นิสิตจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ

นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยับูรพา การสนบัสนุนใหพ้นกังานไปเป็นวิทยากรบรรยายใหค้วามรู้ทางดา้น

พาณิชยน์าวแีก่วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัหลายแห่ง ตลอดจนการบริจาคเงิน การมอบส่ือการเรียนการสอน 

และอุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่โรงเรียนและวิทยาลยัท่ีขาดแคลน   

 

ด้านส่ิงแวดล้อม: บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัรักษามาตรฐานทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการดาํเนิน

กิจการของบริษทัฯ ในทุกหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงกองเรือของโทรีเซนและเมอร์เมด ดว้ยการปลดระวาง

เรือเก่า และรับเรือใหม่ท่ีมีอายนุอ้ยท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถตรวจเช็คและควบคุมปริมาณการปล่อย

ก๊าซไดดี้มากข้ึน  การไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 ของโรงงาน

ถ่านหินของ UMS ท่ีสมุทรสาคร  การปลูกตน้ไมใ้นชุมชนรอบโรงงาน นอกจากน้ี บริษทัต่างๆ ในเครือของ 

TTA ยงัไดมี้การจดักิจกรรมรณรงคใ์หมี้การใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดั เช่น การรณรงคใ์หปิ้ด

ไฟและเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลากลางวนั การเปล่ียนมาใชห้ลอดไฟและเคร่ืองปรับอากาศท่ีมี

ประสิทธิภาพ การจดัประชุมดว้ยการใชเ้คร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์แบบต่างๆ หรือการอนุมติังานบนระบบ เพื่อ

ลดปริมาณการใชก้ระดาษ   

 

ด้านสุขภาพอนามัย: บริษทัฯ มีการดูแลตรวจสอบอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มใหก้บั

พนกังานในกลุ่มบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยเป็นการทาํงานผา่นคณะกรรมการอาชีวอนามยั ความปลอดภยั

และส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ ซ่ึงจะเป็นผูค้อยตรวจสอบ รายงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ตลอดจนนาํเสนอวิธีการแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ ใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บทราบ เพื่อดาํเนินการปรับปรุงใหเ้ป็นท่ี

เรียบร้อย  

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน: บริษทัฯ ไดพ้ฒันากิจกรรม “จิตอาสา” ใหผ้สมผสานไปกบักิจกรรม

ของบริษทัฯ เช่น การจดัฝึกอบรมพนกังาน การจดักิจกรรมนอกสถานท่ี การบริจาคเงินและจดัหาถุงยงัชีพ 

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากมหาอุทกภยัปี 2554 ซ่ึงพนกังานในกลุ่มบริษทัฯ ไดอ้าสาในการช่วยเหลือ

จดัเตรียมส่ิงของและลงพื้นท่ีไปมอบใหก้บัผูป้ระสบภยัดว้ยตนเอง โดยร่วมกบัหน่วยงานของกองทพับก 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมในทุกๆ วนัผา่นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบทั้งต่อตนเอง ลูกคา้ องคก์ร รวมถึงชุมชนและสงัคมภายนอกองคก์ร  เพื่อ

พฒันาสงัคมไทยและชุมชนท่ีบริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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9. การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อประสิทธิภาพ

ในการบริหารและการปฏิบติังานในทุกระดบั  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

แผนการบริหารความเส่ียงกาํหนดจากปัจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีไดป้ระเมินไว ้ ยิง่ไปกวา่นั้น บริษทัฯ กาํหนดรายงานและการ

ติดตามการบริหารความเส่ียง เพื่อใหมี้การตอบรับท่ีรวดเร็วและเหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

แผนการติดตามการบริหารความเส่ียง มีการทบทวนอยา่งรอบคอบก่อนจะเสนอรายงานใหก้บัคณะ 

กรรมการทุกไตรมาส 

 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัในแต่ละแผนกไว ้ และไดท้าํการติดตามตรวจสอบ

อยา่งสมํ่าเสมอ  กรณีท่ีบริษทัฯ มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว บริษทัฯ จะปฏิบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์
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วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

ระบบควบคุมภายในระดบัปฏิบติังานเพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดด้าํเนินการเพื่อ

กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี ในการดาํเนินงานของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน  

รวมถึงกาํหนดและแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายควบคุมและฝ่ายประเมินผลออกจากกนัให้

ชดัเจน เพื่อรักษาไวซ่ึ้งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม มีการกาํหนดระดบัการควบคุม

และบาํรุงดูแลรักษาการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม และ บริษทัฯ  นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการเงินและบญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานท่ีชดัเจนและเพยีงพอเสนอ

ต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันา เพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความ

ตอ้งการของฝ่ายบริหาร บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของขอ้มูล

สารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้กเ็พื่อความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ี

จะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยบริษทัฯ 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 
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10. รายการระหว่างกนั 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ีรายการระหวา่งกนัซ่ึงมีสาระสาํคญัของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้มีดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2553 30 กนัยายน 2554 การคดิราคา 

1.บริษทั เมอร์เมด 

มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน)  

Asia Offshore 

Drilling Limited 

TTA ถือหุน้ร้อยละ  57.14 ใน

บริษทั    เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 

33.8 ใน Asia Offshore Drilling 

Limited  ทั้งสองบริษทัมี

กรรมการร่วมกนั   

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) ใหบ้ริการบริหารจดัการ

ทางดา้นเทคนิคและบริหารการขาย

รวมทั้งงานธุรการต่างๆ กบั Asia 

Offshore Drilling Limited 

-- 
(ไม่มีรายการเกิดข้ึน

ระหวา่งปี 2553) 

224,587,401.29 

(บนัทึกเป็นรายได้

อ่ืนๆ) 

ราคาตามท่ีตกลงกนั

ระหวา่งบริษทัเมอร์เมด 

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

กบั Asia Offshore Drilling 

Ltd. ซ่ึงเป็นราคายติุธรรม

ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญทาง

การเงินประเมิน 

2. โซลีอาโด  

โฮลด้ิงส์ พีทีอี 

แอลทีดี 

เมอร์ตนั กรุ๊ป 

(ไซปรัส) แอลทีดี 

 TTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน  

โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอล

ทีดี และโซลีอาโด โฮลด้ิงส์    

พีทีอี แอลทีดีถือหุน้ร้อยละ 

24.3 ในเมอร์ตนั กรุ๊ป 

(ไซปรัส) แอลทีดี   

TTA ถือหุน้โดยทางตรงและ

ทางออ้มในทั้งสองบริษทั 

   

โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

ใหเ้งินกูย้มืจาํนวน 17.8 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กบัเมอร์ตนั 

กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี โดย ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2554 มูลค่าเงินตน้ของ

เงินกูค้งเหลือเท่ากบั 17.8 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 

554.78 ลา้นบาท โซลีอาโด โฮล

ด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เรียกเกบ็อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 25 ต่อปี

สาํหรับวงเงินกูด้งักล่าว   

49,364,841.00 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

89,633,089.04 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

 

(ณ ปัจจุบนั ไดมี้การ

แปลงตน้เงินกูแ้ละ

ดอกเบ้ียคงคา้งเป็น

หุน้ของบริษทั SKI 

Energy Resources 

Inc. แลว้ 

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตาม

ขอ้ตกลงระหวา่งกนัและ

สอดคลอ้งกบัความเส่ียงใน

เชิงพาณิชยข์องธุรกิจก่อน

เร่ิมดาํเนินกิจการใน

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

 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2553 30 กนัยายน 2554 การคดิราคา 

2. โซลีอาโด  

โฮลด้ิงส์ พีทีอี        

แอลทีดี 

เมอร์ตนั กรุ๊ป 

(ไซปรัส) แอลทีดี 

 TTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน

โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอล

ทีดี และโซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พี

ทีอี แอลทีดีถือหุน้ร้อยละ 24.3 

ในเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) 

แอลทีดี   

TTA ถือหุน้โดยทางตรงและ

ทางออ้มในทั้งสองบริษทั 

   

โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

ใหเ้งินกูย้มืจาํนวน 17.8 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กบัเมอร์ตนั 

กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 

โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

มูลค่าเงินตน้ของเงินกูค้งเหลือ

เท่ากบั 17.8 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 554.78 

ลา้นบาท โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 

แอลทีดี เรียกเกบ็อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูร้้อยละ 25 ต่อปีสาํหรับวงเงิน

กูด้งักล่าว   

49,364,841.00 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

89,633,089.04 

(บนัทึกเป็นรายได้

จากดอกเบ้ีย) 

 

(ณ ปัจจุบนั ไดมี้

การแปลงตน้เงินกู้

และดอกเบ้ียคงคา้ง

เป็นหุน้ของบริษทั 

SKI Energy 

Resources Inc. แลว้ 

อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงตาม

ขอ้ตกลงระหวา่งกนัและ

สอดคลอ้งกบัความเส่ียง

ในเชิงพาณิชยข์องธุรกิจ

ก่อนเร่ิมดาํเนินกิจการใน

ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

4. โซลีอาโด  

โฮลด้ิงส์ พีทีอี  

แอลทีดี 

Petrolift Inc. TTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในโซ

ลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

และโซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 

แอลทีดีถือหุน้ร้อยละ 40 ใน 

Petrolift Inc.  

TTA ถือหุน้โดยทางตรงและ

ทางออ้มในทั้งสองบริษทั 

Petrolift Inc.ประกาศจ่ายเงินปัน

ผล 0.1588 เปโซฟิลิปปินส์ ต่อหุน้ 

โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 มี

ยอดเงินปันผลคา้งจ่ายเท่ากบั 68 

ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ 

-- 
(ไม่มีรายการ

เกิดข้ึนระหวา่งปี 

2553) 

48,331,637.50 

(บนัทึกเป็นลูกหน้ี

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ซ่ึงไดรั้บใน

เดือนตุลาคม 2554) 

จากกาํไรของ Petrolift Inc. 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบาย 

30 กนัยายน 2553 30 กนัยายน 2554 การคดิราคา 

5. บริษทั บาคองโค 

จาํกดั 

Thoresen - Vinama 

Agencies Co., Ltd. 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในโซ

ลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลที

ดี และโซลีอาโด    โฮลด้ิงส์ พี

ทีอี แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 

100 ใน Baconco Co., Ltd. 

และ TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 

ในโทรีเซน (อินโดไชน่า) 

เอส.เอ. และ โทรีเซน (อินโด

ไชน่า) เอส.เอ. ถือหุน้ร้อยละ 

49 ใน Thoresen - Vinama 

Agencies Co., Ltd. 

