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ส่วนที ่1 
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

1. ข้อมูลของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ช่ือบริษทั  : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบียน : 0107537002737  
วนัก่อตั้งบริษทั : 16 สิงหาคม 2526 
วนัจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจํากดั : 15 ธนัวาคม 2537  
วนัทีหุ้่นสามัญของบริษทัฯ 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 และธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

หุ้นสามัญ   
ทุนจดทะเบียน : 783,004,413 บาท 
ทุนชําระแล้ว : 708,004,413 บาท  
จาํนวนหุ้นที่ออกจาํหน่าย : 708,004,413 หุน้  
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 
หุ้นกู้ในประเทศ   
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ในประเทศที่ออกจาํหน่าย : 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 
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2. ข้อมูลของบุคคลทีอ้่างองิ 
    
นายทะเบียนหุ้นสามัญ  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
2/7 หมู่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210  
ประเทศไทย 
โทรศพัท ์+ 66 (0) 2596-9000 

ผู้สอบบัญชี : นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
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 สาํนกักฎหมายประมวลชยั จาํกดั 
2038-2042 ถนนพระราม 6 (บรรทดัทอง) เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์+66 (0) 2219-2031-2 

 : บริษทั วตัสนัฟาร์ลี แอนด ์วิลเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
ยนิูต 902 ชั้น 9 จีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอร์ บี 93/1 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย  
โทรศพัท:์ +66 (0) 2655 7800 

 : บริษทั วตัสนัฟาร์ลี แอนด ์วิลเล่ียมส์ เอเชีย แพรคทิส 
แอลแอลพี 
6 Battery Road #28-00 Singapore 049909 
โทรศพัท ์: +65 6532 5335 
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3. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัย่อย 
การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ดงัต่อไปน้ี 

ลาํดับ ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื 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     
  แขวงลุมพนีิ 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 วิน 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 เอนเนอร์ยี 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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ลาํดับ ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื 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 272,828,400 272,828,400 100.0 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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ลาํดบั ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ 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 : ตัวแทนเรือ 
51 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั หุน้สามญั 500,000 245,000 49.0 100 
  26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม       
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ 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 แขวงลุมพนีิ 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 เอส.เอ. 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 แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั          

กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์(0) 2253-6160 
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ลาํดบั ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ที่ชําระแล้ว ทีถ่อื 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 แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั 170,590,470/1 
  กรุงเทพฯ 10330       

โทรศพัท ์(0) 2255-3115-6 
ประเภทธุรกจิ : เหมอืงถ่านหิน 

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 9,000,000 3,000,000 33.33/1 1 ดอลลาร์ 

5 Shenton Way, 21-06 UIC Building ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา 
Singapore 068808 สหรัฐอเมริกา 

กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประเภทธุรกจิ : บริการวสัดุจดัเรียงสินค้าบนเรือ โลจสิติกส์ ขนถ่ายสินค้า 
61 บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ หุน้สามญั 700,000 699,993 99.9 100 
  ซพัพลายส์ จาํกดั         

26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม 
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั          

กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์(0) 2250-0569 
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ลาํดบั ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

62 บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั หุน้สามญั 750,000 382,496 51.0 100 
  26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม           
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั            

กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์(0) 3818-5090-2 

ประเภทธุรกจิ : บริหารท่าเรือ 
63 ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส 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, เวียดนามดอง 
Ba Ria-Vung Tau province, Vietnam 
โทรศพัท ์+84.64.3876603 

ประเภทธุรกจิ : โลจสิติกส์ถ่านหิน 
65 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  หุน้สามญั 153,454,064 136,083,041 88.68/3 1 

(มหาชน) 
  36/83 อาคารพี.เอส. ทาวเ์วอร์ ชั้น 24         
  ซอยสุขมุวิท 21 ถนนสุขมุวิท แขวง         

คลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์(0) 2664-1701-8 

ประเภทธุรกจิ : ขายปุ๋ยเคมี 
66 บริษทั บาคองโค จาํกดั ทุนชาํระแลว้ 377,072,638,790 เวียดนามดอง  100.0/1 - 

Phu My I Industrial Park, Tan Thanh Town 
Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam 
Tel. : 064.893 400 

กลุ่มการลงทุน 

ประเภทธุรกจิ :ลงทุนโดยการถือหุ้น 
67 โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พทีีอี แอลทีดี หุน้สามญั 130,000,000 130,000,000 100.0 1 ดอลลาร์ 

78 Shenton Way, #04-02,         สิงคโปร์ 
Singapore 079120           
โทรศพัท ์+65 6578-7000           
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ลาํดบั ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื ถอืหุ้น % ทีต่ราไว้ 

68 บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั หุน้สามญั 1,000,000 999,993 99.9 100 
  26/32 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม           
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั            

กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์(0) 2254-8437 

อืน่ๆ 

ประเภทธุรกจิ :ให้บริการด้านการบริหารงาน 
69 บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั หุน้สามญั 60,000,000 599,993 99.9 100 

26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม   
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั  
กรุงเทพฯ 10330           
โทรศพัท ์(0) 2254-8437           

 
หมายเหตุ : /1 ถือหุน้ทางออ้มโดย โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พทีีอี แอลทีดี 
  /2 ถือหุน้ทางออ้มโดยโทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  /3 ถือหุน้ทางออ้มโดย บริษทั อะธีนโฮลด้ิงส์ จาํกดั 
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2. ปัจจยัความเส่ียง 
 
การบริหารความเส่ียง 
 การบริหารความเส่ียงของ บริษทัฯ เกิดจากการประเมินผลกระทบของความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากระบบเศรษฐกิจ และจากปัจจยัต่างๆ ในการดาํเนินธุรกิจ โดยใชก้รอบการประเมินความเส่ียงท่ีกาํหนด
ข้ึนจากนโยบายและมาตรฐานการบริหารความเส่ียงของ บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
หน่วยธุรกิจจะเป็นผูป้ระเมินผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัในระดบัองคก์ร และผลรวมจากผล 
กระทบของความเส่ียงหลายๆ ความเส่ียง ซ่ึงอาจทาํใหมี้ผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญัเพ่ือระบุความ
เส่ียงหลกัขององคก์ร หลงัจากนั้นความเส่ียงหลกัท่ีไดร้ะบุข้ึนจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อไป 

 
การบริหารความเส่ียงของ บริษทัฯ มุ่งเนน้ไปท่ีความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

และความเส่ียงดา้นการเงิน ขอ้มูลความเส่ียงโดยรวมน้ีแสดงถึงความเส่ียงหลกัซ่ึงเป็นท่ีทราบแก่ บริษทัฯ อนั
อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางกลยทุธ์และการเงินของ บริษทัฯ ได ้ อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลความ
เส่ียงโดยรวมน้ีไม่ไดร้วมความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจมีผลกระทบต่อ บริษทัฯ มีความเส่ียงบางอยา่งซ่ึงยงัไม่
เป็นท่ีทราบแก่ บริษทัฯ หรือเป็นความเส่ียงซ่ึงในขณะน้ีเช่ือวา่ไม่มีนยัสาํคญั แต่ในท่ีสุดแลว้อาจมีผลกระทบ
อยา่งสาํคญัต่อธุรกิจของ บริษทัฯ ได ้ ปัจจยัความเส่ียงท่ีแสดงดา้นล่างน้ียงัไม่รวมถึงรายละเอียดในการ
บริหารจดัการความเส่ียง และผลกระทบทั้งดา้นบวกหรือลบของแต่ละปัจจยัความเส่ียง  ความเส่ียงต่างๆ อาจ
ส่งผลกระทบในเวลาท่ีต่างกนั หรือ ในเวลาเดียวกนั และผลกระทบรวมของความเส่ียงเหล่านั้นอาจส่งผล
กระทบอยา่งมีนยัสาํคญักบั บริษทัฯ ในดา้นต่าง ๆ เช่น 

 แผนธุรกิจในระยะสั้น กลาง และยาว 
 รายได ้และ กระแสเงินสด 
 ผลลพัธ์ทางการเงิน 
 มูลค่าปัจจุบนัของทรัพยสิ์น 
 มูลค่าทรัพยสิ์นในอนาคต และ ศกัยภาพในการเติบโต 
 แผนในระยะส้ัน กลาง และยาว ในดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ช่ือเสียงของ บริษทัฯ 

 
การเขา้รับความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมแบบผูป้ระกอบการ กระบวนการบริหารความ

เส่ียงช่วยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารเขา้รับความเส่ียงโดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุม ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์และโอกาส
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อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายในเชิงกลยทุธ์ของ บริษทัฯ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
ไม่คาดหมายในดา้นลบอนัเป็นผลมาจากกระบวนการ บุคลากรและระบบภายใน หรือจากเหตุการณ์
ภายนอกซ่ึงเช่ือมโยงกบัการดาํเนินงานจริงของแต่ละธุรกิจ ในส่วนของความเส่ียงดา้นการเงิน บริษทัฯ ได้
จาํแนกออกเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา อตัราดอกเบ้ีย ความผนัผวนของราคานํ้ามนั
และคู่สญัญา ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดจ้าํแนกประเภทของความเส่ียงตามลาํดบัความสาํคญั 
 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมีการวางแผนกลยทุธ์อยา่งละเอียดรอบคอบ แต่กไ็ม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ ความสาํเร็จของแผนยงัข้ึนอยูก่บัการบริหารความเส่ียง และความไม่
แน่นอนต่าง ๆ อีกดว้ย เช่น ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงท่ีเป็นท่ีทราบและไม่เป็นท่ีทราบแก่บริษทัฯ 
การตั้งสมมุติฐานทางธุรกิจไม่ถูกตอ้ง รวมถึงการท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์หรือวางแผน
ไว ้

 
การท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถวางและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์อยา่งถูกตอ้ง รวมถึงไม่สามารถปรับแผน

กลยทุธ์ตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดอ้ยา่งทนัเวลา เป็นความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบ
ดา้นลบต่อการทาํกาํไรของบริษทัฯ ในระยะกลาง และ ระยะยาว 
 
เน่ืองจากธุรกจิของบริษทัฯ จาํนวนหน่ึงต้องการเงนิลงทุนสูงมาก เวลา ลกัษณะ การกาํหนดราคาและการ
จดัหาเงนิลงทุนทั้งในธุรกจิเดิมและกจิกรรมใหม่จงึมีความสําคญัมาก 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุนท่ีเขม้งวดและติดตามอยา่งใกลชิ้ดเม่ือมีการปรึกษาหารือ
เก่ียวกบัการลงทุนใหม่ บริษทัฯ ไดล้ดความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดดว้ยการใช้
แนวทางการพิจารณาโดยละเอียด และใชก้ารพิจารณาทบทวนการลงทุนท่ีสาํคญัทั้งหมดแบบหลายระดบั 
การตดัสินใจลงทุนทุกคร้ังจะตอ้งผา่นการทบทวน และเห็นชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนส่งเร่ืองเพ่ือขอ
อนุมติั นอกจากน้ีคณะกรรมการการบริหารจะตอ้งทบทวนกลยทุธ์ในการลงทุน รวมถึงกิจกรรมกระจาย
ความเส่ียง ก่อนท่ีจะส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