TTA ถือหุน้ทางออ้มในทั้ง

สองบริษทั 

บริษทั บาคองโค จาํกดั ใหเ้งินกูย้มื

จาํนวน 2 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา กบั Thoresen - 

Vinama Agencies Co., Ltd.โดย ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 มูลค่าเงิน

ตน้ของเงินกูค้งเหลือเท่ากบั 2 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

-- 
(ไม่มีรายการเกิดข้ึน

ระหวา่งปี 2553) 

62,181,000.00 

(บนัทึกเป็นเงินให้

กูร้ะยะยาว) 

เงินกูด้งักล่าวมีกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้ภายใน 2 ปี 

ปีละ 1 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา บวกกบัส่วน

แบ่งผลกาํไรร้อยละ 50 

และร้อยละ 25 ท่ีไดจ้าก

คลงัสินคา้ทนัฑบ์นท่ีสร้าง

โดย Thoresen-Vinama 

Agencies Ltd. ในปีแรก 

และปีท่ี 2 ตามลาํดบั 

 

6. บริษทั โทรีเซน

ไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โพสต ์พบั

ลิชชิง จาํกดั 

(มหาชน) 

 TTA ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั 

โพสต ์พบัลิชิง จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งไรกต็าม ทั้ง

สองบริษทัมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จาํกดั 

(มหาชน) เรียกเกบ็ค่าบริการ

สมาชิกส่ิงพิมพ ์และโฆษณาจาก 

TTA 

254,476.00 

(บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายการ

บริหาร) 

352,946.00 

(บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายการ

บริหาร) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั

บุคคลภายนอก 

 

7. บริษทั โทรีเซน

ไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ประสิทธ์ิ

พฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 TTA ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทั 

ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) อยา่งไรกต็าม ทั้ง

สองบริษทัมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ประสิทธ์ิพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) เรียกเกบ็ค่าบริการทาง

การแพทยจ์าก TTA 

41,637.80 

(บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายการ

บริหาร) 

39,700.00 

(บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายการ

บริหาร) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั

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

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสญัญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพจิารณาถึงความ

จาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํสญัญานั้นๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั  

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เขา้ทาํสญัญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ เพื่อประโยชนข์องบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งปฎิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไขเสมือนการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก และทาํเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วน

ในการพจิารณาอนุมติั 

 
นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 

กรรมการตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรายการระหวา่งกนัดงักล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตวา่จะเป็นรายการท่ีมีความจาํเป็นและใหเ้ป็นไปในราคาท่ี

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

11. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

11.1 งบการเงิน 

 

ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

 

 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 30 กนัยายน 2554 , 2553 และ 2552 ผูต้รวจสอบ

บญัชีไม่มีความเห็นใด ๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั

ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้

ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2554 , 2553 และ 

2552 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

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

ข. ตารางสรุปงบการเงินรวม 

สินทรัพย์

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 10,718,893 25.74 8,458,186 17.31 3,797,378 7.89

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินลงทุนระยะสั้น 1,103,668 2.65 1,956,302 4.00 983,932 2.04

ลูกหนี้การค้า  -  อื่น 1,783,838 4.28 1,652,584 3.38 2,719,103 5.65

                      -  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5,393 0.01 403 0.00 206,745 0.43

เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 1,013,055 2.43 2,634,477 5.39 2,646,092 5.50

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 515,185 1.24 716,031 1.47 1,248,264 2.59

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 15,140,031 36.36 15,417,984 31.55 11,601,513 24.10

เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 11,323 0.03 372,315 0.76 620,284 1.29

เงินลงทุนระยะยาว 776,485 1.86 1,236,768 2.53 3,739,363 7.77

ค่าความนิยม 933,375 2.24 3,834,040 7.84 3,817,460 7.93

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 165,958 0.40 704,220 1.44 607,527 1.26

ที่ดิน 243,809 0.59 620,876 1.27 622,891 1.29

อาคาร 973,455 2.34 1,208,830 2.47 1,215,169 2.52

ส่วนปรับปรุงอาคาร 120,063 0.29 162,001 0.33 179,777 0.37

เรือเดินทะเล 19,579,972 47.02 27,144,470 55.54 26,917,184 55.93

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เครื่องใช้ 2,686,522 6.45 3,300,258 6.75 3,319,871 6.90

รถยนต์ 95,725 0.23 155,478 0.32 115,927 0.24

เรือยนต์ 3,868 0.01 3,868 0.01 2,209 0.00

เรือขนถ่านหิน 0 0.00 138,574 0.28 138,574 0.29

เงินมัดจําซื้อเรือ 0 0.00 185,538 0.38 0 0.00

งานระหว่างก่อสร้าง 8,442,731 20.28 2,205,353 4.51 2,810,832 5.84

หักค่าเสื่อมราคาสะสม (9,176,808) (22.04) (9,083,205) (18.59) (8,152,001) (16.94)

หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 0 0.00 0 0.00 (370,692) (0.77)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 22,969,337 55.16 26,042,041 53.28 26,799,741 55.68

สินทรัพย์อื่น 1,644,320 3.95 1,266,094 2.59 944,474 1.96

รวมสินทรัพย์ 41,640,829 100.00 48,873,463 100.00 48,130,362 100.00

30 กันยายน พ .ศ. 2552 30 กันยายน พ .ศ. 2553 30 กันยายน พ .ศ. 2554

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0 0.00 5,544 0.01 2,292 0.00

เงินกู้ระยะสั้น 102,600 0.25 1,605,983 3.29 1,410,277 2.93

เจ้าหนี้การค้า -  อื่น 1,054,707 2.53 923,548 1.89 838,130 1.74

เจ้าหนี้อื่น 901,269 2.16 143,841 0.29 139,149 0.29

 เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 19,211 0.05 9,583 0.02 7,173 0.01

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 305,434 0.73 424,952 0.87 375,787 0.78

เงินกู้ระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,500 0.02 7,500 0.02 4,500 0.01

ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,334,359 3.20 1,047,259 2.14 1,205,741 2.51

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 559,494 1.34 1,130,411 2.31 1,066,487 2.22

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 115,559 0.28 66,151 0.14 61,031 0.13

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 106,025 0.25 132,389 0.27 151,282 0.31

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 743,951 1.79 930,346 1.90 887,365 1.84

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 215,543 0.52 373,207 0.76 268,758 0.56

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,465,653 13.13 6,800,714 13.91 6,417,971 13.33

เงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

หุ้นกู้แปลงสภาพ 2,668,718 6.41 5,207,265 10.65 3,994,284 8.30

เงินกู้ระยะยาว 2,314,115 5.56 5,233,936 10.71 6,697,843 13.92

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 100,904 0.24 99,407 0.20 106,321 0.22

รวมหนี้สิน 10,549,389 25.33 17,341,321 35.48 17,216,420 35.77

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4,728,540 11.36 5,637,803 11.54 5,353,062 11.12

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 933,053 933,004 833,004

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

  หุ้นสามัญ 708,004 1.70 708,004 1.45 708,004 1.47

  หุ้นบุริมสิทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินค่าหุ้นรับล่วงหน้า 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,540,410 3.70 1,540,410 3.15 1,540,410 3.20

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2,611,057 6.27 2,564,207 5.25 2,564,207 5.33

ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ (38,150) (0.09) (901,357) (1.84) (781,493) (1.62)

กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่รับรู้จากมูลค่าหลักทรัพย์ 25,630 0.06 50,972 0.10 (4,717) (0.01)

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

กําไรสะสม

  สํารองตามกฎหมาย 93,500 0.22 93,500 0.19 93,500 0.19

  ยังไม่ได้จัดสรร 21,472,478 51.57 21,888,632 44.79 21,490,999 44.65

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,362,900 63.31 25,894,339 52.98 25,560,880 53.11

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,640,830 100.00 48,873,463 100.00 48,130,362 100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)

มูลค่าที่ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นสามัญปลายปีถัวเฉลี่ย (หุ้น) (**)

1.00 1.00 1.00

708,004,413 708,004,413 708,004,413

30 กันยายน พ .ศ. 2552 30 กันยายน พ .ศ. 2553 30 กันยายน พ .ศ. 2554

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน (ต่อ)

37.24 36.57 36.10

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

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

รายได้

รายได้จากการบริการ

ค่าระวาง 13,842,173 69.35 9,272,551 51.75 5,430,100 30.91

ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง 5,209,869 26.10 3,476,365 19.40 5,542,740 31.56

ค่าบริการอื่นและค่านายหน้า 542,082 2.72 503,454 2.81 342,863 1.95

รายได้จากการขาย 365,800 1.83 4,667,088 26.04 6,249,367 35.58

     รวมรายได้ 19,959,924 100.00 17,919,459 100.00 17,565,070 100.00

ต้นทุน

ต้นทุนการบริการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 12,138,959 74.28 7,932,525 52.10 5,211,091 33.65

ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง 3,745,321 22.92 3,230,503 21.22 4,785,937 30.90

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอื่นและค่านายหน้า 126,435 0.77 126,245 0.83 119,282 0.77

ต้นทุนขาย 330,684 2.02 3,935,386 25.85 5,370,879 34.68

รวมต้นทุน 16,341,399 100.00 15,224,659 100.00 15,487,189 100.00

กําไรขั้นต้น 3,618,525 2,694,800 2,077,881

รายได้อื่นจากการดําเนินงาน 1,287,629 1,110,309 1,660,282

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,906,154 3,805,108 3,738,163

ค่าใช้จ่ายในการขาย 9,430 0.49 227,579 9.64 265,973 9.84

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,721,360 90.28 1,965,905 83.28 2,254,146 83.39

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 175,843 9.22 167,008 7.08 182,886 6.77

       รวมค่าใช้จ่าย 1,906,633 100.00 2,360,492 100.00 2,703,005 100.00

กําไรจากการดําเนินงาน 2,999,521 1,444,616 1,035,158

ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 29,877 1.65 80,306 10.09 110,229 79.03

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 3,029,398 1,524,922 1,145,387

ต้นทุนทางการเงิน (642,080) (35.40) (602,366) (75.71) (733,938) (526.22)

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 2,387,319 922,556 411,449

ภาษีเงินได้ (211,257) (11.65) (255,848) (32.16) (342,277) (245.41)

กําไรสุทธิสําหรับปี 2,176,062 119.98 666,708 83.80 69,172 49.60

การปันส่วนกําไรสุทธิสําหรับปี

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,813,706 100 795,574 100 139,473 100

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 362,355 19.98 (128,865) (16.20) (70,301) (50.40)

2,176,062 119.98 666,708 83.80 69,172 49.60

กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท) (*)

มูลค่าที่ตราไว้   (บาท/หุ้น) (**)

จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) (**)

0.20

1.00

708,004,413

2.56

1.00

708,004,413

1.12

1.00

708,004,413

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่

30 กันยายน พ .ศ. 2552 30 กันยายน พ .ศ. 2553 30 กันยายน พ .ศ. 2554
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 2,387,319 922,556 411,449

ปรับปรุงด้วย :

ค่าเสื่อมราคา 1,778,929 1,962,026 2,099,599

ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 712,386 612,580 460,783

ค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยม 0 0 0

(กําไร) ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (52,418) (499,805) (588,566)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 9,018 4,871 2,677

ตัดจ่ายค่าความนิยม 1,884 0 0

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทนและเงินมัดจํา 0 0 94,248

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 0

(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 (343,682) 0

(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกําไรจากการคืนทุนบริษัทย่อย 0 180,942 486

ขาดทุนจากการปรับปรุงรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 9,459 0

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน 21,981 (33,456) (4,955)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (4,561) (11,914) (4,022)

รายได้อื่น - ค่าความนิยมติดลบ (287,211) 0 0

กําไรจากการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ (676,326) (9,634) 0

ดอกเบี้ยจ่าย 99,414 267,128 477,685

ดอกเบี้ยจ่ายจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 278,632 243,487 141,922

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสํารองสําหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 
   คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
 61,890 156,084 (97,189)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13,104 (753) 395,453

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้ระยะยาว 8,627 (106,997) 149,067

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเงินกู้ระยะยาว 83,847 (106,699) (114,803)

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (29,877) (80,306) (110,229)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0 0 0

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 30,777 (270,235) (58,581)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 4,437,415 2,895,652 3,255,024

เงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้า - อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,247,162 674,243 (1,090,159)

ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 9,324 4,989 (151,881)

ลูกหนี้อื่น - ลดลง 0 0 0

สินค้าคงเหลือ - ลดลง 54,923 (164,976) (264,332)

วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล (เพิ่มขึ้น) 226,806 (32,833) 74,194

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) 12,464 (23,472) 28,746

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 305,258 (338,948) (579,359)

สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (202,886) (50,582) (111,607)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0 0 0

เจ้าหนี้การค้า - อื่น (ลดลง) (817,689) (465,577) (32,033)

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (33,512) (9,628) (10,692)

เจ้าหนี้อื่น (ลดลง) 658,071 (287,417) 39,904

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) (183,743) 119,518 (48,165)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 14,449 77,217 115,402

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (331,101) 102,010 (47,951)

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (95,543) (154,011) (76,441)

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 152,446 (57,475) 11,037

เงินสดจากการดําเนินงาน

ดอกเบี้ยจ่ายที่ชําระแล้ว (220,173) (323,960) (533,186)

ภาษีเงินได้จ่าย (232,986) (312,252) (433,509)

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน 5,000,685 1,652,498 144,992

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ 0 0 0

เงินรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ (606,624) (869,433) 797,916

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 4,561 11,914 4,022

เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) สุทธิ 0 0 0

เงินรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,140,394 0 0

เงินจ่ายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (490,465) (5,301,228) (2,376,518)

เงินรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 0

เงินรับคืนจากการคืนทุนจากบริษัทย่อยและการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 2,135,049 33,480

เงินจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญ (77,697) 0 0

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 743,781 0

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 15,600 0 33,924

เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า 7,371 7,822 6,727

เงินรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 665,415 1,386,983 2,199,247

เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (4,726,324) (8,356,002) (4,122,402)

เงินจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่ (553,310) (255,322) (303,666)

จ่ายคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0 (390,668) (232,063)

รับชําระคืนเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 4,000 4,000 4,000

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (4,617,081) (10,883,104) (3,955,333)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 164 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

(หน่วย : พันบาท)

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0 0 0

เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 0 0 (3,000)

เงินรับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (138,400) 147,251 (192,742)

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,500 0 0

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0 0 0

เงินรับจากเงินกู้ระยะยาว 1,480,900 6,684,970 4,210,109

เงินรับจากการออกหุ้นกู้ 0 4,000,000 0

จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (812,721) (3,243,967) (2,985,619)

เงินรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 0 0 0

เงินรับล่วงหน้าเพื่อแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน 0 0 0

เงินรับจากการแปลงในสําคัญแสดงสิทธิเป็นทุน 0 0 0

เงินค่าหุ้นรับจากผู้ถือหุ้น 0 0 0

เงินจ่ายต้นทุนการออกหุ้นกู้ 0 0 0

เงินจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 0 (1,162,455) (1,194,288)

เงินจ่ายเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ (1,341,828) (358,293) 0

เงินจ่ายค่าจัดการการออกหุ้นกู้ 0 (7,244) 0

ซื้อเงินลงทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0 0 0

จ่ายคืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0 0 0

เงินจ่ายการปรับลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นในบริษัทย่อย 0 (46,850) 0

เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 241,731 1,568,987 12,863

เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0 0 0

เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (66,034) 0 (195,073)

เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (482,400) (379,476) (537,143)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,111,253) 7,202,923 (884,893)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (727,648) (2,027,683) (4,695,234)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 11,527,799 10,718,893 8,452,642

เงินสดเพิ่มขึ้นจากการโอนบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย 0 0 0

เงินสดเพิ่มขึ้นจากการโอนบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย 0 0 (36,653)

เงินสดเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย 0 0 0

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลง (81,258) (238,568) 74,330

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 10,718,893 8,452,642 3,795,086

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

รายการที่มิใช่เงินสด

หนี้สินคงค้างจากการซ่อมเรือครั้งใหญ่ 44,407 26,717 8,575

หนี้สินคงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร 183,136 37,506 21,834

หนี้สินคงค้างสัญญาเช่าการเงิน 6,821 1,835 0

หนี้สินคงค้างต้นทุนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 0 0 0

การออกหุ้นปันผล 64,320 0 0

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม 0 21,818 54,915  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

2552 2553 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.77 2.27 1.81

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.58 1.88 1.40

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.93 0.27 0.02

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 8.24 10.43 8.04

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 44.28 35.00 45.42

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 11.40 15.79 18.27

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 32.03 23.11 19.98

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั้นต้น % 18.13 15.04 11.83

อัตรากําไรสุทธิ % 9.09 4.44 0.79

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 7.06 3.04 0.54

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 4.33 1.76 0.29

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 16.25 11.06 8.27

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.51 0.42 0.40

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.22 0.45 0.47

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่า 7.24 2.65 1.49

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 0.68 0.14 0.05

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 21.08 23.14 507.63

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 43.91 44.54 43.66

กําไรสุทธิต่อหุ้น บาท 2.56 1.12 0.20

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.54 0.26 1.00

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE)

รายได้จากการดําเนินงาน % (41.94) (10.28) (1.98)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน % (30.16) (5.14) 2.92

กําไรสุทธิ % (79.33) (56.14) (82.47)

สินทรัพย์รวม % (1.19) 17.37 (1.52)

หนี้สินรวม % (18.40) 64.38 (0.72)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวิเคราะห์ทางการเงิน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

สูตรการคาํนวณ 

ระยะเวลาการเกบ็หน้ีและชาํระหน้ี : จาํนวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี  

อตัรากาํไรขั้นตน้ : กาํไรขั้นตน้/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไร

หรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

อตัรากาํไรสุทธิ : กาํไรสุทธิ/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไร

หรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่เฉล่ีย 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : รายไดร้วมไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน/สินทรัพย ์

  รวมเฉล่ีย 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้/จาํนวนหุน้ 

 

11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

 

ผลการดาํเนินงานของ TTA ในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 

139 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.20 บาท เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิและกาํไรสุทธิต่อหุน้ท่ี 796 ลา้น

บาท และ 1.12 บาท ตามลาํดบั ในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
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ปี 2554 เป็นปีท่ี 3 ของแผนยทุธศาสตร์หา้ปี ในการปรับเปล่ียน TTA ใหเ้ป็นกลุ่ม

บริษทัท่ีมีธุรกิจใหม่ๆ เพื่อกระจายความเส่ียง และเพือ่เสถียรภาพของรายไดแ้ละ

กาํไรท่ีดีข้ึนในองคร์วม 

ผลการดาํเนินงานปี 2554 ช้ีชดัวา่แผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว เร่ิมส่งผลตามท่ีบริษทัฯ

ไดค้าดหวงัไว ้ ถึงแมว้า่รายไดร้วม 17,565 ลา้นบาท จะลดลง 2% แต่เสถียรภาพ

และความสมดุลระหวา่ง 3 สายธุรกิจเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน รายไดค่้าระวางเรือลดลง 

41% มาอยูท่ี่ 5,430 ลา้นบาท แต่รายไดค่้าบริการธุรกิจนอกชายฝ่ังเพิม่ข้ึนถึง 59% 

และรายไดจ้ากการขายถ่านหินและปุ๋ยเพิม่ข้ึนถึง 34% ทาํใหเ้กิดความสมดุลใน

องคป์ระกอบของรายไดร้วม โดยท่ีบริษทัฯ ไม่ไดพ้ึ่งพิงรายไดจ้ากค่าระวางเรือมาก

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

กาํไรจากการดาํเนินงานโดยไม่รวมรายการพิเศษ 

(normalised EBITDA) จาก 3 สายธุรกิจรวมกนั อยูท่ี่ 

2,700 ลา้นบาท ลดลงเพียงแค่ 4% ซ่ึงถือวา่ดีมากเม่ือ

เม่ือพิจารณาควบคู่กบัการท่ีค่าเฉล่ียดชันีค่าระวาง

บอลติค (Baltic Dry Index - BDI) ท่ีลดลงถึง 45% 
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อุปสงคข์องธุรกิจบริการวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลใหผ้ลประกอบการ

ของ เมอร์เมด พลิกฟ้ืนไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงคร่ึงหลงัของปี ทาํใหก้าํไรจากการ

ดาํเนินงาน (normalised EBITDA) ของกลุ่มพลงังาน ปรับตวัสูงข้ึนถึง 244% อยูท่ี่ 

1,209 ลา้นบาท ส่วนกลุ่มโครงสร้งพื้นฐาน กมี็การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยกาํไร

จากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน 25 ลา้นบาท ทั้งท่ีโรงงานหน่ึงในสองของ UMS ถูกสัง่

ปิดในไตรมาสท่ี 4 และอตัรากาํไรเบ้ืองตน้ของ บาคองโค ลดลงเน่ืองจากตน้ทุน

วตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน  

 