 
การดาํเนินงานของบริษทัร่วมทุน และ หุ้นส่วนธุรกจิ รวมถงึธุรกจิทีบ่ริษทัฯ ไม่ได้บริหารงานเอง อาจไม่
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายทีต่ั้งไว้ หรือ ไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานของบริษทัฯ 
 ปัจจุบนับริษทัฯ มีการทาํธุรกิจกบับริษทัร่วมทุนและหุน้ส่วนหลายบริษทั และอาจจะมีเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต จึงมีความเส่ียงในเร่ืองของการบริหารจดัการบริษทัร่วมทุนและหุน้ส่วน ถึงแมว้า่ บริษทัฯ จะถือหุน้
ใหญ่ หรือมีอาํนาจในการควบคุมการดาํเนินงานในบริษทัร่วมทุน แต่มีความเส่ียงท่ีหุน้ส่วนอาจจะ: 
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 มีความสนใจและเป้าหมายทางเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีไม่สอดคลอ้งกบับริษทัฯ 
 ใชสิ้ทธิในการยบัย ั้งการปฏิบติังานหรือกิจกรรมท่ีบริษทัฯ เช่ือวา่เป็นประโยชนม์ากท่ีสุดกบับริษทั

ร่วมทุน 
 ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาร่วมทุนได ้ เช่น การเพิม่เงินทุนเพ่ือขยาย

ธุรกิจ หรือ การบริหารจดัการโครงการร่วมทุน เป็นตน้ 
 
กรณีท่ีหุน้ส่วนหรือบริษทัอ่ืนเป็นผูบ้ริหารจดัการบริษทัร่วมทุน บริษทัฯ ไดมี้การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญ

เพ่ือใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากบริษทัฯ มีอาํนาจในการ
ควบคุมท่ีจาํกดั อาจทาํใหหุ้น้ส่วนท่ีบริหารงานปฏิบติัไม่สอดคลอ้งหรือไม่ตรงกบันโยบายในการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ  
 
การสํารวจหรือพฒันาโครงการใหม่อาจจะไม่เป็นผลสําเร็จ หรือ ผลตอบแทนทีไ่ด้จากการลงทุนไม่สามารถ
ชดเชยกบัค่าใช้จ่ายทีเ่สียไปทั้งหมด 

บริษทัฯ พจิารณาการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินโดยใชข้อ้มูลจากแผนงานสาํรวจ และมีการ
พฒันาและขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุน้ อยา่งไรกต็ามแผนงานสาํรวจ
อาจจะไม่ประสบผลสาํเร็จเสมอไป ในบางคร้ังอาจจะมีการแข่งขนัสูงโดยคู่แข่งท่ีมีศกัยภาพและทรัพยากรท่ี
เพียงพอ ซ่ึงมีแรงจูงใจและความสนใจจากปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยต่างๆ เช่น การเมือง หรือ ปัจจยัดา้นอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวกบัเศรษฐกิจ เป็นตน้  นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ หรือ ไม่สามารถ
หาหุน้ส่วนท่ีเหมาะสมในการแบ่งตน้ทุนของการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ 
 
ความเส่ียงในด้านความสําเร็จของการควบรวมกจิการ และการเลกิกจิการ 
 

การทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายในการดาํเนินธุรกิจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในหลายรูปแบบ เช่น 
ประสิทธิภาพในการควบรวมกิจการเพ่ือผนึกกาํลงัทางธุรกิจ การจาํหน่ายหน้ีสูญหรือปรับโครงสร้าง
ค่าใชจ่้ายอยา่งมีนยัสาํคญั และ การเกิดตน้ทุนท่ีไม่ไดค้าดการณ์ไว ้นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจจะตอ้งรับผดิชอบ
ต่อการดาํเนินงานในอดีต และหน้ีสินท่ีเกินคาดการณ์ซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการ  ในทางกลบักนับริษทัฯ 
อาจจะตอ้งรับภาระหน้ีสินท่ีเกินคาดการณ์จากการขายกิจการ ในกรณีท่ีผูซ้ื้อไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญา
ซ้ือขายกิจการ 
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ความเส่ียงในด้านความสามารถท่ีจะรักษาอตัราเตบิโตได้ตามแผนท่ีวางไว้ เน่ืองจากข้อจาํกดัด้านค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน 

ธุรกิจขนส่งทางเรือไดม้องหาโอกาสท่ีเหมาะสมในการเพิ่มจาํนวนเรือ และประสิทธิภาพของกอง
เรือ เพ่ือใหบ้รรลุถึงแผนการเพ่ิมกองเรือเป็นจาํนวน 30 ลาํ ภายในเวลา 3 ปีขา้งหนา้ 

 
เน่ืองจากธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง และเป็นธุรกิจท่ียากจะคาดการณ์และมี

ความผนัผวนตามวฐัจกัร ดงันั้นการเลือกช่วงเวลาในการตดัสินใจซ้ือเรือจึงสาํคญัมาก  ถึงแมว้า่บริษทัฯ 
ตอ้งการท่ีจะหาเรือใหม่ท่ีใหญ่กว่า หรือมีอายนุอ้ยกวา่มาทดแทนเรือเก่า แต่บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถซ้ือเรือ
มือสองไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม หรือ รับมอบเรือใหม่ในเวลาท่ีตอ้งการได ้ ซ่ึงอาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียง
เร่ืองความสามารถหรือความไม่เพียงพอของจาํนวนเรือในการรองรับความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยเหตุน้ี อาจ
ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถทาํตามแผนท่ีวางไว ้อนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัดา้นค่าใชจ่้ายในการลงทุน 

 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิการขนส่งทางเรือ 

บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ในฐานะเจา้ของและผูป้ระกอบการเรือเดินทะเลท่ี
ดาํเนินธุรกิจอยา่งไม่มีขีดจาํกดัทางดา้นภูมิศาสตร์ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางดา้นภยัพิบติัทางทะเล 
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเรียกร้องค่าชดเชยจาํนวนมาก ความสูญเสียหรือความ
เสียหายของสินคา้/ทรัพยสิ์น และการหยดุชะงกัของธุรกิจเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
ความบกพร่องของเคร่ืองจกัร ความผดิพลาดของมนุษย ์ การเมืองในประเทศต่างๆ การนดัหยดุงาน การก่อ
การร้าย การปลน้สะดม สภาพอากาศท่ีรุนแรง และกรณีและเหตุการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนท่ี
สูงข้ึนหรือการสูญเสียรายได ้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ สามารถจดัทาํการประกนัภยักบัอุตสาหกรรมการ
ประกนัภยัระหวา่งประเทศไดเ้พ่ือคุม้ครองความเส่ียงเกือบทั้งหมดเหล่าน้ี อนัเป็นมาตรฐานสาํหรับเจา้ของ/
ผูป้ระกอบการเรือระหว่างประเทศ ดงันั้น บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองจึงมีความคุม้ครอง
ท่ีเพียงพอสาํหรับกรณีและเหตุการณ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมว้า่เบ้ียประกนัภยัจะแตกต่างกนัไปตามความ
เส่ียงต่างๆ ท่ีสามารถเลง็เห็นไดข้องบริษทัฯ 

 
การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบท่ีกวา้งและมีการเปล่ียนแปลงเสมอ การไม่ปฏิบติั

ตามกฎระเบียบเหล่าน้ีอาจส่งผลใหเ้รือถูกกกักนั และนาํไปสู่การสูญเสียรายไดห้รือการเรียกร้องค่าชดเชย
จากผูเ้ช่าเรือ รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัในการปรับปรุงเรือหรือการเปล่ียนแปลงขั้นตอนการดาํเนินงาน 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีความระมดัระวงัในเร่ืองเหล่าน้ี และมีการดาํเนินงานตามมาตรฐานทางดา้นเทคนิค
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และความปลอดภยัท่ีกาํหนดระหว่างประเทศ ดงันั้นเรือของบริษทัฯ จึงไม่มีประวติัถูกกกักนัในรอบปีบญัชี 
2555 

 
ในการดาํเนินงานของเรือ จาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ เช่น ลูกเรือ ในทาํนอง

เดียวกนั การบริหารจดัการบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีผูจ้ดัการซ่ึงมีความสามารถในระดบัองคก์ร ตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาการ การสรรหาและรักษาบุคลากรดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัสาํหรับการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง อยา่งไรกดี็ ดว้ยการใชน้โยบายพนกังานท่ีเป็น
ธรรมและเหมาะสม บริษทัฯ จึงประสบความสาํเร็จในดา้นการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะ
ความสามารถและคุณสมบติัสูง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหบ้ริษทัฯ ลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต 

 
 บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ไดเ้พิม่ระดบัของการทาํสญัญารับขนส่งสินคา้
ล่วงหนา้ และการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลาอยา่งเท่าเทียมกนั ทาํใหเ้กิดความเส่ียงต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัสูงข้ึนดว้ย เพ่ือลดความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียง
สาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํเป็นสาํหรับสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถตรึงตน้ทุน
ไวไ้ดส่้วนหน่ึง 
 

อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือมีวฎัจกัร และตอ้งประสบกบัความผนัผวนในดา้นความสามารถ
ในการทาํกาํไร มูลค่าของเรือและอตัราค่าเช่าเรือ อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอุปทานและอุปสงค์
ของปริมาณการขนส่ง ซ่ึงไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ “ขอ้มูลและแนวโนม้ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจขนส่ง” ในรายงาน
ฉบบัน้ี จากความไม่แน่นอนและความผนัผวนอยา่งมากในตลาด ท่ีซ่ึงอตัราค่าเช่าเรืออาจปรับข้ึนหรือปรับ
ลดอยา่งรวดเร็ว บริษทัฯ จึงมีความเห็นว่าเป็นการรอบคอบท่ีจะประกนัรายไดใ้นอนาคตดว้ยการใชอ้ตัราค่า
เช่าเรือท่ีสูงตามความเหมาะสมเม่ือเป็นไปได ้ เพ่ือรองรับการปรับลดอยา่งรวดเร็วและย ัง่ยนืของอตัราค่าเช่า
เรือในตลาดใหเ้ช่าระยะสั้น เพ่ือท่ีจะจาํกดัความผนัผวนน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะใหบ้ริการกองเรือท่ี
หลากหลายและมีความสมดุล บริษทัฯ แบ่งเรือจาํนวนหน่ึงเพ่ือใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาวโดยมีสญัญารับ
ขนส่งสินคา้ล่วงหนา้และใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทางเป็นส่วนประกอบ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัจดั
ใหมี้การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ในหลายรูปแบบ โดยไม่จาํกดัอยูใ่นรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

 
บริษทัฯ มีการป้องกนัความเส่ียงในกรณีท่ีค่าระวางเรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยบริษทัฯ มีการทาํ

สญัญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหนา้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะเกง็กาํไรจากการทาํสญัญาซ้ือ
ขายค่าระวางเรือล่วงหนา้ แต่จะใชก้ารทาํสญัญาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงจากการลดลงของ
ค่าระวางเรือ ในกรณีท่ีมีการว่าจา้งใหเ้ดินเรือในเส้นทางต่างๆ  ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ ยงัคงรักษาระดบัรายได้
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ใหเ้ป็นไปตามแผน ถึงแมว้า่ค่าระวางเรือในตลาดจะลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั โดยบริษทัฯ จะมีการ
ตรวจสอบผลกาํไรหรือขาดทุนของการทาํสญัญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหนา้เป็นรายวนั ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัฯไดมี้การอนุมติัขีดจาํกดัของงบประมาณในการทาํสญัญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหนา้เอาไว ้ เพ่ือให้
แน่ใจวา่บริษทัฯ จะไดร้ายไดจ้ากค่าระวางเรือตามท่ีคาดการณ์ไว ้

 
อุปสงคใ์นธุรกิจของบริษทัฯ เกิดข้ึนมาจากปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการใหเ้รือของบริษทัฯ ทาํการขนส่ง 