กาํไรพิเศษซ่ึงไม่ไดร้วมอยูใ่น normalised EBITDA ไดแ้ก่ กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด 401 

ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้สาํหรับการสัง่ซ้ือเรือ และกาํไร

จากการขายสินทรัพยมู์ลค่า 589 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่มาจากการขายเรือสินคา้แหง้เทกอง)  

 

การปรับโครงสร้างองคก์รของแต่ละบริษทัในกลุ่ม ส่งผลใหเ้กิดค่าใชจ่้ายพิเศษรวม 50 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีเป็นการปรับฐานเพื่อประโยชน์ระยะยาว กาํไรสุทธิของ TTA ก่อนหกัรายการพิเศษดอ้ยค่าสินทรัพย์

ทั้งส้ิน 554 ลา้นบาท จะอยูท่ี่ 693 ลา้นบาท ทาํใหก้าํไรสุทธิรวมรายการพิเศษทั้งหมดอยูท่ี่ 139 ลา้นบาท 

 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

845

271

FY10 FY11

Profit

Baht million
Contribution

 

ผลประกอบการโดยสังเขป 

กลุ่มธุรกิจขนส่งมีกาํไรสุทธิ 271 ลา้นบาท ลดลง 68% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

โดยหลกัๆ เป็นผลมาจาก ค่าระวางเรือท่ีลดตํ่าลงส่งผลใหก้ารดาํเนินงานมี

ผลขาดทุนสุทธิ นอกจากน้ี ยงัมีการบนัทึกรายการสินทรัพยด์อ้ยค่าจาํนวน 

243 ลา้นบาท อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายเรือเก่า 15 ลาํ รวม 

587 ลา้นบาทมาชดเชยทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจขนส่งโดยรวม

เป็นบวก 
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ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยงัอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเน่ืองในปี 2554 

ตั้งแต่ตุลาคม 2553 จนถึง 30 กนัยายน 2554 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัตอ้งเผชิญกบัภาวะ

ค่าระวางอ่อนตวัลงอยา่งต่อเน่ือง  ค่าเฉล่ียดชันี BDI อยูท่ี่ 3,011 จุดในปี 2553 แต่ลดลงเหลือ 1,657 จุดในปี 

2554 ซ่ึงเป็นการลดลงถึง 45% เม่ือเทียบปีต่อปี  

 

โดยระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2554 ค่าเฉล่ีย BDI อยูท่ี่ 1,372 จุด และเพิ่งจะขยบัข้ึนไปแตะ 

2,000 จุดในเดือนตุลาคม 2554 ปริมาณกองเรือทัว่โลกยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ในอตัราท่ีสูงกวา่ความ

ตอ้งการในการขนส่ง สืบเน่ืองจาการท่ีเศรษฐกิจโลกโดยรวมลดถอยลง 

 

ค่าระวางเรือลดต่ําลง แต่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทาํให้ผลการดําเนินงานขาดทุน 

วฎัจกัรขาลงของธุรกิจน้ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการทุกราย อตัราค่า

ระวางเรือของเรือทุกขนาดปรับตวัลดลง ในระหวา่งปี 2554 ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียสาํหรับเรือ

ขนาด Handysize และ Supramax ลดลงถึง 34% และ 36% ตามลาํดบั แต่ค่าระวางเรือเฉล่ียของ Thoresen 

ลดลงเพียงแค่ 7% เท่านั้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการขายเรือเก่าขนาดเลก็ทั้งหมดออกไป และเหลือไวเ้พยีงเรือ

ขนาด Supramax ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่และมีความสามารถในการแข่งขนัสูงกวา่ ดงันั้น อตัราค่าระวางเรือโดย

เฉล่ียของ Thoresen จะค่อยๆขยบัตวัสูงข้ึนไปสู่ระดบัค่าระวางเรือเฉล่ียสาํหรับเรือขนาด Supramax 

Average Daily Operating Results (USD/Day)
 USD/Day  FY10 FY11 %yoy
 USD/THB Rate (Daily Average)  32.56 30.24 -7%
 Time charter equivalent (TCE Rate)* $12,619 $11,713 -7%
     TCE Rate of Owned Fleet  $13,032 $12,133 -7%
     TCE Rate of Chartered-In  -$413 -$420 -2%
 Vessel operating expenses (owner expenses) $4,806 $5,378 12%
 Dry-docking expenses  $1,378 $1,254 -9%
 General and administrative expenses  $1,520 $1,736 14%
 Financial costs  $141 $236 67%
 Depreciation  $2,977 $4,144 39%
 Operating earnings* $1,796 -$1,036 -158%
*The per day basis is calculated based on available service  

ในปี 2554 มีการขายเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองออกไปทั้งส้ิน 15 ลาํ แต่รับเรือขนาด Supramax 

เขา้มาเพียง 3 ลาํเท่านั้น ส่งผลใหจ้าํนวนวนัเดินเรือลดลง 29% ดงันั้น เม่ือหารค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

ทั้งหมดดว้ยจาํนวนวนัเดินเรือท่ีลดลง ค่าใชจ่้ายต่อวนัจึงเพิ่มข้ึนทั้งๆ ท่ียอดค่าใชจ่้ายโดยรวมลดลงจากความ

พยายามในการลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ทั้งน้ี เหตุการณ์โจรสลดัปลน้เรือ ทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน ใน

การจา้งหน่วยงานรักษาความปลอดภยัเพิม่เติมบนเรือเม่ือตอ้งเดินเรือผา่นเสน้ทางท่ีมีความเส่ียง ตลอดจนค่า

เบ้ียประกนัภยัยงัสูงข้ึนอีกดว้ย  นอกจากน้ี ในเดือนกนัยายน ยงัมีค่าใชจ่้ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเรือ
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บรรทุกสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 26 ลา้นบาทเพื่อปรับลดขนาดองคก์รลงประมาณ 20%  โดยมีการปรับโยก

พนกังานบางส่วนไปยงัหน่วยงานใหบ้ริการกลาง เพื่อลดความซํ้าซอ้นของงาน ซ่ึงจะมีผลทาํใหค่้าใชจ่้ายต่อ

วนัเร่ิมลดลงตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป 

 

ประเดน็เชิงบวก คือสญัญาเช่าเหมาเรือระยะยาวท่ีต่อเน่ืองถึงปี 2553 ซ่ึงมีตน ้ทุนค่าระวางในอตัราท่ี

สูงไดห้มดสญัญาลงและไม่มีการต่อสญัญา จึงทาํใหตน้ทุนการเช่าเรือลดลง ถึงแมว้า่ผลการดาํเนินงาน

รายวนัปรากฏเป็นยอดขาดทุนนั้น แต่ไม่ใช่ขาดทุนเงินสด ค่าระวางเรือโดยเฉล่ียของบริษทัฯ ในอตัรา 

11,713 เหรียญสหรัฐต่อวนัเป็นอตัราท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายเงินสดทั้งหมด (เช่น ตน้ทุนดาํเนินงาน ค่าบริหาร

จดัการ และดอกเบ้ีย)  

 

ในปี 2554 มีการบนัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน 224 ลา้นบาทในส่วนของ

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้ แหง้เทกอง ซ่ึงเป็นสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างท่ีอยูก่บัผูรั้บเหมาช่วง จากผูรั้บเหมา

หลกัของเรา เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550 มีการสัง่เคร่ืองยนตห์ลกัจาํนวน 4 เคร่ืองเพื่อจะประกอบเขา้กบัเรือ

สัง่ต่อใหม่ ซ่ึงในเวลาต่อมาเรือนั้นถูกยกเลิกไป มีการวางมดัจาํใหก้บัผูรั้บเหมาหลกัแลว้ จาํนวน 15 ลา้น

เหรียญ อยา่งไรกดี็ ผูรั้บเหมาช่วงมีปัญหาทางการเงินและไม่สามารถสร้างและส่งมอบเคร่ืองยนตต์ามท่ีตก

ลงไว ้ Thoresen จะเรียกร้องเงินคืนทั้งหมดและกาํลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาหาขอ้ สรุป ทั้งน้ีตามหลกัความ

ระมดัระวงั บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกสาํรองจากการดอ้ยมูลค่าของสินทรัพยไ์ว ้ 50%ของมูลค่าสินทรัพย ์ ในงบ

การเงินปี 2554 

 

ธุรกิจเรือสินคา้แหง้เทกองไดข้ายเรือเก่าประเภท Handysizes และ Handymax ออกไปจาํนวนทั้งส้ิน 

15 ลาํ และ รับรู้รายไดก่้อนหกัภาษีเป็นเงิน 587 ลา้นบาท ในขณะท่ีรับเรือใหม่ประเภท Supramax เขา้มา

จาํนวน 3 ลาํ ส่งผลให ้ ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2554 บริษทัมีเรือท่ีเป็นเจา้ของเองทั้งส้ิน 15 ลาํ ระวางบรรทุก

เฉล่ีย 43,798 เดทเวทตนั กองเรือมีอายเุฉล่ีย 10.8 ปี ซ่ึงเป็นกองเรือท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูงข้ึนเม่ือเทียบ

กบัหน่ึงปีท่ีผา่นมา และในปี 2555 บริษทัฯ จะรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่ประเภท Supramax อีก 2 ลาํ และเรา

ยงัคงมองหาเรือมือสองมาเสริมกองเรืออีก เม่ือระดบัราคาลดลงมาเป็นท่ีน่าพอใจ 
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Fleet data summary
FY10 FY11 %yoy

Average DWT  29,444 43,798 49%
Calendar days for owned fleet (1) 11,113 8,118 -27%
Available service days for owned fleet (2) 10,430 7,368 -29%
Operating days for owned fleet (3) 10,227 7,308 -29%
Owned fleet utilisation (4) 98.1% 99.2% 1%
Voyage days for chartered-in fleet  3,096 2,081 -33%
Average number of vessels (5)  36.5 25.7 -30%  
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Note: 
(1) Calendar days are the total calendar days TTA owned the vessels in our fleet for the relevant 
period, including off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or intermediate 
surveys. 
(2) Available service days are calendar days (1) less planned off hire days associated with major 
repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys. 
(3) Operating days are the available days (2) less unplanned off-hire days, which occurred during the 
service voyage. 
(4) Fleet utilisation is the percentage of time that our vessels generated revenues and is determined by 
dividing operating days by available service days for the relevant period. 
(5) Average number of vessels is the number of vessels that constituted our fleet for the relevant period, 
as measured by the total operating days for owned fleet plus voyage days for chartered in fleet during 
the period divided by the number of calendar days in the relevant period. 

 

ในปี 2554 กาํไรจากการดาํเนินงานปกติ โดยท่ีไม่รวมกาํไรพิเศษจากการขายเรือเก่า และรายการ

ดอ้ยมูลค่าของสินทรัพย ์ตลอดจนค่าใชจ่้ายพิเศษจากการปรับโครงสร้างองคก์ร (normalised EBITDA) 

ยงัคงยนือยูท่ี่ 898 ลา้นบาท ในขณะท่ี normalised EBIT อยูท่ี่ -25 ลา้นบาท 

 

ส่วนแบ่งกาํไรจากปิโตรลฟิต์ยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ส่วนแบ่งกาํไรจากปิโตรลิฟตเ์ติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกไตรมาสตลอดปี 2554 ตามแผนการท่ีวางไว ้

โมเดลธุรกิจของ ปิโตรลิฟต ์มีเสถียรภาพในเชิงรายไดสู้ง จึงช่วยลดความผนัผวนของธุรกิจเดินเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองได ้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน ปิโตรลิฟต ์รวมเงินปันผลทั้งหมด นบัตั้งแต่วนัท่ี 

TTA เขา้ลงทุนถึงส้ินปีบญัชี 2554 อยูท่ี่ 26%  

 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
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ผลประกอบการโดยสังเขป 

กลุ่มธุรกิจพลงังานขาดทุนสุทธิทั้งส้ิน 110 ลา้นบาทในปี 2554 ซ่ึงนบัวา่

ปรับตวัดีข้ึนถึง 45% เปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงขาดทุนสุทธิ 200 ลา้นบาท 

เมอร์เมดเร่ิมฟ้ืนตวักลบัมาอยา่งชดัเจนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2554 โดย

สามารถสร้างกาํไรสุทธิไดถึ้ง 140 ลา้นบาท ในขณะท่ีคร่ึงแรกของปีขาดทุน

สุทธิ 230 ลา้นบาท การท่ีราคานํ้ามนัทรงตวัท่ีเหนือระดบั 80 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล ส่งผลใหอุ้ปสงคข์องธุรกิจการใหบ้ริการวิศวกรรมใตน้ํ้ าเร่ิม

ปรับตวัดีข้ึน 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการของเมอร์เมดในปี 2554 อยูท่ี่ 5,543 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 59% จากปี 2553 การ

เพิ่มข้ึนของรายไดเ้ป็นผลมาจากธุรกิจวิศวกรรมใตน้ํ้ าท่ีอตัราการใชป้ระโยชน์เพิ่มสูงข้ึนจาก 39.5% ในปี

ก่อนเป็น 69.1% ในปีน้ี ขณะท่ีอตัราค่าจา้งรายวนัเพิ่มข้ึน 10.9% เม่ือคิดเป็นเหรียญสหรัฐ 

 

 - 172 - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

กาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ 754 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 226% จากปีก่อน เป็นกาํไรจากธุรกิจวิศวกรรมใตน้ํ้้ าจาํนวน 

386 ลา้นบาท (อตัรากาํไรขั้นตน้ 9.7%) ในขณะท่ี 208 ลา้นบาทมาจากธุรกิจเรือขดุเจาะนํ้ามนั (อตัรากาํไร

ขั้นตน้ 20.0%) และอีก 161 ลา้นบาทจากธุรกิจสาํรวจใตท้ะเล (อตัรากาํไรขั้นตน้ 31.2%) 

 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารอยูท่ี่ 719 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 29% จากปี 2553 โดยมีเหตุผลหลกั

ดงัน้ี 1) ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิง (“AOD”) จาํนวน 57.3 

ลา้นบาท 2) การบนัทึกรายการหน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 33.2 ลา้นบาท 3) การลา้งเครดิตภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

จาํนวน 21.2 ลา้นบาท และ 4) ค่าใชจ่้ายในการปรับโครงสร้างเพื่อลดขนาดองคก์รจาํนวน 17.7 ลา้นบาท 

 

TTA รับรู้กาํไรจากการดาํเนินงานปกติ (normalised EBITDA) ของเมอร์เมด จาํนวน 1,209 ลา้น

บาท และ normalised EBIT จาํนวน 263 ลา้นบาท 

 

ธุรกจิวิศวกรรมใต้น้ําสามารถฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นไตรมาสทีส่อง 

ถึงแมใ้นปี 2553 งบประมาณการสาํรวจและขดุเจาะจะเพิ่มข้ึนบา้งแลว้ แต่การเติบโตของกองเรือ

ยงัคงมากกวา่ จึงยงัมีผลกดดนัต่ออตัรากาํไรขั้นตน้ สาํหรับในปี 2554 ท่ีผา่นมา อตัราการเติบโตของกองเรือ

เร่ิมไม่สมดุลกบัความตอ้งการสาํรวจและขดุเจาะท่ีฟ้ืนตวัแรงกวา่ จึงคาดกนัวา่ในปี 2555 อตัราการใช้

ประโยชน์ของเรือบริการนอกชายฝ่ัง จะยงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัท่ีดีสาํหรับงานบริการนอกชายฝ่ังทุก

ประเภท อยา่งไรกดี็ ธุรกิจวิศวกรรมใตน้ํ้ายงัคงมีความผนัผวนของรายไดต้ามฤดูกาล (Seasonality) ช่วง

เดือนพฤศจิกายน ถึง กมุภาพนัธ์ุ จะเป็นช่วงท่ีซบเซา ในขณะท่ีช่วงเดือนมีนาคม ถึง ตุลาคม จะเป็นช่วงท่ีมี

การวา่จา้งงานสูง แนวโนม้ ปี 2556 คาดวา่อุตสาหกรรมน้ีจะคึกคกัอีกคร้ัง เน่ืองจากกองเรือบริการนอก

ชายฝ่ังทัว่โลกจะเติบโตไม่ทนักบัความตอ้งการใชเ้รือ 

 

MTR-2 ยงัมีสัญญาว่าจ้างงาน ขณะที ่ MTR-1 มีการบันทกึการด้อยค่าสินทรัพย์ และเรือขุดเจาะใหม่แบบ 

jack-up ยงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  

ในส่วนงานขดุเจาะนํ้ามนักลางทะเลในปี 2554 เรือขดุเจาะ MTR-2 มีอตัราการใชป้ระโยชน์อยูท่ี่ 

95.8% ซ่ึงเป็นการวา่จา้งโดยบริษทั เชฟรอน อินโดนีเซีย และสญัญาจะหมดลงในเดือนมีนาคมปี 2555 

 

ในขณะท่ีเรือขดุเจาะ MTR-1 ไม่มีสญัญาการทาํงานในปี 2554 ทั้งน้ีจากการท่ีเรือขดุเจาะ MTR-1 

วา่งงานนานกวา่ 1 ปี เมอร์เมดจึงตดัสินใจท่ีจะบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพยน้ี์เป็นจาํนวน 4.3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ (หรือ 135 ลา้นบาท) ในปี 2554 ซ่ึงการบนัทึกการดอ้ยค่าสินทรัพยน้ี์เป็นวิถีปกติท่ีบริษทัเรือขดุเจาะ

มกัจะใชก้นั เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจดว้ยเรือเก่าจะมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสูง ประสิทธิภาพสูเ้รือขดุเจาะ

ใหม่ๆ ไม่ได ้
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ในปี 2554 AOD ไดจ่้ายค่าบริการในการบริหารโครงการต่อเรือใหม่ใหก้บัเมอร์เมดจาํนวน 148 

ลา้นบาท หนา้ท่ีการบริหารโครงการน้ีไดถู้กโอนยา้ยไปท่ี ซีดริว (Seadrill) ซ่ึงเป็นพนัธมิตรใหม่ท่ีถือหุน้ใน 

AOD ร่วมกบัเมอร์เมด และมีประสบการณ์สูงในการบริหารโครงการดงักล่าวเน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบการ

ชั้นแนวหนา้ของโลก  

 

จากการท่ีเรือขดุเจาะนํ้ามนัใหม่แบบ jack-up ยงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง AOD จึงยงัมีผล

ประกอบการขาดทุนในปี 2554 โดยท่ี TTA รับรู้ส่วนแบ่งการขาดทุนนั้นเป็นจาํนวน 24 ลา้นบาทตาม

สดัส่วนการถือหุน้ 

 

ยงัคงเพิม่กาํลงัการผลติถ่านหินทีฟิ่ลปิปินส์ 

กาํลงัการผลิตถ่านหินท่ีฟิลิปปินส์ยงัคงอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัคุม้ทุน SERI ยงัคงอยูใ่นช่วงของการขยาย

กาํลงัการผลิต ในปี 2554 TTA รับรู้สดัส่วนของผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 19 ลา้นบาทจากการถือหุน้ใน 

Merton การขยายกาํลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2555 จะช่วยส่งผลให ้Merton และ SERI มีโอกาสในการ

พลิกกลบัเป็นกาํไรไดสู้งข้ึน 

 

กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 

312 301

FY10 FY11

Profit

Baht million
Contribution

 

ผลประกอบการโดยสังเขป 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน มีกาํไรสุทธิ 301 ลา้นบาท ลดลง 4% จากปี

ก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากหลายเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

ธุรกิจ UMS ตลอดจนความพยายามในการลดสตอ๊คถ่านหินขนาด 0-5 มม. 