การเกิดข้ึนของอุปสงคน้ี์ข้ึนอยูก่บัการเติบโตทางการคา้และเศรษฐกิจของโลกเป็นสาํคญั ภาวะการเติบโต
และการคา้ท่ีตกตํ่าอยา่งรุนแรง บวกกบัการเปล่ียนแปลงเส้นทางการขนส่งอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ท่ีมาของแหล่งวตัถุดิบ อาจมีผลกระทบต่ออุปสงคข์องเรือ อุปสงคท่ี์ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั อาจนาํไปสู่การ
ปรับลดของอตัราค่าเช่าเรือได ้
 

เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองมีความเส่ียงทางดา้นคู่สญัญา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ีมีความฝืดเคืองทางดา้นการเงิน อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียง
ทางดา้นคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าเรือระยะยาวอยูเ่สมอ และไดใ้ชข้ั้นตอนการประเมินท่ีเหมาะสมก่อน
เขา้ทาํสญัญาเช่าเรือ บริษทัฯ จะมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินและช่ือเสียงของผูเ้ช่าเรือก่อนการทาํสญัญา
ทุกคร้ัง นอกจากน้ี บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดรั้กษามาตรฐานในเร่ืองการชาํระเงิน
อยา่งเขม้งวด โดยไม่คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือทางการเงิน ดว้ยเหตุน้ีในช่วงท่ีตลาดซบเซาในรอบปีท่ีผา่น 
บริษทัฯ จึงไม่มีความสูญเสียท่ีมีนยัสาํคญั อนัเน่ืองจากการผดิสญัญาของผูเ้ช่าเรือ 
 

รายไดข้องบริษทัฯ ไดรั้บมาจากลูกคา้จาํนวนหน่ึง และธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ไม่ไดพ่ึ้งพา
ลูกคา้เพียงรายเดียว ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงในดา้นการกระจุกตวัของธุรกิจกบัลูกคา้รายใดรายหน่ึง 
หรือการสูญเสียธุรกิจจากลูกคา้รายใดรายหน่ึงจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ และ
จะไม่ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นทนัทีและอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
ความเส่ียงด้านการทดแทนและการขยายกองเรือ 
 

เรือแต่ละลาํมีระยะเวลาการใชง้านท่ีจาํกดั ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งมีการเปล่ียนกองเรือใหม่อยา่ง
สมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาระดบัรายไดข้องธุรกิจขนส่งทางเรือซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ  เรือ
จาํนวนหน่ึงของบริษทัฯ ไดม้าในช่วงเวลาท่ีเรือมีราคาและตน้ทุนสูง ซ่ึงทาํใหมี้ค่าเส่ือมราคาท่ีสูงตามไปดว้ย  
แต่ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีการซ้ือเรือใหม่ และเรือมือสองท่ีมีประสิทธิภาพในราคาและตน้ทุนท่ีถูกและ
เหมาะสมในรอบระยะเวลาสิบปี ซ่ึงการซ้ือเรือเหล่าน้ีมาทดแทนกองเรือเก่า ทาํใหบ้ริษทัฯ มีค่าเส่ือมราคา
และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานลดลง และทาํใหก้องเรือมีความพร้อมและมัน่คงมากข้ึนและยงัทาํใหบ้ริษทัฯ



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 15 -  

ไดค่้าระวางเรือมากข้ึน 
 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบักลุ่มธุรกจิให้บริการนอกชายฝ่ัง 

อุตสาหกรรมการใหบ้ริการงานนอกชายฝ่ังนั้นข้ึนอยูก่บัอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
 
 เมอร์เมดเป็นผูใ้หบ้ริการงานนอกชายฝ่ังแก่อุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจงาน
บริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนราคาของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึง
มีผลกระทบต่อกิจกรรมการสาํรวจ การพฒันา และการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตซ่ึ้งเมอร์เมดใหบ้ริการอยู ่ 
 

บริษทัต่างๆ ท่ีสาํรวจนํ้ามนัและกา๊ซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสาํรวจ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
ราคาตลาดของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหอุ้ปสงคข์องงานบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ ของเมอร์เม
ดลดตามลงไปดว้ย ปริมาณกิจกรรมการผลิตและขดุเจาะท่ีลดลงเป็นระยะเวลานานอาจจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบติังานและธุรกิจของบริษทัฯ 
 
 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 ไม่ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชนใ์นบาง
ช่วงเวลา ทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดอาจตอ้งถูกปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่ไดใ้ชง้าน หรือ
ไม่เช่นนั้นแลว้เมอร์เมดตอ้งยอมทาํสญัญาท่ีไดรั้บค่าตอบแทนตํ่าตามสภาพตลาดในอนาคต นอกจากน้ี 
ความสามารถของเมอร์เมดในการต่อสญัญา หรือทาํสญัญาใหม่ และเง่ือนไขของสัญญาเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บั
สภาวะต่างๆ ของตลาดในเวลาท่ีมีการพจิารณาสญัญาต่างๆ ดงักล่าว  
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นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยสญัญาการใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นสญัญาระยะ
สั้น การเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี เน่ือง
ดว้ยธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดเป็นธุรกิจท่ีทาํสญัญาเป็นโครงการ ดงันั้น กระแสเงินสด
หมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังจึงไม่อาจคาดเดาไดแ้ละอาจไม่สมํ่าเสมอ และจากความผนั
ผวนของอุปสงค ์ อาจทาํใหผ้ลประกอบการของเมอร์เมดผนัผวนได ้     กลยทุธ์ของบริษทัฯ คือ การให้
สินทรัพยข์องบริษทัฯ มีสญัญาระยะยาวซ่ึงจะช่วยใหมี้รายไดท่ี้จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากสภาพตลาดระยะ
สั้น และยงัเป็นเกราะป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของตลาด 
 
ธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มมคีวามเส่ียงจากการปฏิบัตงิานหลายประการ 
 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดมีความเส่ียงหลายอยา่ง ท่ีมาจากอุตสาหกรรมนํ้ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติ อาทิ อคัคีภยั ภยัธรรมชาติ ระเบิด การทะลกัของนํ้ามนัออกจากบ่อ การเผชิญกบัความดนั
ผดิปกติ การระเบิดของปล่องภูเขาไฟ ท่อนํ้ามนัแตกและนํ้ามนัร่ัว ความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผลตามมา
อยา่งร้ายแรง รวมทั้งการสูญเสียของชีวิตหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และอุปกรณ์
ของเมอร์เมดหรือของบริษทัลูกคา้ สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการบาดเจบ็
ของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง และความเสียหายต่อช่ือเสียงของเมอร์เมด 
 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดยงัมีความเส่ียงจากความขดัขอ้งของอุปกรณ์ ซ่ึงอาจตอ้งใช้
เวลาในการซ่อมแซมนานและทาํใหร้ายไดข้องเมอร์เมดตอ้งสูญเสียไป ความลม้เหลวในระบบการทาํงาน
หลกัอาจทาํใหเ้กิดการสูญเสียชีวิต หรือการบาดเจบ็ท่ีร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือและ
อุปกรณ์ และขอ้พิพาททางการเมืองหรือทางกฏหมายท่ียดืเยื้อและมีผลเสียต่อช่ือเสียงของเมอร์เมด 

 
เมอร์เมดลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในกองเรือ โดยเนน้การบาํรุงรักษาอยา่งเตม็ท่ี รวมไปถึงการเขา้

ซ่อมแซมตามกาํหนดระยะเวลา เพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงดา้นความบกพร่องของอุปกรณ์ นอกจากน้ีเมอร์เมด
ยงัคงเนน้ย ํ้าดา้นความปลอดภยัอยูเ่สมอ โดยมีระบบบริหารจดัการความปลอดภยัท่ีครบถว้นพร้อมใชง้าน ซ่ึง
จะประกอบไปดว้ยแนวทางความปลอดภยัท่ีชดัเจน รวมไปถึง การจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัอยา่ง
ละเอียด และจดัโครงการเพ่ือสร้างความตระหนกัถึงเร่ืองความปลอดภยั ยิง่ไปกวา่นั้น ลูกคา้กมี็การ
ตรวจสอบกองเรืออยูเ่ป็นประจาํ และไดใ้หข้อ้มูลกบัเมอร์เมดเพ่ือบนัทึกในโครงการตรวจซ่อมและ
บาํรุงรักษากองเรือ 
 

ลูกคา้ในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังมีจาํนวนจาํกดั และการสูญเสียลูกคา้ท่ี
สาํคญั อาจทาํใหเ้กิดผลกระทบท่ีสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
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 ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในธุรกิจน้ีมีจาํนวนจาํกดั โดยเฉพาะในธุรกิจขดุเจาะ และจาํนวนโครงการท่ีมี
ศกัยภาพในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังกมี็จาํนวนจาํกดัเช่นกนั ในปีหน่ึงๆ จาํนวนสญัญา และโครงการไม่ก่ี
โครงการ มีสัดส่วนท่ีสาํคญัต่อรายไดข้องธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมด นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยเมอร์เมด
มีเรือขดุเจาะทั้งส้ิน 2 ลาํ การสูญเสียลูกคา้ของธุรกิจการขดุเจาะไปรายหน่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจขดุ
เจาะ และอาจส่งผลถึงรายไดแ้ละผลกาํไรของเมอร์เมดโดยรวม ถา้เมอร์เมดไม่สามารถหาลูกคา้รายใหม่มา
ทดแทนลูกคา้ท่ีสูญเสียไปได ้
 
 นอกจากน้ี รายไดแ้ละกาํไรของเมอร์เมดอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญั ถา้ลูกคา้
สาํคญัรายใดของเมอร์เมดยกเลิกสญัญาหรือไม่ต่อสัญญากบัเมอร์เมด และเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกคา้ราย
ใหม่มาทดแทนลูกคา้เหล่าน้ีได ้
 

เมอร์เมดตอ้งทาํงานอยา่งหนกัเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ และช่ือเสียงท่ีดีของเมอร์เมดกบัลูกคา้ราย
ใหญ่ทุกราย และ ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่มีลูกคา้รายใดเลยท่ียกเลิกสญัญาท่ีทาํไวก้บัเมอร์เมดอนัเน่ืองมาจากผล
การทาํงานของเมอร์เมด หรือแมแ้ต่เมอร์เมดเองกไ็ม่เคยมีปัญหาในการเขา้ไปประมูลสญัญาฉบบัใหม่ๆ จาก
ลูกคา้ท่ีเคยใหง้านประมูล ในเร่ืองของเทคนิคท่ีดอ้ยคุณภาพ 
 
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน  
ความเส่ียงจากการขนส่ง 
 
           UMS นาํเขา้ถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประจาํ โดยจะใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองหรือ
เรือลาํเลียง มีความเส่ียงท่ีเป็นไปไดอ้ยูส่องประการในดา้นน้ี คือ ความพร้อมของเรือท่ีจะใชข้นส่ง และอตัรา
ค่าระวางเรือท่ีอาจจะผนัผวนในช่วงระยะเวลาท่ีจะมีการขนส่ง 
 
 UMS ตระหนกัถึงสถานการณ์เหล่าน้ีดีและไดด้าํเนินการแกไ้ขดว้ยการเขา้ทาํสญัญาระยะยาวแบบมี
กาํหนดเวลา (fixed long term contracts) กบัผูข้นส่งสินคา้และ/หรือสญัญาแบบทนัที (spot contracts) ใน
ขณะเดียวกนั ธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ กไ็ดใ้หก้ารสนบัสนุนในเร่ืองการปรับปรุงขอ้มูล
และการวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวของอตัราค่าระวางทุกสปัดาห์ ซ่ึงทาํให ้ UMS สามารถทาํการตดัสินใจได้
อยา่งรวดเร็วและมีขอ้มูล  
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ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัการจดัหาถ่านหิน 
 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 ดงันั้นความผนัผวนดา้นราคาของปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อตน้ทุน
สินคา้ขาย UMS มีการติดตามดชันีราคาถ่านหินอยา่งใกลชิ้ด และดว้ยการใชส้ญัญาการจดัหาถ่านหินแบบมี
กาํหนดเวลาคงท่ีระยะยาวและสัญญาการจดัหาถ่านหินแบบระยะสั้นซ่ึงมีความสมดุลกนั UMS สามารถ
บริหารตน้ทุนสินคา้ขายได ้
 