ทาํใหอ้ตัรากาํไรของ UMS ลดตํ่าลง อยา่งไรกดี็ ผลการดาํเนินงานของบา

คองโคยงัคงดีต่อเน่ือง ในขณะท่ีมีส่วนแบ่งกาํไรสุทธิ 23 ลา้นบาทจากบา

เรีย เซเรส ซ่ึงบริษทัถือหุน ้ในสดัส่วน 20% 

 

ปีแห่งความท้าทายสําหรับ UMS 

ในปี 2554 มีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบกบัการประกอบการของ UMS หลายเหตุการณ์ดว้ยกนั 

ยกตวัอยา่งเช่น มีคาํสัง่ใหผู้ป้ระกอบการถ่านหินทุกแห่งในสมุทรสาครหยดุการดาํเนินงานตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม เป็นผลใหค่้าใชจ่้ายในการขายและการบริหารเพิ่มข้ึน วิกฤตนํ้าท่วมส่งผลใหโ้รงงานอยธุยาตอ้ง

หยดุทาํการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงตน้เดือนพฤศจิกายน 2554 ทาํให ้UMS ไม่มีการดาํเนินการผลิตใดๆ

ในช่วงเวลาดงักล่าว จากผลกระทบดงักล่าวคาดวา่ UMS จะมีผลประกอบการขาดทุนในไตรมาสท่ี 1 ของปี

บญัชี 2555 
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ถึงแมไ้ดป้ระสบกบัวิกฤติการณ์ร้ายแรงมากมาย ผลประกอบการของ UMS กลบัดีข้ึนกวา่ปี 2553 

ปริมาณยอดขายถ่านหินในปี 2554 อยูท่ี่ 1.4 ลา้นตนั หรือเพิ่มข้ึน 21% จากปี 2553 บริษทัสามารถเพิ่มกาํลงั

การผลิตท่ีโรงงานอยธุยาเพื่อชดเชยกาํลงัการผลิตท่ีหายไปจากโรงงานสมุทรสาครไดจ้นถึงวนัท่ีเกิด

เหตุการณ์นํ้าท่วม 

 

ในปี 2554 น้ี บริษทัฯ สามารถขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ทั้งในส่วนของเก่าและของใหม่จาํนวน

ทั้งส้ิน 734,000 ตนั โดยขายใหก้บับริษทัผลิตปูนซีเมนตจ์าํนวน 648,000 ตนั และอีกเกือบ 50,000 ตนัถูก

นาํไปผลิตถ่านกอ้นอดัเมด็ การระบายถ่านหินขนาด 0-5 มม.น้ี เป็นไปดงัท่ีคาดการณ์ไวแ้ลว้วา่จะส่งผล

กระทบทางลบต่ออตัรากาํไร ในขณะเดียวกนัค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารเพิ่มข้ึนเน่ืองจากตอ้งขน

ถ่านหินท่ีคดัขนาดแลว้จากโรงงานอยธุยาไปส่งยงัลูกคา้ท่ีสมุทรสาคร แมว้า่ค่าใชจ่้ายบางส่วนในการขนส่ง

จะสามารถส่งผา่นไปยงัลูกคา้ไดก้ต็าม นอกจากน้ียงัมีรายการจ่ายภาษีเงินไดเ้พิ่มเติมเน่ืองจากการการตีความ

กฎหมายภาษีบางตวัผดิพลาดไปในอดีต อยา่งไรกต็าม แมภ้าษีจะส่งผลกระทบทางลบต่อกาํไรสุทธิของ 

UMS แต่เม่ือพิจารณาท่ีกาํไรจากการดาํเนินงานปกติจะเห็นไดว้า่ผลประกอบการยงัคงแขง็แกร่ง โดยท่ีมี

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) และกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) อยูท่ี่ 

274 ลา้นบาท และ 192 ลา้นบาทในปี 2554  

 

UMS กมี็การปรับโครงสร้างองคก์รโดยการลดจาํนวนพนกังานท่ีสาํนกังานใหญ่ลง 10% และมี

ค่าใชจ่้ายในการปรับโครงสร้างคร้ังน้ีประมาณ 6 ลา้นบาท 

 

สถานการณ์โดยรวมเร่ิมดีข้ึน โรงงานอยธุยาสามารถกลบัมาผลิตและขนส่งไดเ้ช่นเดิม โดยโรงงาน

จะเพิ่มการผลิตข้ึนไปเป็น 5,500 ตนัต่อวนัในเดือนมกราคม 2555 นอกจากน้ี ในส่วนของโรงงาน

สมุทรสาครก็ไดรั้บอนุญาตใหน้าํกองถ่านหินขนาด 0-5 มม. ออกจากพื้นท่ีไดแ้ลว้ โดยท่ีโรงงานสมุทรสาคร

มีถ่านขนาดน้ีอยูท่ ั้งส้ิน 440,000 ตนั และเม่ือขนยา้ยออกมาไดท้ั้้งหมด UMS คาดวา่จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิด

โรงงานสมุทรสาครและดาํเนินงานไดด้งัเดิม  

 

บาคองโคยงัคงสร้างผลกาํไรดีและให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง 

บาคองโคมีผลงานท่ียอดเยีย่มอีกคร้ังในปี 2554 น้ี โดยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 2,970 ลา้นบาท และมี

กาํไรสุทธิ 219 ลา้นบาท การลงทุนในบาคองโคไดรั้บอตัราตอบแทนดีเยีย่ม และคืนทุนทั้งหมดภายใน 22 

เดือน ความตอ้งการใชปุ๋้ยอยูใ่นระดบัสูงเน่ืองจากผลิตผลทางการเกษตรขายดีและมีราคาสูงข้ึน ประกอบกบั

ราคาวตัถุดิบมีแนวโนม้ปรับตวัข้ึนอีก ผูค้า้ ส่งจึงเร่งสัง่ปุ๋ยเกบ็ไวต้ลอดเดือนสิงหาคมเพื่อลอ็คตน้ทุนก่อนท่ี

จะปรับตวัข้ึน การปรับตวัข้ึนของราคาวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยน้ีมีผลต่ออตัรากาํไร แมว้า่บาคองโคจะสามารถ

ปรับราคาขายเพิ่มข้ึนไดบ้า้ง อตัรากาํไรเบ้ืองตน้ลดลงไปอยูท่ี่ 11.9% แต่ผลการดาํเนินงานรวมยงัคง
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แขง็แกร่ง โดยท่ีมีกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเส่ือมราคา (EBITDA) และกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและ

ภาษี (EBIT) อยูท่ี่ 283 ลา้นบาท และ 260 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ในปี 2554 น้ี บาคองโคขายปุ๋ยไดท้ั้งส้ินจาํนวน 190,524 ตนั สูงข้ึนจากปีก่อน 25% มีการส่งออก

ขายต่างประเทศบา้ง ซ่ึงมีส่วนช่วยทาํใหมี้อตัราการผลิตสูงข้ึน และช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของ

เงินสกลุดองไดอี้กดว้ย 

 

ในไตรมาส 3 การเช่าโกดงัสินคา้มีเพียงแค่ 30% ของพื้นท่ีทั้งหมด เน่ืองจากโกดงัสินคา้หลกัอยู่

ระหวา่งการปรับปรุง อยา่งไรกดี็ หลงัจากในเดือนกรกฎาคมเร่ิมกลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกคร้ัง ยอดการเช่า

โกดงัสินคา้ในเดือนสิงหาคมเพิ่มกลบัมาเป็น 83% ของพื้นท่ีทั้งหมด ดงันั้นในเดือนสิงหาคมนัน่เอง บาคอง

โคจึงตดัสินใจลงทุนในพื้นท่ีเพิ่มอีก 6,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างโกดงัสินคา้เพิ่มเติม ซ่ึงไดส้ร้างแลว้เสร็จใน

เดือนธนัวาคม 2554 ทั้งน้ีบาคองโคใชเ้งินสดท่ีสะสมไวจ้ากการดาํเนินงานในการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังน้ี 

 

บาเรีย เซเรสให้ผลตอบแทนทีด่ี 

ปริมาณการขนถ่ายสินคา้ผา่นท่าเรือในปี 2554 จะอยูท่ี่ 4.55 ลา้นตนั ทาํให ้บาเรีย เซเรส สามารถส่ง

ส่วนแบ่งกาํไรใหง้บการเงินของ TTA ในปีน้ีจาํนวน 23 ลา้นบาทตามสดัส่วนการถือหุน้ คิดเป็นอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน 8.6% ภายใน 10 เดือน 

 

กลุ่มธุรกจิการลงทุน 

 

ผลการดําเนินงานตามวิธีราคาทุน 

กลุ่มธุรกิจการลงทุน (Corporate) หมายถึง TTA และกลุ่มบริษทัท่ีถือหุน้เพื่อการลงทุน ไดแ้ก่ โซลี

อาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี และ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีจดัหาและใหบ้ริการในเร่ืองของ

การเงิน การบญัชี ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยสีารสนเทศ การบริหารจดัการ และบริการอ่ืนๆ ตารางดา้นล่าง

แสดงผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจการลงทุนในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
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หน่วย: ล้านบาท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

2553 2554 

รายไดจ้ากเงินปันผล 3,179 88.0% 1,103 70.0% 

ดอกเบ้ียรับ 249 6.9% 287 18.2% 

รายไดค้่าบริการ ค่าเช่าต่างๆ 38 9.4% 77 4.9% 

รายไดอ่ื้น 144 4.0% 108 6.8% 

รวมรายได้ของกลุ่มธุรกจิการลงทุน 3,611 100.0% 1,575 100.0% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 361 

 

419 

 กาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ 3,250 

 

1,156 

 ตน้ทุนทางการเงิน 353   383   

กาํไรของกลุ่มธุรกจิการลงทุน 2,898   773   

 

รายไดข้องกลุ่มธุรกิจการลงทุนมาจากสามส่วนหลกัๆ ส่วนท่ี 1 คือรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย 

และบริษทัร่วมต่างๆ ส่วนท่ี 2 คือดอกเบ้ียรับจากการบริหารเงินสดและการลงทุนระยะสั้น ส่วนท่ี 3 รายได้

จากการใหบ้ริการและค่าเช่าต่างๆจากการใหบ้ริการต่อบริษทัในเครือดงักล่าวเบ้ืองตน้ จากการท่ีกาํไรของ

ธุรกิจเดินเรือสินคา้แหง้เทกองลดลงอยา่งมากในปี 2554 จึงทาํใหร้ายไดเ้งินปันผลจากกลุ่มธุรกิจเดินเรือ

ลดลงไปดว้ย ทั้งน้ีไดมี้รายไดเ้งินปันผลจากธุรกิจวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงั

ของปีมาช่วยเสริม 

 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 16% หลกัๆ มาจากการเพิ่มอตัราและทีมงานในการบริหารธุรกิจ

ใหม่ๆ ท่ี TTA ไดล้งทุนเพิม่เพื่อกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ รวมถึงการโอนยา้ยอตัรากาํลงัเขา้สู่ส่วนกลาง

เพื่อลดการซํ้าซอ้นของงานในแต่ละบริษทัในเครือ อตัรากาํลงักลุ่มน้ีจะถูกรวมเป็นหน่วยงานในบริษทัใหม่

ช่ือวา่ บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นตน้ไป และใหบ้ริการแก่ทุก

บริษทัในกลุ่ม ในราคาท่ีเป็นธรรม   

 

การขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหม่ๆ เพื่อกระจายความเส่ียงทางธุรกิจไดส่้งผลดีต่อบริษทัอยา่ง

ชดัเจน และธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังเร่ิมฟ้ืนกลบัมามีกาํไรอีกคร้ัง ซ่ึงจะช่วยเป็นฐานท่ีดีใหก้บักลุ่มในช่วงท่ี

ธุรกิจเดินเรือยงัคงซบเซาต่อเน่ือง ทั้งน้ี TTA ไม่ไดน่ิ้งนอนใจ เพราะยงัคงมีบททดสอบท่ีทา้ทายอีกมากใน

แต่ละธุรกิจของกลุ่ม ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีการคาดการณ์วา่จะซบเซาในปี 2555 TTA เองจะ