 ตน้ทุนสินคา้ขายของ UMS ประมาณร้อยละ 90 อยูใ่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะรายได้
ทั้งหมดเป็นเงินบาท ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรูปแบบทางธุรกิจท่ีมีการนาํเขา้ถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียและ
จาํหน่ายใหก้บัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ดงันั้น UMS จึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ในขณะท่ี
เงินบาทไทยมีมูลค่าลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบนาํเขา้ของ UMS จะสูงข้ึน UMS บริหารความเส่ียงน้ีดว้ยการใช้
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) สาํหรับตน้ทุนการนาํเขา้ทั้งหมด ดงันั้น 
UMS จึงสามารถลดความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดม้าก 

 
ความเส่ียงจากการคู่แข่งรายใหม่ 
 คู่แข่งรายใหม่หลายรายยงัคงเขา้มาในตลาดจาํหน่ายถ่านหินในประเทศไทย แต่เดิมนั้นจะเห็นว่า
ธุรกิจการคา้ถ่านหินตอ้งการเงินลงทุนค่อนขา้งนอ้ยในแง่ของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร การแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนได้
ส่งผลใหเ้กิดการตดัราคาและทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมของผูค้า้ถ่านหินแคบลง 
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 UMS ยงัคงใชก้ลยทุธ์หลกัเพ่ือท่ีจะสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑข์องตนออกจากผลิตภณัฑข์อง
คู่แข่ง ตวัอยา่งเช่น UMS ใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้เก่ียวกบัคุณภาพของถ่านหินท่ีเหมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้าแต่ละ
ประเภทตามประเภทของอุตสาหกรรม รวมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้สาํหรับการสอบถามทางดา้นเทคนิค
และท่ีเก่ียวกบับริการอ่ืนๆ 
 
 UMS เป็นผูท้าํการคดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินใหเ้หมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้าแต่ละประเภทท่ี
ใชโ้ดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเลก็ เพื่อใหม้ัน่ใจถึงการมีประสิทธิภาพสูงสาํหรับลูกคา้ ดงันั้น 
ดว้ยฐานลูกคา้ท่ีสาํคญั UMS จึงสามารถนาํเขา้ถ่านหินในปริมาณมากโดยใชเ้รือขนาดใหญ่ข้ึนและมี
ค่าใชจ่้ายการขนส่งท่ีต ํ่าลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณและเรือท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 
 
 จากการท่ีชุมชนมีความกงัวลมากข้ึนเก่ียวกบักระบวนการของถ่านหิน เม่ือเร็วๆ น้ี หน่วยงานใน
ระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดัหลายแห่งไดท้าํการบงัคบัใช ้ หรือเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอยา่ง
เคร่งครัด เพ่ือท่ีจะคุม้ครองชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม UMS ไดป้รับปรุงโรงงานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
และเหนือกวา่ขอ้กาํหนดเหล่านั้น UMS ไดรั้บการรับรอง ISO 14001 ซ่ึงจะเป็นการสร้างอุปสรรคท่ีสาํคญั
ในการเขา้ตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการรายใหม่จาํนวนมากซ่ึงเคยลงทุนเพียงเลก็นอ้ย ในท่ีสุดแลว้ 
ผูป้ระกอบการเหล่านั้นจะตอ้งทาํการลงทุนท่ีสาํคญัเพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและท่ีดินสาํหรับลานกอง 
เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
ความเส่ียงด้านผลติภัณฑ์ทดแทนและการขยายตลาด 
 โดยทัว่ไป ทรัพยากรพลงังานหลกัท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดแ้ก่ นํ้ามนัเตา ก๊าซ
ธรรมชาติ และถ่านหิน นํ้ามนัเตาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีบริษทัผูผ้ลิตส่วนใหญ่เลือกใช ้ เน่ืองจากการจดัหาทาํ
ไดส้ะดวก การใชง้านไม่ยุง่ยากและง่ายต่อการบาํรุงรักษา ก๊าซธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ
อุตสาหกรรมเน่ืองจากมีราคาถูกกวา่นํ้ามนัเตา ส่วนการใชถ่้านหินเป็นแหล่งพลงังานยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 
 
 แนวโนม้ราคานํ้ามนัเตาท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้น้ทุนในอุตสาหกรรมโดยรวมเพ่ิมข้ึนตาม 
ในขณะเดียวกนั ราคาก๊าซธรรมชาติกป็รับเพ่ิมข้ึนเช่นกนั และเป็นท่ีชดัเจนว่าอุปทานของก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศกาํลงัมีแนวโนม้ลดลง ส่งผลใหห้ลายอุตสาหกรรมเร่ิมท่ีจะหาแหล่งพลงังานทดแทนสาํหรับการ
ผลิตและการจดัการตน้ทุนการผลิต ในขณะท่ีถ่านหินยงัเป็นแหล่งตน้ทุนราคาถูกซ่ึงมีความเป็นไปได ้ แต่
ผูผ้ลิตหลายรายกก็าํลงัมองหาแหล่งพลงังานทดแทน อาทิ แกลบ เศษไม ้และพลงังานชีวภาพอ่ืนๆ 
 
 อยา่งไรกต็าม ถ่านหินมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสาํคญัเหนือกว่าแหล่งพลงังานอ่ืนๆ ในดา้นตน้ทุน และถ่าน
หินยงัเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณสาํรองอยูม่ากเม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งพลงังานธรรมชาติอ่ืนๆ และอาจพบได้
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ในประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 ประเทศ 
 
 UMS คาดหวงัวา่ความตอ้งการถ่านหินจะยงัคงเพ่ิมข้ึนต่อไป ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตจะมีความสาํคญั
มากข้ึนในทุกอุตสาหกรรม หลายอุตสาหกรรมไดห้นัมาใหค้วามสนใจในถ่านหินเป็นแหล่งพลงังานทดแทน 
สาํหรับผูผ้ลิตเดิม การพจิารณาเปล่ียนจากการใชห้มอ้ไอนํ้าซ่ึงใชน้ํ้ามนัเตาเป็นหมอ้ไอนํ้าท่ีใชถ่้านหินจะตอ้ง
การเงินลงทุน อยา่งไรกต็าม ดว้ยปัจจยัทั้งหมดท่ีนาํมาพิจารณา ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนเช้ือเพลิง ค่าใชจ่้ายการ
ดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายการบาํรุงรักษา ผูผ้ลิตอาจเห็นถึงผลตอบแทนท่ีดีในการเปล่ียนจากนํ้ามนัเตาเป็น
ถ่านหิน 
 
ความเส่ียงจากชุมชนและทีเ่กีย่วกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ถ่านหินมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์บิทูมินสั ซบับิทูมินสัและลิกไนต ์เม่ือนาํถ่านหินมาเผา
ไหม ้ ออกซิเจนในอากาศจะทาํปฏิกิริยากบัถ่านหิน และก่อใหเ้กิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ถา้มีการสูดดม
ก๊าซซลัเฟอร์ได ออกไซดห์รือถา้ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดส์มัผสักบัผิวหนงั อาจทาํใหป้อดอกัเสบ และเกิด
โรคภูมิแพ ้ในขณะเดียวกนัฝุ่ นผงจากถ่านหินกอ็าจทาํใหเ้กิดอาการภูมิแพด้ว้ยเช่นกนั 
 
 ปัจจุบนั UMS นาํเขา้ถ่านหินบิทูมินสัและซบับิทูมินสั ซ่ึงมีกาํมะถนัในระดบัตํ่า (ปริมาณกาํมะถนั
อยูใ่นช่วง 0.1-1.5 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีนํ้ามนัเตามีกาํมะถนัอยูใ่นช่วง 0.1-3.0 เปอร์เซ็นต)์ ทาํใหมี้ผลกระทบ
กบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ 
 
 เพ่ือท่ีจะลดการรับรู้ในเชิงลบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน 
UMS จึงไดติ้ดตามกระบวนการผลิตอยา่งใกลชิ้ดโดยสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัของรัฐบาล โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ UMS ไดล้ดการแพร่กระจายของฝุ่ นละอองดว้ยการใชร้ะบบการจดัเกบ็แบบปิด การจดัใหมี้ผา้ใบคลุม
รอบกองถ่านหิน การฉีดนํ้าดกัฝุ่ นไม่ใหฟุ้้งกระจาย การสร้างร้ัวสูงรอบคลงัสินคา้ และการปลูกตน้ไม้
โดยรอบบริเวณท่ีดินเพ่ือดกัฝุ่ นละออง รถท่ีบรรทุกถ่านหินจะมีผา้ใบปิดคลุมมิดชิด และจะมีการลา้งลอ้
รถบรรทุกก่อนท่ีจะปล่อยออกเพ่ือไม่ใหเ้ศษถ่านหินตกลงบนถนน 
 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิปุ๋ยและคลงัสินค้าในเวยีดนาม 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัราคาวตัถุดบิของปุ๋ย 
 ราคาวตัถุดิบของปุ๋ยทั้งในประเทศและทัว่โลกสามารถผนัผวนได ้ ดงันั้น บาคองโคจึงอาจตอ้ง
ปรับเปล่ียนรายการสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตลาดเผชิญกบัแนวโนม้ท่ีตกตํ่า หรือส่วนต่างท่ีลดลงเม่ือ
ตลาดมีแนวโนม้สูงข้ึน ส่ิงเหล่าน้ียอ่มเกิดข้ึนไดห้ากบาคองโคไม่สามารถปรับราคาตามตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 ในขณะท่ีความเส่ียงน้ีไม่สามารถกาํจดัไปไดท้ั้งหมด แต่บรรเทาและลดลงไดด้ว้ยการควบคุม
โดยใชแ้นวทาง 2 อยา่งคือ  
 ก) การดาํรงสินคา้คงคลงัใหต้ ํ่า เพือ่ท่ีจะจาํกดัความเส่ียงในสถานการณ์ท่ีตลาดมีแนวโนม้
ตกตํ่า และ  
 ข) การใชน้โยบายราคาท่ีแน่นอนและส่วนลด พร้อมกบัการบริหารจดัการลูกคา้บนพ้ืนฐาน
ของการมีคุณภาพท่ีเหนือกวา่ เพ่ือใหบ้าคองโคสามารถรักษาส่วนต่างเม่ือราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน 
 
ความเส่ียงในการจดัหาวัตถุดบิของปุ๋ ย 
 บาคองโคจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงโดยทัว่ไปอุปทานจะสมดุลกนัท่ี 
50/50 คือ ในประเทศร้อยละ 50 และต่างประเทศร้อยละ 50  
 
 ดว้ยนโยบายเชิงกลยทุธ์ของบาคองโคในการดาํรงสินคา้คงคลงัท่ีตํ่าและการจดัซ้ือวตัถุดิบแบบ
ทนัเวลาพอดี ส่งผลใหบ้าคองโคอาจมีความเส่ียงต่อโอกาสท่ีจะขาดแคลนวตัถุดิบไดสู้งข้ึนในเวลาท่ีอุปทาน
ของโลกมีความฝืดเคือง  
 
 บาคองโคไดส้ร้างความสมัพนัธ์ระยะเวลายาวกบัจาํนวนผูจ้ดัหาสินคา้ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ในต่างประเทศ ซ่ึงผูจ้ดัหาสินคา้เหล่าน้ีต่างใหก้ารสนบัสนุนบาคองโคอยา่งต่อเน่ือง บนพ้ืนฐานของขอ้
ผกูพนัทางดา้นคุณภาพ การยดึมัน่ในขอ้ผกูพนัทางสญัญา และการชาํระเงินทนัที บาคองโคไดรั้บการ
สนบัสนุนทางดา้นปริมาณและการจดัซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหาอยา่งทนัเวลาเสมอ 
 
การแข่งขนัในธุรกจิปุ๋ยในประเทศ 
 ประเทศเวียดนามคือตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงสาํหรับปุ๋ยและเคมีเกษตรกรรม (Agrochemical) 
ปัจจุบนั การผลิตของปุ๋ย NPK ในเวียดนาม (การผสมและการอดัเมด็) อยูใ่นระดบัเกินขีดความสามารถ และ
กาํลงัมีการวางแผนอีกหลายโครงการสาํหรับปีต่อๆ ไป 
 
 บาคองโคไดเ้ลือกกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างและมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑพิ์เศษ เพ่ือจาํกดัความเส่ียง
ในการแข่งขนั ในภาพรวม บาคองโคมีสูตรปุ๋ยมากกวา่ 80 สูตร ตั้งแต่สูตรท่ีใชใ้นตลาดทัว่ไปจนถึงสูตร
พิเศษเฉพาะ ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่บาคองโคยงัคงนาํหนา้ในการแข่งขนั เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้จะมีการผลิต
ผลิตภณัฑเ์พียง 10-15 ประเภท 
 
 บาคองโคมีกระบวนการผลิตหลายระบบ อีกทั้งยงัเพิม่มูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑด์ว้ยกระบวนการผลิต
เฉพาะ เช่น การอดัแน่น (Compaction) USP และการเคลือบปุ๋ยดว้ยสารชีวภาพ ดว้ยแนวทางน้ี บาคองโค
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สามารถรักษาช่ือเสียงของผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ในตลาดในฐานะผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงและมีการ
สร้างสรรคน์วตักรรมอยา่งสมํ่าเสมอ และสามารถดาํรงส่วนแบ่งตลาดและส่วนต่างกาํไร 
 
การส่งมอบปุ๋ยท่ีตรงเวลา 
 ดว้ยนโยบายการผลิตแบบทนัเวลาพอดีของบาคองโค สินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัจึงมีปริมาณตํ่า ซ่ึงอาจ
ทาํใหเ้กิดความเป็นไปไดสู้งข้ึนท่ีจะส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ล่าชา้ 
  

บาคองโคจดัการความเส่ียงน้ีโดยใชแ้นวทางการจดัการโซ่อุปทานท่ีดี ดว้ยการส่ือสารอยา่ง
สมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายปฏิบติัการขายกบัฝ่ายผลิต โรงงานจะทราบถึงคาํสั่งท่ีเขา้มา
ล่วงหนา้หลายสปัดาห์ บาคองโคดาํรงกาํลงัการผลิตไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ร่วมกบัแผนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์
และเคร่ืองจกัรเพ่ือป้องกนัความชาํรุดบกพร่องผลิตภณัฑซ่ึ์งผา่นกระบวนการถุงแบบอตัโนมติัและการ
ลาํเลียงในขั้นสุดทา้ย จะถูกจดัส่งใหก้บัลูกคา้โดยเร็ว 
 
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 
 บาคองโคจดัซ้ือวตัถุดิบมากกวา่คร่ึงจาํนวนดว้ยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และขายสินคา้
สาํเร็จรูปภายในประเทศเป็นเงินเวียดนาม จากการท่ีรัฐบาลเวียดนามไดล้ดค่าเงินเวียดนามอยูเ่สมอ ความ
เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจึงยงัคงมีอยู ่ เน่ืองจากเงินเวียดนามไม่ไดเ้ป็นสกลุเงินท่ีสามารถแลกเปล่ียนได้
โดยทัว่ไป ขอบเขตการใชจึ้งมีอยูจ่าํกดั ความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนน้ีอาจจดัการไดด้ว้ยการดาํรง
สินคา้คงคลงัใหต้ ํ่า (ตามนโยบายเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ) และการใชน้โยบายการซ้ือขาย/ชาํระเงินดว้ยเงิน
สด เพือ่ใหมี้หน้ีลูกคา้เป็นศูนย ์แนวทางน้ีช่วยใหบ้าคองโคสามารถชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาสินคา้ไดท้นัที และ
ลดความเส่ียงจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 
 นอกจากน้ี บาคองโคยงัส่งออกสินคา้บางประเภท ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เป็นสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริการายไดน้ี้ใชใ้นการชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 
 
ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัติตามกฎข้อบังคบั 
 รัฐบาลเวียดนามกาํหนดมาตรฐานท่ีเจาะจงสาํหรับสูตรปุ๋ยเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค และมีการบงัคบัใช้
บทลงโทษต่างๆ ถา้ผลิตภณัฑไ์ม่ไดผ้ลิตข้ึนตามขอ้กาํหนดเฉพาะท่ีผา่นการทดสอบ บาคองโคนาํเขา้วตัถุดิบ
จากผูจ้ดัหาสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ีเช่ือถือได ้ อีกทั้งมีช่ือเสียงในฐานะเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยท่ีมี
คุณภาพสูง นอกจากน้ี ดว้ยแนวทางในการสร้างสรรคสู์ตรการผลิต ผลิตภณัฑข์องบาคองโคจึงเป็นไปตาม
หรือเหนือกว่ามาตรฐานต่างๆ ท่ีรัฐบาลกาํหนดไวเ้สมอ 
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ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 ความเส่ียงทางดา้นการเงินหลกัๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากราคานํ้ามนั ความเส่ียงจากอตัราค่าระวางเรือ และความเส่ียงจากคู่สญัญา บริษทัฯ ใช้
เคร่ืองมือทางการเงิน เช่น สญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้  และสญัญาแลกเปล่ียนราคานํ้ามนัหรืออตัราค่าระวางเรือท่ีราคาจะถูกกาํหนดดว้ยราคาคงท่ี เพ่ือ
จดัการกบัความเส่ียงทางการเงินหลกัๆ วตัถุประสงคข์องการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีคือ เพ่ือท่ีจะลด
ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย 
ราคานํ้ามนั และอตัราค่าระวางเรือ และเพ่ือบริหารสภาพคล่องเงินสด บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เขา้ทาํ
ธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินต่างๆ เหล่าน้ีเพ่ือจุดประสงคใ์นการเกง็กาํไร 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  
 ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ธุรกิจโลจิสติกส์และคลงัสินคา้ และธุรกิจปุ๋ยใช้
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลกัสาํหรับธุรกรรมการคา้และการเขา้ซ้ือสินทรัพย ์ รวมทั้งการ
ขอเงินกูด้ว้ย วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯ คือการเพ่ิมรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือใหม้ัน่ใจถึงสมดุลระหว่างรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศเม่ือทาํธุรกรรมทางการคา้ การซ้ือทรัพยสิ์น และการหาเงินกู ้ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
เหลือไดรั้บการจดัการโดยตราสารการเงิน เช่น สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ และการจดัการเงินฝากในสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
 
 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ์ เช่น การแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเพ่ือกาํหนดตน้ทุน
ทางการเงินของบริษทัฯ สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนับริษทัฯ 
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย 
 
 อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่การดาํเนินงานส่วนใหญ่อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่สกลุเงินท่ี
บริษทัฯ ตอ้งแสดงงบการเงินยงัคงเป็นเงินบาท ดงันั้น จึงมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนเม่ือมีการ
แปลงค่าเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานดงักล่าว ผลกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนปรากฎอยูใ่น
หมายเหตุ 30 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและลด
ตน้ทุนดอกเบ้ีย โดยความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียสามารถลดลงไดด้ว้ยการสร้างความพอดีระหว่างการใช้
อตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีและลอยตวัสาํหรับเงินกูย้มื และการใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น การแลกเปล่ียนอตัรา
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ดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงับริหารจดัการระยะเวลาโดยเฉล่ียของเงินกูย้มืให้
สมัพนัธ์กบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอยูบ่า้ง  โดยเงินกูบ้างส่วนผกูอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย LIBOR 
 
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํา้มันเช้ือเพลงิ 
 ความผนัผวนของราคานํ้ามนัอาจจะมีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
อยา่งมาก ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลกาํไรของบริษทัฯ ดว้ย บริษทัฯ จึงไดเ้ขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนราคา
สินคา้โภคภณัฑล่์วงหนา้บนราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงและอตัราค่าระวางเรือ วิธีการน้ีมีความสาํคญัและมี
ประสิทธิภาพสาํหรับการลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง และอตัราค่าระวางเรือ
ในอนาคต เน่ืองจากวนัท่ีตกลงเขา้ทาํสัญญาขนส่งสินคา้และวนัท่ีไดท้าํการขนส่งสินคา้จริงมีระยะเวลาห่าง
กนัพอสมควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดรั้บสญัญาวา่จา้งล่วงหนา้มากข้ึนเร่ือยๆ 
บริษทัฯ คาดวา่ ในเวลาท่ีเจรจาต่อรองสัญญาขนส่งสินคา้ระยะยาวแต่ละฉบบั บริษทัฯ จะทาํการป้องกนั
ความเส่ียงราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงไปพร้อมกนัดว้ย โดยการเขา้ทาํสญัญาแลกเปล่ียนราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือ
กาํหนดตน้ทุนคงท่ีสาํหรับปริมาณนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีคาดวา่จะตอ้งใชใ้นอนาคต  
 
ความเส่ียงจากอตัราค่าระวางเรือ 
 ผลจากอตัราค่าระวางเรืออยูใ่นช่วงขาลง ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกาํไรสุทธิของธุรกิจ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ดงันั้นบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหนา้ เพ่ือลดความผนัผวนของ
อตัราค่าระวางเรือของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ระหวา่งปีท่ีผา่นมาบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายค่าระวาง
เรือล่วงหนา้ใหส้อดคลอ้งกบัจาํนวนวนัการเช่าเรือ (Chartered in vessel) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นความผนั
ผวนของค่าระวางเรือ 
 
ความเส่ียงจากคู่สัญญา 

รายไดจ้ากค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองส่วนใหญ่นั้นลูกคา้จะจ่ายเงินล่วงหนา้ หรือจ่าย
ก่อนท่ีลูกคา้จะไดรั้บสินคา้ สาํหรับการขายถ่านหิน ลูกคา้รายใหญ่เป็นบริษทัมหาชนท่ีมีความมัน่คงใน
ประเทศไทย ส่วนการขายถ่านหินใหก้บัลูกคา้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็นั้นมีไม่มากนกั บริษทัฯ 
ขายปุ๋ยทั้งหมดในรูปแบบเงินสด บริษทัฯ จึงไม่คิดวา่ความเส่ียงจากคู่สญัญาของธุรกิจแต่ละประเภทมี
นยัสาํคญั ประกอบกบัตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียงจากคู่สญัญาจะสูงมากเกินกวา่ผลประโยชนท่ี์อาจจะ
ไดรั้บ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่เขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ์ใดๆ สาํหรับความเส่ียงน้ี 
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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 783,004,413 บาท และ
ทุนชาํระแลว้ 708,004,413 บาท 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่น
มาคือ  

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

 - เมอร์เมดไดจ้ดัหาเงินทุนจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 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) เพ่ือการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ สินทรัพย ์หรือลงทุนในบริษทันอกประเทศไทย 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 89.55 ในบริษทั ยนิูค      
ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 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 ไดร้ะดมเงินทุนเพ่ิมโดยการออกหุน้เพิม่ทุนจาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือ
รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2553 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 38.83 ใน Petrolift ซ่ึงเป็น
บริษทัเรือบรรทุกนํ้ามนัปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ 
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 - เมอร์เมด เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส์ เพ่ือขยายบริการงาน
วิศวกรรมใตท้ะเลไปยงัตะวนัออกกลาง 