ดาํเนินการในทุกวิถีทางท่ีจะปรับปรุงผลการดาํเนินงาน รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารอยา่ง

รอบคอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
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ผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฏิบตั ิ

ฝ่ายบริหารไดท้าํการประเมินเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการนาํมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

การนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวมาใชจ้ะไม่มีผลกระทบ

ท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรอบบญัชีแรกท่ีใช ้ ยกเวน้ มาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศสิงคโปร์ (SGX) ดงันั้นผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในรอบปีบญัชี พ.ศ. 2555 ท่ีนาํ

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใชจึ้งถูกพิจารณาวา่ไม่มีสาระสาํคญั 

 

11.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ี

ผา่นมาเป็นเงินรวม 18,856,505 บาท  

 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา

เป็นเงิน 1,467,843 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของ

บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) การยืน่ชาํระภาษีและ

ใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 
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12. ข้อมูลอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

- ไม่มี - 
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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 2554 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํ

รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ  

ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ หรือนางสาว

มณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ กาํกบัไว ้

บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการ  

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูก้ารใหญ่ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

 

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เลขานุการบริษทัฯ 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

คณะกรรมการ 

ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายอศัวนิ คงสิริ 65 - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา - 0 ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการและกรรมการ     Philosophy, Politics and    พ.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อิสระ     Economics จาก Oxford   ต.ค. 53 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จาํกดั 

     University   ส.ค. 53 – ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  - 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)   2546 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการสรรหาและ  

      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  

หมายเหตุ 1) ขอ้มูลสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554  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)     2524 – ปัจจุบนั กรรมการ, กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

      ตรวจสอบ, กรรมการสรรหา  

      และพิจารณาผลตอบแทน  

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0.08 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

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

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัมินิโซตา้    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 

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

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

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

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

      กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 

       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 

     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 
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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)     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  

ดร. พิชิต นิธิวาสิน 65 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขา - 0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการ     Operation Research,    และกาํหนดค่าตอบแทน  

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน     University of California,    2526 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

และกรรมการอิสระ     Berkeley, USA   ธ.ค. 42 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จาํกดั 

  - วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โฟมเมก็ซ์ เอเชีย จาํกดั 

     สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและ   ม.ค. 34 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จาํกดั 

     คอมพิวเตอร์ University of   2530 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 

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

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

     สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ     (ประเทศไทย) จาํกดั 

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

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

     2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 
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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. พิชิต นิธิวาสิน (ต่อ)  - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต   2527 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฮัว่ก่ีเปเปอร์ จาํกดั 

     สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   เม.ย. 39 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  

     University of California,    ส.ค. 32 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บี ไอ จี มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

     Berkeley, USA      

  - หลกัสูตร Finance for Non-      

     Finance Director Program       

     (FN 4/2546) จากสมาคม      

     ส่งเสริมสถาบนักรรมการ      

     บริษทัไทย (IOD)      

ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร  62 - ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ - 0 ส.ค. 54 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

โตธนะเกษม     ธุรกิจ จาก University of    2554 – ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัติดตามและ สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ 

กรรมการ, ประธานกรรมการ     Illinois Urbana-Champaign,     ตรวจสอบการปฎิบติังาน โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ     U.S.A.    ของสาํนกังาน กสทช.  

  - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จาก   2553–ปัจจุบนั อนุกรรมการศูนยพ์ฒันาการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     University of Illinois Urbana-    กาํกบัดูแลกิจการ  

     Champaign, U.S.A.    บริษทัจดทะเบียน  
  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก    2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พนัธวณิช จาํกดั 
    Kellogg School of Management,   2553– ปัจจุบนั กรรมการ อิสระและ บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
     Northwestern University,    กรรมการบริหารความเส่ียง  

     Evanston, Illinois, U.S.A.   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจาํ 

  - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์      กระทรวงคมนาคม 

     (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวทิยาลยั   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาดา้นการคา้การ 

     ธรรมศาสตร์     ลงทุนระหวา่งประเทศกลุ่มยอ่ยจีน 
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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 

ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร   - ปริญญาตรีนิติศาสตร์    2553 – ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณาร่าง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 

โตธนะเกษม (ต่อ)     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    ประกาศเก่ียวกบัการออกและ ตลาดหลกัทรัพย ์

  - หลกัสูตร Director Certification    เสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภท  
     Program (DCP 0/2543)    ตราสารหน้ี  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

     2552– ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน) 
     2552– ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
     2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั อมตะคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
     2550 – ปัจจุบนั อนุญาโตตุลาการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 

       ตลาดหลกัทรัพย ์

     2548– ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ หลกัสูตรการจดัการดุษฎีบณัฑิตมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ศาสตราจารยอ์ธึก อศัวานนัท ์ 60 - LL.M (Specialised in International - 0 ส.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ    Legal Studies), New York University,   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อมตะพาวเวอร์ จาํกดั 
    N.Y., N.Y., USA   2540 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ 

  - Certificate in the Orientation Program    หวัหนา้คณะผูบ้ริหาร บริษทัในเครือ 
    in the US Legal System, Law Centre,    ดา้นกฎหมาย  
   Georgetown University, Washington, D.C.   2540 – ปัจจุบนั กรรมการและหวัหนา้คณะ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) และ 
  - นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)     ผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย บริษทัในเครือ 
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2540 – ปัจจุบนั หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้น กลุ่มบริษทัในเครือของ บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์
  - หลกัสูตร Director Accreditation     กฎหมาย  

     Program (DAP รุ่นท่ี CP/2548)       

     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 

นายออรัล วลิสนั ดอว ์ 49 - Master of Business - 0 มี.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการบริหาร    Administration, University of    ส.ค. 51 – ธ.ค. 53 Chief Executive Officer, JP Morgan, Singapore 

ความเส่ียงและกรรมการอิสระ    Calgary, Cannada    Asia Pacific Commodities  

  - Bachelor of Commerce,     Group  

    Memorial University of    พ.ค. 41 – ก.ค. 51 President Goldman Sachs, Singapore 

    Newfoundland, Canada    Co-Head of North American Goldman Sachs, New York 

  - Chartered Financial Analyst    Commodities Sales  

    (CFA) charter holder   ส.ค. 40 – เม.ย. 41 Vice President of Finance Trans-Pacific Petrochemical, Jakarta 

  - Certified Management    เม.ย. 38 – ก.ค. 40 Executive Director and Co- Canadian Imperial Bank of Commerce, Calgary 

     Accountant (CMA) from     head of Canadian  Energy  

     Society of Management     Sales  

     Accountants of Alberta,      

     Canada      

นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 62 - ปริญญาตรี Management  - 0 พ.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนด บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,     Science จาก Colorado State    ค่าตอบแทน  

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

ค่าตอบแทน,และกรรมการอิสระ     อเมริกา   2533 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

         ค่าตอบแทน  

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

      สอบ, กรรมการค่าตอบแทน  

      และกรรมการสรรหา  

     2546 – 2547 ผูจ้ดัการ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

     2534 – 2541 กรรมการผูช่้วยกรรมการ ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

      ผูจ้ดัการใหญ่  
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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 (ต่อ)     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 

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 60 - 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 

ดร. ศิริ การเจริญดี 63 - Ph.D.-Monetary Economics and - 0 ม.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ, บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,     Econometrics & Operations     กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

กรรมการสรรหาและกาํหนด     Research Monash University,    และกรรมการสรรหา  

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

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

     Monetary Economics,     นโยบายสถาบนัการเงิน  

     University of Sydney, Australia    และกรรมการ  

  - B.Ec.(Hons)-Economic    2551 – ปัจจุบนั กรรมการคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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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)    Statistics, University of Sydney,    นโยบายสถาบนัการเงิน  

    Australia   2543 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการและ บริษทั นํ้ามนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Accreditation     กรรมการตรวจสอบ  

     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 

นายปีเตอร์ สโตคส์ 61 - 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 45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0.10 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

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

  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัมินิโซตา้    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) 

     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 46 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์จาก - 0 ก.พ. 52 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     Northwestern University    สายงานธุรกิจขนส่ง  

สายงานธุรกิจขนส่ง     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 54 - ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ - 0 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      สาขาจิตวทิยาจากมหาวทิยาลยั     สายงานโครงสร้างพื้นฐาน  

สายงานโครงสร้างพื้นฐาน     ควนีส์แลนด ์ประเทศ   ม.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

     ออสเตรเลีย   ม.ค. 51 – มิ.ย. 53 รองประธานการขายปลีกและ UPS Singapore Pte Ltd. 

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

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     University of Pennsylvania    สายงานกลยทุธ ์  

สายงานกลยทุธ ์  - 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 53 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - 0 เม.ย. 51 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     จากมหาวทิยาลยัแมร่ีแลนด ์    สายงานปฏิบติัการ  

สายงานปฏิบติัการ     สหรัฐอเมริกา   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ 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 57 - ปริญญาตรี สาขาบริหารจดัการ - 0 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     และการบญัชีจากมหาวทิยาลยั    สายงานบริหารความเส่ียง  

สายงานบริหารความเส่ียง      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 50 - ปริญญาโท สาขาบญัชีและ - 0 ส.ค. 52 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     การเงินจากมหาวิทยาลยั    สายงานการเงินและบญัชี  

สายงานการเงินและบญัชี     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     กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

     Program (DCP รุ่นท่ี 131/2553)    2549 – 2552 ผูจ้ดัการสายบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    การลงทุนตราสารทุน  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2550 – 2552 กรรมการ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

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

     2544 – 2546 ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

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

      Financial Officer  

     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 

นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู 48 - ประกาศนียบตัรสาขาการจดัการ - 0 มิ.ย. 51 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     ทรัพยากรมนุษยจ์ากสถาบนั    สายงานทรัพยากรมนุษย ์  

สายงานทรัพยากรมนุษย ์     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)     กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

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

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    ทรัพยากรมนุษย ์บุคคลธนกิจ  

  - หลกัสูตร Role of the    2536 - 2546 ผูอ้าํนวยการฝ่าย ธนาคารแห่งอเมริกา 

     Compensation Committee    ทรัพยากรมนุษย ์  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 45 - ปริญญาโทสาขาการบริหาร - 0 2533 – ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขานุการบริษทั     ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์      

      มหาวทิยาลยั      

  -   อกัษรศาสตร์บณัฑิต      

      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) 56-1
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รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร

รายชื�อบริษัท

X // / / / / / / / / O O O O O O O

1. บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด / /

2. บริษัท ทอร์ นาวิเกเตอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

3. บริษัท ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

4. บริษัท ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

5. บริษัท ทอร์สตาร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

6. บริษัท ทอร์สกิปเปอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

7. บริษัท ทอร์เซลเลอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

8 บริษัท ทอร์ซัน ชิปปิ�ง จํากัด /

9 บริษัท ทอร์ซี ชิปปิ�ง จํากัด /

10. บริษัท ทอร์สกาย ชิปปิ�ง จํากัด /

11. บริษัท ทอร์ สปิริต ชิปปิ�ง จํากัด /

12. บริษัท ทอร์ เมอร์แชนท์ ชิปปิ�ง จํากัด /

13. บริษัท ทอร์ มารีเนอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

14. บริษัท ทอร์ เมอร์คิวรี� ชิปปิ�ง จํากัด /

15. บริษัท ทอร์ มาสเตอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

16. บริษัท ทอร์ ออร์คิด ชิปปิ�ง จํากัด /

17. บริษัท ทอร์ ไพล็อต ชิปปิ�ง จํากัด /

18. บริษัท ทอร์ จัสมิน ชิปปิ�ง จํากัด /

19. บริษัท ทอร์ กัปตัน ชิปปิ�ง จํากัด /

20. บริษัท ทอร์ แชมเปี�ยน ชิปปิ�ง จํากัด /

21. บริษัท ทอร์ โลตัส ชิปปิ�ง จํากัด /

22. บริษัท ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

23. บริษัท ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

24. บริษัท ทอร์ เวนเจอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

25. บริษัท ทอร์ นอติก้า ชิปปิ�ง จํากัด /

26. บริษัท ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปปิ�ง จํากัด /

27. บริษัท ทอร์ การ์เดียน ชิปปิ�ง จํากัด /

28. บริษัท ทอร์ เน็กซัส ชิปปิ�ง จํากัด /

29. บริษัท ทอร์ เนปจูน ชิปปิ�ง จํากัด /

30. บริษัท ทอร์ ทริบิวท์ ชิปปิ�ง จํากัด /

บริษัท 31. บริษัท ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

ย่อย 32. บริษัท ทอร์ อลายอันซ์ ชิปปิ�ง จํากัด /

33. บริษัท ทอร์ นอติลุส ชิปปิ�ง จํากัด /

34. บริษัท ทอร์ วิน ชิปปิ�ง จํากัด /

35. บริษัท ทอร์ เวฟ ชิปปิ�ง จํากัด /

36. บริษัท ทอร์ ไดนามิค ชิปปิ�ง จํากัด /

37. บริษัท ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปปิ�ง จํากัด /

38. บริษัท ทอร์ ฮาร์โมนี� ชิปปิ�ง จํากัด /

39. บริษัท ทอร์ เนคตาร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

40. บริษัท ทอร์ เนรัส ชิปปิ�ง จํากัด /

41. บริษัท ทอร์ อินทิกริตี� ชิปปิ�ง จํากัด /

42. บริษัท ทอร์ ทรานสิท ชิปปิ�ง จํากัด /

43. บริษัท ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปปิ�ง จํากัด /

44. บริษัท ทอร์ เอนเนอร์ยี ชิปปิ�ง จํากัด /

45. บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ�ง พีทีอี แอลทีดี // /

46. บริษัท ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ�ง พีทีอี แอลทีดี // /

47. บริษัท ทอร์ ฮอไรซัน ชิปปิ�ง พีทีอี แอลทีดี // /

48. บริษัท อะธีน โฮลดิ�งส์ จํากัด / / / /

49. บริษัท ที.เอส.ซี. มาริไทม์ จํากัด /

50. บริษัท เอเชีย โค้ทติ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด /

51. บริษัท โทรีเซน ชิปปิ�ง เอฟแซดอี /

52. บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ�ง (เอชเค) จํากัด /

53. บริษัท โทรีเซน ชิปปิ�ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด // /

54. บริษัท โทรีเซน ชิปปิ�ง เยอรมัน จีเอ็มบีเอช //

55. PT Perusahann Pelayaran Equinox /

56. บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ�ง (พีทีอี) จํากัด //

57. บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จํากัด /

58. บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) X

59. บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จํากัด /

60. โซลีอาโด โฮลดิ�งส์ พีทีอี แอลทีดี // /

61. บริษัท บาคองโค จํากัด / /

62. บริษัท ยูนิค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) X // / /

1. บริษัท กัลฟ เอเจนซี� คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด /

2. บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จํากัด /

3. บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จํากัด / /

บริษัท 4. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. / /

ร่วม 5. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี /

6. เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี

7. Petrolift Inc. / /

8. Baria Serece /

9. Qing Mei Pte. Ltd. /

หมายเหตุ       X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับการดํารงตําแน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
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เอกสารแนบ 3 

 

1. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 

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 2554 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ได้

แสดงฐานะการเงินและ   ผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 

 

 

 

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

ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัโทรีเซนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และดร. ศิริ การเจริญ

ดี และนายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

ตามความรับผดิชอบทั้งปวง โดยเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะ 

กรรมการบริษทัฯ และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมกนัตลอดทั้งปี เพื่อสอบทานงบการเงินรวมของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี ยงัมีการประชุมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกทุกไตรมาสเพื่อปรึกษาหารือ

เก่ียวกบัรายงานของผูส้อบบญัชี งบการเงินและขอ้เสนอแนะในเร่ืองมาตรฐานการบญัชี คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีขั้นตอนการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมเพือ่การเปิดเผยขอ้มูลการเงิน 

และงบการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เพียงพอและเช่ือถือได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถึงสายการ

บงัคบับญัชา เพื่อท่ีจะตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้รึกษาหารือกบัผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 

และความรับผดิชอบและหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน    อีกทั้งไดอ้นุมติัแผนการตรวจสอบภายในสาํหรับ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2554 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบกิจกรรมการควบคุมภายในของทุกฝ่าย 

และตรวจสอบการดาํเนินงานของธุรกิจการเดินเรือ เช่น วงจรรายได ้ การจดัส่งนํ้ามนั การเขา้อู่แหง้ การ

บริหารจดัการลูกเรือ การบริหารจดัการเรือและการคลงั นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบภายในไดติ้ดตามผลของการ

ตรวจสอบดงักล่าว โดยไดมี้การปรึกษาหารือเก่ียวกบัผลของการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะกบัพนกังาน

และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ

สาํหรับการประกอบกิจการของบริษทัฯ ณ ปัจจุบนัซ่ึงมีขอบเขตการดาํเนินธุรกิจท่ีกวา้งข้ึน บริษทัฯ ไดท้าํ

การเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั

กบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยกฎหมายท่ีสาํคญัไดแ้ก่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ประมวล
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กฎหมายรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ตามท่ีแกไ้ขเพิม่เติมเป็นคร้ังคราว และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และหนงัสือเวียนของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ เร่ือง คาํแนะนาํในการปฏิบติัตามมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีไดมี้การปรึกษาหารือเก่ียวกบัผลของการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัในปี 2554 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2555 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่รายการดงักล่าวมีความเป็นธรรมและ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

 

ในระหวา่งปี 2554 ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย

ของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ

บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย ์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ มีความสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

 

ในปี 2554 ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดเ้ร่ิมการตรวจสอบแผนของฝ่ายบริหารเพื่อการเปล่ียนไปใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ 

รวมทั้งรายงานและระบบการเงินของบริษทัฯ เพื่อท่ีจะใหข้อ้สงัเกต ทั้งน้ี เพื่อความมัน่ใจวา่แผนการ

เปล่ียนแปลงของฝ่ายบริหารสะทอ้นถึงความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขตของการเปล่ียนแปลง และ

ระบุถึงการดาํเนินการปรับงบการเงินท่ีสาํคญั กาํหนดเวลาและทรัพยากรท่ีจาํเป็น ตลอดจนการใหค้วามรู้แก่

บุคลากรทัว่ทั้งบริษทัฯ ซ่ึงจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชี

และการเงินไดร้ายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินการตามแผนการเปล่ียนไปใชม้าตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ในการประชุมของคณะ 

กรรมการตรวจสอบในปี 2554 

 

โดยปกติ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีข้ึนก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อท่ีจะสามารถนาํเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและขอ้หารือท่ีมีกบัผูต้รวจสอบภายใน
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และผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มีผูบ้ริหารร่วมอยูใ่นการปรึกษาหารือนั้น ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อการ

รับทราบ  การปรึกษาหารือ และการขอรับคาํแนะนาํจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอบเขตของงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดท้าํการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงสาํคญัซ่ึงตรวจพบในระหวา่งปี รวมทั้งการ

ดาํเนินการของฝ่ายบริหารในการนั้น อีกทั้งไดด้าํเนินการเพื่อใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสม และการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยปกติ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเป็น

ทางการใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมปกติรวม 8 คร้ัง และ

การประชุมพิเศษ 1 คร้ัง ตารางต่อไปน้ีสรุปการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

 

    2554 2553 

กรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 

การ

ประชุม

ปกติ 

การ

ประชุม

พิเศษ 

การ

ประชุม

ปกติ 

การ

ประชุม

พิเศษ 

1 นางปรารถนา มงคลกลุ อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ 6/8 - 9/9 - 

2 ศาสตราจารย ์ดร.        

วรภทัร โตธนะเกษม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- 1/1 - - 

3 ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ 6/8 - 9/9 - 

4 นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการตรวจสอบ 6/6 1/1 - - 

5 นายอศัวิน คงสิริ อดีตกรรมการตรวจสอบ 2/2 - 9/9 - 

 

นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทน นายอศัวิน คงสิริ ซ่ึงเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งประธานกรรมการ บริษทัฯ โดยมติของคณะกรรมการบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2554 

 

ศาสตราจารย ์ ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน         

นางปรารถนา มงคลกลุ ซ่ึงไดล้าออกจากคณะกรรมการและตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2554  

 

ท่ีประชุมกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2555 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 ไดพ้ิจารณาแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชี และมีมติใหเ้สนอขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้เพื่อการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

ดงัต่อไปน้ีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปี 

2555  
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1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 

2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 

3. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีอิสระท่ีมีช่ือเสียง และ

ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานซ่ึงเป็นท่ีน่าพึงพอใจจากผลงานท่ีผา่นมา นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดมี้มติเสนอ

ขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้เพื่อกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีเป็นจาํนวนไม่เกิน 3.24 ลา้นบาท

สาํหรับปี 2555 (ค่าธรรมเนียมของปี 2554 คือ 3.16 ลา้นบาท)  

 

เพื่อและในนามของ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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