 -  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ออกหุน้กูใ้นประเทศ ประเภทระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 4.0 พนัลา้นบาท เพื่อใชช้าํระคืนหน้ี
เงินกูธ้นาคารพาณิชย ์และเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน 

 - 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 และเรือท่ีส่ังต่อใหม่อีก 1 ลาํ 

 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมเติมใน Petrolift Inc. (“Petrolift”) ร้อย
ละ 1.166 เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ใน Petrolift เป็นร้อยละ 40.0 

 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เขา้ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. 
(“Qing Mei”) เพ่ือลงทุนในโครงการพฒันาเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 

 - 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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ปี 2555 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสอง 1 
ลาํ และไดมี้การโอนเรือสัญชาติไทยจาํนวน 8 ลาํ ของบริษทัฯ ไปยงับริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง 
สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ทั้งน้ีเป็นไปตามแผนแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้
แหง้เทกองของบริษทัฯ 

 - หุน้กูแ้ปลงสภาพบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดถึ้งวนัครบกาํหนดอายไุป
เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2555 

 - ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 16 ลาํ เรือบริการนอกชายฝ่ัง 8 ลาํ และเรือขดุเจาะ 2 ลาํ นอกจากน้ี 
ยงัมีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอีกเป็นจาํนวนประมาณ 4.5 ลาํ และเรือบริการนอกชายฝ่ัง 1 
ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ช่ามาเสริมเพิม่เติมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างธุรกิจในกลุ่มบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

  

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 
• โลจิสติกส์และจดัจาํหน่าย

ถ่านหินในประเทศไทย 
• ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยใน

ประเทศเวียดนาม 

• บริการท่าเรือนํ้ าลึกและ
คลงัสินคา้ในประเทศ
เวียดนาม 

• บริการโลจิสติกส์แก่บุคคล
ทัว่ไป บริการวสัดุจดัเรียง
สินคา้บนเรือ และขนถ่าย
สินคา้ 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
• บริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้

เทกอง 
• บริการตวัแทนเรือใน

ประเทศไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และสหรัฐ
อาหรับอิมิเรต 

• บริการนายหนา้เช่าเหมาเรือ 

• บริการเรือบรรทุกนํ้ ามนัและ
ก๊าซ LPG ระหวา่งเกาะใน
ประเทศฟิลิปปินส์ 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
• บริการวิศวกรรมใตท้ะเล 

• บริการเรือขดุเจาะนํ้ามนั
นอกชายฝ่ัง 

• การพฒันาเหมืองถ่านหินใน
ประเทศฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั )มหาชน(  

บริษทั โซลอีาโด โฮลดิง้ส์ พทีีอ ีแอลทดี ี บริษทั อะธีน โฮลดิง้ส์ จาํกดั 
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3.3 โครงสร้างรายได้ 
ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจพลงังาน 

2555 % 2554 % 2555 % 2554 % 2555 % 2554 % 

รายไดจ้ากการบริการ             

ค่าระวาง 3,949.41 100.00% 5,754.19  100.00% - -              -                -   - -              -   - 

ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ง - - - - - -              -                -   5,714.14 100.00% 5,542.82  100.00% 

ค่าบริการอื่นและค่านายหนา้ 66.00 20.88% 106.17  30.83% 250.08 79.12% 238.25  69.17% - -              -   - 

รายไดจ้ากการขาย - - - - 6,781.51 100.00% 6,249.44  100.00% - -              -   - 

รายได้จากการดาํเนินงาน 

(ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน) 

4,015.41 23.96% 5,860.36  32.76% 7,031.59 41.95% 6,487.69  36.26% 5,714.14 34.09% 5,542.82  30.98% 
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ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 
ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 ก.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน เป็นแบบไม่ประจาํเส้นทาง (Tramp Service) 
 
 การให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (Voyage Charter) 
ผูเ้ช่า (Charterer) จะจ่ายค่าเช่าเป็นคา่ระวางต่อตนั หรือคิดเหมา (Lump sum) ใหก้บัเจา้ของเรือ 

เจา้ของเรือเป็นผูจ่้ายค่านํ้ามนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (Port 
disbursement) ค่าภาระยกขนสินคา้ รวมทั้งค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายในการว่าจา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและ
ปลายทาง สาํหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาลาํเป็นเท่ียวจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ ซ่ึงการคิด
ค่าระวางสินคา้จะเหมือนกบัการคิดค่าระวางสินคา้สาํหรับการใหบ้ริการแบบประจาํเส้นทาง 

 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
เส้นทางนั้นๆ 

ก.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิตวัแทนเรือ 
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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ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 
ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 
รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงท่อนํ้ามนัและท่อแกส๊ใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุ

เจาะ โดยใชน้กัประดานํ้า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์าํนํ้า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อุปกรณ์ดาํนํ้า หุ่นยนต ์  
ดาํนํ้า และค่าจา้งนกัประดานํ้า ตามวนัและเวลาท่ีใชจ้ริง 

ข.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิให้บริการเรือขุดเจาะ 
รายไดม้าจากค่าเช่าเรือขดุเจาะคิดเป็นรายวนั และทาํสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั 

 
ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ค.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจดัหาอุปกรณ์บนเรือและโลจสิตกิส์ 
รายไดม้าจากการขายอุปกรณ์สาํหรับรัดตรึงและปกป้องสินคา้บนเรือ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ 
ค.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 
รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ, ค่าเช่าอปุกรณ์ขนถ่ายสินคา้, ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ 
คิดค่าบริการจากนํ้าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 
ค.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
รายไดม้าจากการขายถ่านหินและการบริการขนส่งถ่านหิน 
ค.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิปุ๋ย 
รายไดม้าจากการขายปุ๋ยคิดเป็นกิโลกรัมหรือตนั 
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4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 
บริษทัฯ มีธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน  

 
ข้อมูลและแนวโน้มธุรกจิ 

โครงสร้างองค์กร  
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA หรือ บริษทัฯ”) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุน้เพ่ือการลงทุนเชิงกลยทุธ์ (strategic investment holding company) บริษทัฯ มีธุรกิจหลกั 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ในเชิงรายได ้ ผลกาํไร
และขนาดของธุรกิจ TTA เป็นเจา้ของและดาํเนินงานหน่วยธุรกิจหลกั 4 หน่วยไดแ้ก่ โทรีเซนชิปป้ิง (กลุ่ม
ธุรกิจขนส่ง) เมอร์เมด (กลุ่มธุรกิจพลงังาน) บาคองโค (กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน) และ UMS (กลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐาน) 
 

 
 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 
• โลจิสติกส์และจดัจาํหน่าย

ถ่านหินในประเทศไทย 
• ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยใน

ประเทศเวียดนาม 

• บริการท่าเรือนํ้ าลึกและ
คลงัสินคา้ในประเทศ
เวียดนาม 

• บริการโลจิสติกส์แก่บุคคล
ทัว่ไป บริการวสัดุจดัเรียง
สินคา้บนเรือ และขนถ่าย
สินคา้ 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
• บริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้

เทกอง 
• บริการตวัแทนเรือใน

ประเทศไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และสหรัฐ
อาหรับอิมิเรต 

• บริการนายหนา้เช่าเหมาเรือ 

• บริการเรือบรรทุกนํ้ ามนัและ
ก๊าซ LPG ระหวา่งเกาะใน
ประเทศฟิลิปปินส์ 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
• บริการวิศวกรรมใตท้ะเล 

• บริการเรือขดุเจาะนํ้ามนั
นอกชายฝ่ัง 

• การพฒันาเหมืองถ่านหินใน
ประเทศฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั )มหาชน(  

บริษทั โซลอีาโด โฮลดิง้ส์ พทีีอ ีแอลทดี ี บริษทั อะธีน โฮลดิง้ส์ จาํกดั 
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กลุ่มธุรกจิขนส่ง  
TTA และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจโดยการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ

ตั้งแต่ปี 2447 และใหบ้ริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองตั้งแต่ปี 2528 ในปี 2553 TTA ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจ
บริการเรือบรรทุกนํ้ามนัและก๊าซขนาดเลก็ในประเทศฟิลิปปินส์ 
 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน  

กลุ่มบริษทัฯ ใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลตั้งแต่ปี 2538 และบริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังตั้งแต่
ปี 2549 ในปี 2552 TTA ไดเ้ขา้ทาํการลงทุนโดยออ้มในโครงการเหมืองถ่านหินขนาดเลก็ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ นอกจากน้ี ในปี 2554 TTA ไดล้งทุนในโครงการเหมืองถ่านหินอีกแห่งหน่ึงในประเทศ
อินโดนีเซีย 
 
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน  

กลุ่มบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมบริษทัโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศเวียดนาม และไดเ้ขา้ทาํการลงทุน
ต่างๆ ทางตอนใตข้องเวียดนาม ซ่ึงรวมถึงบริษทัผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยและท่าเรือนํ้าลึกซ่ึงตั้งอยูถ่ดัไป 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดล้งทุนในบริการคลงัสินคา้และโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหมี้ขีด
ความสามารถในการใหบ้ริการโลจิสติกส์จากตน้ทางถึงปลายทางในภูมิภาคท่ีกาํลงัเติบโตแห่งน้ีของประเทศ
เวียดนาม 
 

ในการปรับโครงสร้างของ TTA ใหเ้ป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้เพ่ือการลงทุนเชิงกล
ยทุธ์ (strategic investment holding company) ไดมี้การจดัตั้งบริษทัยอ่ยซ่ึง TTA ถือหุน้อยูท่ ั้งหมดข้ึน ไดแ้ก่ 
บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี และบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ทั้งน้ี เพื่อการถือการลงทุนทั้งใน
ประเทศและในต่างประเทศของ TTA  
 
จุดแขง็ในการแข่งขันของกลุ่มบริษทัฯ 

ผลประกอบการทางการเงินของ TTA ข้ึนอยูก่บัความสามารถของ TTA ในอนัท่ีจะบริหารจดัการ
กลุ่มธุรกิจหลกัทั้งส่ีกลุ่มไดอ้ยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถสร้างผลกาํไรได ้ เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัฯ มีธุรกิจขนาดใหญ่สองกลุ่มซ่ึงมีความเป็นวฎัจกัร บริษทัฯ จึงไดก้ระจายการลงทุนเพ่ือท่ีจะบรรเทา
ผลกระทบจากช่วงวฎัจกัรขาลงของอุตสาหกรรม 
 

ความสามารถของบริษทัฯ ท่ีจะสร้างความเติบโตใหก้บัหน่วยธุรกิจหลกัทั้งส่ีหน่วยและแสวงหาการ
ลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัท่ีเพียงพอ ข้ึนอยูก่บัจุดแขง็ในการแข่งขนัดงัต่อไปน้ี 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 33 -

 ความรู้ทีแ่ข็งแกร่งเกีย่วกบัทศิทางและการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ทีสํ่าคญั ดว้ยธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้
แหง้เทกองท่ีใหบ้ริการทัว่โลก ธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง และธุรกิจปุ๋ยซ่ึงลว้นแต่มีความ
มัน่คง เครือข่ายของ TTA จึงอยูใ่นฐานะไดเ้ปรียบท่ีจะสามารถเฝ้าสงัเกตการณ์และดาํเนินการ
ตอบสนองแนวโนม้ท่ีสาํคญัท่ีในการคา้สินคา้โภคภณัฑท์ัว่โลก 
 

 กองเรือและบริการทีม่คีวามหลากหลายและมคุีณภาพสูง กลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของสินทรัพยส่์วน
ใหญ่ของกลุ่ม ซ่ึงช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร และ
สามารถควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน รวมทั้งสามารถเสนอราคาท่ีแข่งขนัในตลาดได ้ ซ่ึง
ไดผ้ลเป็นอยา่งมากในการสร้างช่ือของกลุ่มบริษทัฯ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป และรักษาสมัพนัธภาพ
ในระยะยาวกบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบาํรุงรักษาสินทรัพยท์างทะเลทั้งหมดใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีดีกวา่ท่ีสถาบนัจดัชั้นเรือกาํหนด  
 

 เครือข่ายธุรกจิทัว่โลก การยา้ยศนูยธุ์รกิจของโทรีเซน ชิปป้ิง จากกรุงเทพฯ ไปยงัสิงคโปร์ ได้
เปิดทางใหก้บักิจกรรมการคา้ใหม่ๆ ในขณะเดียวกนั ยงัเป็นท่ีคาดหมายวา่สาํนกังานธุรกิจแห่งใหม่
ล่าสุดของโทรีเซน ชิปป้ิง ในกรุงโคเปนเฮเกน จะช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัการเขา้ถึงสินคา้ใน
แถบแอตแลนติคเหนือไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากตลาดดั้งเดิมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอร์เมด
แลว้ บริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจเขา้ไปในตะวนัออกกลาง โดยการเขา้ซ้ือบริษทัยอ่ยซ่ึงมีฐานอยูใ่น
ประเทศกาตาร์ และการก่อตั้งบริษทัร่วมทุนท่ีใหบ้ริการนกัประดานํ้าในประเทศซาอุดิอาระเบีย อีก
ทั้งยงัไดอ้าศยัขอ้ไดเ้ปรียบจากการเป็นผูบุ้กเบิกในเวียดนามใตใ้นการลงทุนสร้างศูนยโ์ลจิสติกส์ท่ี
ใหบ้ริการครบวงจรในพ้ืนท่ีซ่ึงกาํลงัเติบโตแห่งน้ี 
 

การใช้ประโยชน์จากความสัมพนัธ์ทีม่อียู่แล้วและเกดิขึน้ใหม่เพือ่สร้างธุรกจิใหม่  
TTA สามารถวางโครงสร้างและบริหารจดัการในดา้นการลงทุนและการเป็นพนัธมิตรกบับริษทั  

ชั้นนาํทั้งในประเทศและต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ในประเทศไทย TTA ไดจ้ดัตั้งกิจการร่วมทุน
ข้ึนกบั Astrup Fearnleys AS และ Gulf Agency Limited ในประเทศซาอุดิอาระเบียบ เมอร์เมดไดเ้ขา้เป็น
หุน้ส่วนกบั Zamil Offshore Services Company Limited  ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังรายใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ และต่อมาไดรั้บการคดัเลือกจาก Saudi Aramco เพ่ือเขา้ทาํสญัญาบริการนกัประดานํ้าท่ีมีมูลค่า
สูงสุดของโลก ในส่วนของ Asia Offshore Drilling Ltd. กลุ่มบริษทัฯ กาํลงัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบั Seadrill 
Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัขดุเจาะรายใหญ่อนัดบัสองของโลก ท่ีไดเ้ขา้ทาํสญัญาขดุเจาะสาํหรับเรือขดุเจาะแบบสาม
ขาลาํแรกในจาํนวนทั้งส้ินสามลาํของ AOD เม่ือเร็วๆ น้ี 
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กลุ่มธุรกจิของบริษทัฯ 
 

4.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งใหบ้ริการเดินเรือและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือผา่นทางบริษทัยอ่ย และ
บริษทัร่วมของบริษทัฯ โดยใหบ้ริการกบัลูกคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบริษทัผูค้า้ บริษทัในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนํ้ามนั บริษทัในอุตสาหกรรมขนส่ง และบริษทัท่ีเป็นเจา้ของเรือรายใหญ่ รวมถึงบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจใหบ้ริการเก่ียวกบัเรือทุกชนิด 
 
 กลุ่มธุรกิจขนส่งประกอบดว้ย 2 ธุรกิจหลกั คือ โทรีเซน ชิปป้ิง  ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และ บริษทั ปิโตรลิฟต ์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามนั
ปิโตรเลียมระหวา่งเกาะในประเทศฟิลิปปินส์  ทั้งน้ีในรอบปีบญัชี 2555 กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง
ของโทรีเซน ชิปป้ิง ประกอบไปดว้ย เรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเองจาํนวน 16 ลาํ และเรือท่ีเช่าเขา้มาเสริม คิด
เทียบเท่าเป็นจาํนวน 4.5 ลาํ   
 
 โทรีเซนใหบ้ริการเรือเหมาลาํขนส่งสินคา้ไปทุกภูมิภาคของโลก และเดินเรือตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยแบ่งลกัษณะการใหบ้ริการออกเป็น การใหเ้ช่าเหมาลาํระยะยาว  การใหเ้ช่าเหมาลาํระยะสั้น การ
ใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นรายเท่ียว และการเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้  
 
 TTA มีการถือหุน้ร้อยละ 40 ในบริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั ซ่ึงเป็นเจา้ของและประกอบการเรือบรรทุก
และขนส่งนํ้ามนัจาํนวนสิบ (10) ลาํ รวมทั้งเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาํนวนสอง (2) ลาํซ่ึงใชส้าํหรับ
การขนส่งภายในประเทศตามสัญญาระยะยาวกบับริษทัชั้นนาํในธุรกิจนํ้ามนัและกา๊ซ 
 
 ธุรกิจอ่ืนๆ ในกลุ่มธุรกิจขนส่งไดแ้ก่ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจการ
เป็นตวัแทนเรือซ่ึงมีอยูท่ ั้งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และธุรกิจการ
ใหบ้ริการดา้นนายหนา้เช่าเหมาเรือในประเทศไทย สิงคโปร์และอินเดีย 
 
ธุรกจิเดนิเรือโทรีเซนชิปป้ิง ข้อมูลอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัคงไดรั้บผลกระทบจากอตัราค่าระวางเรือท่ีตกตํ่าในปี 
2555 ตามดชันีค่าระวางบอลติค (Baltic Dry Index “BDI”) โดยเฉพาะค่าระวางเรือในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 
เป็นค่าระวางเรือท่ีต ํ่าท่ีสุดในรอบ 25 ปี ซ่ึงการท่ีค่าระวางเรือลดตํ่าลงมีสาเหตุมาจากสถานการณ์อุปทานของ
เรือลน้ตลาด โดยอตัราการเติบโตของอุปสงคข์องเรือในปี 2555 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6 ในขณะท่ีอตัราการ
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เติบโตของอุปทานของเรืออยูท่ี่ประมาณร้อยละ 12-13 สูงเป็นสองเท่าของอุปสงค ์ ภาพรวมของภาวะ
เศรษฐกิจโลกในปี 2555 ยงัคงผนัผวน โดยมีผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจในยโุรปซ่ึงยงัคงมีผลกระทบต่อ
ตลาดการส่งออกในภูมิภาคเอเชียและอเมริกาอยา่งต่อเน่ือง การเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนในไตรมาสท่ี 
3 ตํ่ากวา่ประมาณการอยูท่ี่ร้อยละ 7.4 ทาํใหก้ารผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง ซ่ึงส่งผลกระทบดา้นลบต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตเหลก็และการใชพ้ลงังาน 
 
 อยา่งไรกต็ามปริมาณการคา้ของสินคา้แหง้เทกองมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากปริมาณการนาํเขา้
ถ่านหินของจีนท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบร้อยละ 20 และในขณะเดียวกนั ปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนมีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากการผลิตแร่เหลก็ในประเทศจีนมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่ เม่ือเทียบกบัการนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย แอฟริกาใต ้และบราซิล 
 
แผนภูม ิ: การนําเข้าแร่เหลก็ของจีน 
(ล้านตัน) 

 
ท่ีมา : เฟิร์นเล่ย์ 

 
ในปี 2554 การผลิตเหลก็ของโลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.8 คิดเป็น 1,490 ลา้นตนั และมีการคาดการณ์ว่า

กาํลงัการผลิตเหลก็ของโลกจะเพิม่เป็น 1,500 ลา้นตนัในปี 2555 โดยเกือบคร่ึงหน่ึงของการผลิตเหลก็ของ
โลกจะมาจากจีน  

 
อตัราการเติบโตของอุปสงคร์ะยะยาวของการขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะมีการฟ้ืนตวัอยา่งมาก อนั

เน่ืองมาจากการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึนในประเทศอินเดีย และ ประเทศจีน  นอกจากนี จีนยงัจะมีการนาํเขา้แร่
เหลก็เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย  ส่วนในระยะส้ัน อาจเห็นการฟ้ืนตวัได ้ถา้ราคาสินคา้ในตลาดโลก เช่น ถ่านหิน และแร่
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เหลก็ ยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลใหป้ริมาณการนาํเขา้ของเหล่าน้ีเขา้ประเทศจีนเพ่ิมข้ึน 
 
ทางดา้นอุปทาน ในปี 2555 ยงัคงมีการรับมอบเรือใหม่อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหต้ลาดยงัไม่ฟ้ืนตวั โดย

ในช่วงเวลา 10 เดือนแรกของปี 2555 มีกาํหนดส่งมอบเรืออยูท่ี่ปริมาณมากกว่า 85 ลา้นเดทเวทตนั อยา่งไรก็
ตามมีการคาดการณ์วา่การส่งมอบเรือใหม่จะลดลงใน 18 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีราคาขายเรือเก่าเพ่ือนาํไป
แปรรูปเป็นเศษซากเหลก็ยงัคงมีราคาสูง ซ่ึงแนวโนม้ของตลาดยงัคงเป็นเช่นน้ี ตราบเท่าท่ีอตัราค่าระวางเรือ
ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า 

 
ในเดือนตุลาคม 2555 รายการการสัง่ต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกมีอยูท่ี่ปริมาณ 115.2 

ลา้นเดทเวทตนั หรือร้อยละ 17 ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปี 2555 ถือเป็นปีของ
การส่งมอบเรือ โดยมีปริมาณแตะระดบัท่ี 100 ลา้นเดทเวทตนั จากภาพดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นว่าการส่งมอบ
เรือมีแนวโนม้ชะลอตวัในปี 2556 เป็นตน้ไป 

 
แผนภูมิ : การสัง่ซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง  
(ตามกาํหนดปีท่ีส่งมอบ) 

 
 
อตัราค่าระวางเรือในปี 2555 มีการลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากการเพิม่ข้ึนของกองเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกอง และโดยดชันีค่าระวางบอลติคลดท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบ 25 ปี ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555    
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แผนภูม ิ: อตัราค่าเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั) 

 
ท่ีมา : เฟิร์นเล่ย์ 

 
ราคาเรือ 
ราคาเรือส่ังต่อใหม่ 
 
 ตั้งแต่ปลายปี 2551 เป็นตน้มา ราคาเรือสัง่ต่อใหม่ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากค่าระวางเรือท่ีปรับลดลง 
ขณะท่ีอู่ต่อเรือมีกาํลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน แต่การสัง่ต่อเรือใหม่ลดลง ในปี 2555 ราคาเรือสัง่ต่อใหม่ยงัคงลดลง 
โดยคาดวา่ราคาจะลดลงถึงจุดตํ่าสุดในปี 2556 
 
แผนภูมิ : ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองสัง่ต่อใหม่ ปี 2543 – 2555 
(ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  

 
ท่ีมา : Clarkson 
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ราคาเรือมอืสอง 
 ตั้งแต่ปลายปี 2551  ราคาเรือมือสองทยอยลดลงมาอยา่งต่อเน่ือง ตามราคาค่าระวางเรือท่ีลดลง  ซ่ึง
ในปี 2555 ราคาเรือมือสองยงัคงลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยราคาเรือ Supramax ท่ีมีอาย ุ 5 ปี ในปัจจุบนัมีราคา
ตํ่ากวา่ 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 
แผนภูม ิ: ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมอืสอง ปี 2547 – 2555 
 

 
ท่ีมา : Clarkson 

 
ข้อมูลธุรกจิ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท 
Handymax และ Supramax จาํนวน 16 ลาํ โดยเป็นเรือท่ีจดทะเบียนเป็นสญัชาติสิงคโปร์จาํนวน 15 ลาํ  
ในขณะท่ี เม่ือ 4 ปีท่ีแลว้ โทรีเซนชิปป้ิงมีกองเรือจาํนวนทั้งส้ิน 42 ลาํ แต่เน่ืองจากเกิดวิกฤติต่อภาวะ
อุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง  มีผลใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงจาํเป็นตอ้งลดขนาดกองเรือ และคงไวแ้ต่
เรือท่ีใหม่ ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ณปัจจุบนัน้ี โทรีเซนชิปป้ิงมุ่งเนน้การเลือกแบบเรือท่ีเป็นประเภท
เดียวกนัมากข้ึน เพื่อทาํใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงสามารถบริหารกองเรือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือประเภท Supramax  โดยบริษทัฯ วางแผนท่ีจะเพ่ิมกองเรือดว้ยเรือประเภทเป็นหลกั 
เพ่ือใหจ้าํนวนเรือเพ่ิมเป็น 24-30 ลาํ ภายในปี 2557 
 
 ในเดือนกรกฎาคม 2555 โทรีเซนชิปป้ิงไดรั้บมอบเรือ Thor Insuvi ซ่ึงเป็นเรือมือสองประเภท 
Supramax ขนาดระวางท่ี  52,489 เดทเวทตนั ซ่ึงถกูสร้างโดยอู่ Tsuneshi Heavy Industries เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2548 ในราคา 19.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โทรีเซนชิปป้ิงซ้ือเรือลาํน้ีดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง
ขอการคํ้าประกนัจากTTA  ซ่ึงเป็นบริษทัแม่  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ โทรีเซนชิปป้ิงเร่ิมมีการสร้างฐานะและ
ความน่าเช่ือถือทางการเงินในการทาํธุรกิจของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

ราคาเรือมือสองประเภท Supramax อาย ุ5 ปี  
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 ภายหลงัการรับมอบเรือ Thor Insuvi ทาํใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของกองเรือจาํนวนทั้งส้ิน 16 ลาํ 
โดยมีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 47,209 เดทเวทตนั (simple average) และอายกุองเรือเฉล่ียท่ี 12.22 ปี 
(simple average) 
 
 ในขณะท่ีดชันีค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท Handysize และ Supramax ในปีท่ีผา่น
มาลดลงร้อยละ 24-26  แต่จาํนวนการทาํสญัญาเดินเรือแบบใหเ้ช่าเหมาลาํของโทรีเซนชิปป้ิงลดลงเพียง  
ร้อยละ 16 ซ่ึงบ่งบอกถึงอตัราค่าระวางท่ีบริษทัไดรั้บการวา่จา้งสูงกวา่ดชันีค่าระวางเรือโดยรวมท่ีประมาณ
ร้อยละ 109  โดยอตัราการวา่จา้งท่ีสูงข้ึนมีผลมาจากการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และการขยายฐาน
ลูกคา้ของโทรีเซนชิปป้ิงในประเทศสิงคโปร์ 
 
 ในปีท่ีผา่นมา โทรีเซนชิปป้ิงมีค่าใชจ่้ายในส่วนของการเป็นเจา้ของเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 3,952 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อวนั เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ี 4,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั
โดยประมาณ ทาํใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงเป็นหน่ึงในผูน้าํของการบริหารค่าใชจ่้ายในส่วนของเจา้ของเรือไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพในระดบัโลก 
 
โครงสร้างของกองเรือ 

1) โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 

จาํนวนเรือ 

 จํานวนเรือ 

ทีบ่ริษทัเป็นเจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 9 2  -  11 
Supramax 7 2 2 11 
รวม 16 4 2 22 

 

2) อายเุฉล่ียของกองเรือโทรีเซน 

อายุเฉลีย่ของกองเรือโทรีเซน 

 เรือ 
ทีบ่ริษทัเป็นเจ้าของ 

เรือทีเ่ช่ามา 
(ระยะกลาง) 

เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 16.29 15.66 - 16.17 
Supramax 6.58 2.05 - 5.53 
รวม 11.47   8.23 - 10.77 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 40 -

3) รายช่ือกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองโทรีเซน  
 

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ช่ือเรือ 
วนัท่ีส่งมอบเรือ เดทเวท

ตัน 
อายุ ชนิดของเรือ 

การจดั 
ช้ันเรือ จากอู่ต่อเรือ 

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

2 ทอร์ จูปิเตอร์ 18/08/2529 36,992 25.13 Box Shape Bulk (Box) ABS 
3 ทอร์ เวฟ 30/07/2541 39,042 13.18 Open Hatch / Box Shape < 40,000 dwt ABS 
4 ทอร์ วิน 18/11/2541 39,087 12.87 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) ABS 
5 ทอร์ เอนเนอร์ย ี 16/11/2537 42,529 16.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 
6 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/04/2538 42,529 16.48 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 
7 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538 42,529 16.19 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 
8 ทอร์ ฮาร์โมน่ี 21/03/2545 47,111 9.53 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 
9 ทอร์ ฮอไรซนั 01/10/2545 47,111 9.00 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) BV 
10 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 22/07/2553 57,015 1.73 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 
11 ทอร์ อินทิกริต้ี 02/04/2544 52,375 10.50 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 
12 ทอร์ อินดิเพนเดนซ์ 20/12/2553 52,407 9.94 Standard Tess - 52 NKK 
13 ทอร์ อินฟินิต้ี 21/12/2553 52,383 9.66 Standard Tess - 52 NKK 
14 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123 1.71 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 
15 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554 54,123 0.29 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 
16 ทอร์ อินซูวิ 02/07/2555 52,489 6.88 Standard Tess - 52 NKK 
รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน               755,342  เดทเวทตัน 
 
ABS : Amercian Bureau of Shipping   BV   : Bureau Veritas     
 DNV : Det Norske Veritas    NKK : Nippon Kaiji Kyokai    
 

ท่ีมา : TTA 

 
การให้บริการของกองเรือ 

รายไดจ้ากการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางของโทรีเซนชิปป้ิงมาจาก 
 การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว หรือการใหเ้ช่าเหมาลาํระยะสั้น โดยคิดค่าเช่าตามอตัราของ

ตลาด ณ ขณะนั้น  
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 การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเช่าเป็นช่วงวลา เป็นการใหเ้ช่าเรือโดยกาํหนดระยะเวลาไว ้ และ
โดยทัว่ไปจะกาํหนดอตัราค่าเช่าแบบคงท่ี แต่มกัจะมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออตัราค่าเช่าเรือ
ของตลาด ณ ปัจจุบนั มาเป็นองคป์ระกอบในการคิดอตัราค่าเช่าเรือ และ 

 การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) ซ่ึงบริษทัฯ จะรับขนส่ง
สินคา้จาํนวนหน่ึงใหแ้ก่ลูกคา้ในเส้นทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
 

ตลอดปี 2555 โทรีเซนชิปป้ิงใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในหลากหลายรูปแบบตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ อาทิ การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียวและแบบเช่า
เป็นช่วงเวลา ทั้งในแถบมหาสมุทรแอตแลนติคและแปซิฟิค 
 

เรือของโทรีเซนชิปป้ิงมีรูปทรงเป็นกล่องส่ีเหล่ียม ซ่ึงเหมาะสาํหรับการบรรทุกสินคา้แบบเทกอง 
รวมถึงสินคา้ท่ีเป็นหีบห่อหรือเป็นช้ิน เช่น เยือ่ไม ้ กงัหนัลม เหลก็ และท่อ โดยโทรีเซนชิปป้ิงมีการขนส่ง
สินคา้เหล่าน้ีในการขนส่งหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นการเซ็นสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ การใหเ้ช่าเหมา
ลาํแบบเป็นระยะเวลา และการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทาง โดยเรือของโทรีเซนชิปป้ิงใหบ้ริการในแถบ
มหาสมุทรแอตแลนติคและแปซิฟิคในจาํนวนท่ีเท่ากนั 
 

ในการใหเ้ช่าเหมาเรือ โทรีเซนชิปป้ิงจะจ่ายค่านายหนา้ตั้งแต่ร้อยละ 1.25 ถึง 3.75 ของอตัราเช่า
รายวนัทั้งหมดแก่บริษทันายหนา้ท่ีจดัหาผูเ้ช่าให ้ การใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทางของโทรีเซนชิปป้ิงมี
ความผนัผวนไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้แหง้เทกอง การเช่าเรือมีปัจจยัจากราคา เส้นทางการ
เดินเรือ ขนาด อายแุละสภาพของเรือ รวมไปถึงช่ือเสียงของโทรีเซนชิปป้ิงในการเป็นทั้งผูป้ระกอบการและ
เป็นเจา้ของเรือ 
 
ลูกค้าของบริษทัฯ 
 
 โทรีเซนชิปป้ิงมุ่งเนน้การรักษาคุณภาพในการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ เพ่ือรองรับการ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่ ท่ีจะมีเพิม่ข้ึนเน่ืองมาจากการขยายฐานลูกคา้และมีศูนยก์ลาง
การคา้และการตลาดท่ีประเทศสิงคโปร์ ในปีท่ีผา่นมา โทรีเซนชิปป้ิงไดเ้พ่ิมการใหบ้ริการลูกคา้ โดยการ
ใหบ้ริการขนส่งแบบเป็นเท่ียว กบัลูกคา้รายใหญ่ท่ีตอ้งการการขนส่งแบบเร่งด่วนและฉุกเฉิน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมโอกาสทางการตลาดแก่บริษทัฯ 
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แผนภูม ิ : สินค้าทีข่นส่งจาํแนกตามประเภทของสินค้า  

 
ท่ีมา : TTA 

 
โทรีเซนชิปป้ิงมีการพฒันาและสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั โดยการ

ตรวจสอบกองเรือใหมี้ความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการเดินเรืออยูต่ลอด เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เรือของ       
โทรีเซนชิปป้ิงสามารถใหบ้ริการกบัลูกคา้อุตสาหกรรมรายใหญ่ได ้เช่น บีเอชพี บิลลิงตนั  รีโอ ตินโต ชิปป้ิง  
และ คาร์กิล โอเชียน ทรานสปอร์ต 
 
พนักงานของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 โทรีเซนชิปป้ิงมีจาํนวนพนกังานในสาํนกังานท่ีสิงคโปร์และกรุงเทพ 
จาํนวน 69 คน นอกจากน้ียงัมีพนกังานท่ีปฏิบติังานบนเรือ จาํนวน 630 คน โทรีเซนชิปป้ิงมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั้งทางเทคนิคและการตลาดประจาํอยูท่ี่สาํนกังานกรุงเทพ โดยส่วน
ใหญ่เคยเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานบนเรือมาก่อน ส่วนสาํนกังานท่ีสิงคโปร์ บริษทัฯ มีทีมขายและการตลาดท่ีมี
ความรู้ ประสบการณ์ และความชาํนาญในธุรกิจเดินเรือเป็นอยา่งดี  กรรมการผูจ้ดัการของโทรีเซนชิปป้ิง ซ่ึง
เขา้มาบริหารงานในปี 2554 ไดใ้ชป้ระสบการณ์ในธุรกิจเดินเรือมากกว่า 10 ปี  และเป็นผูน้าํดา้นกลยทุธ์การ
บริหารตน้ทุน และ การสร้างรายไดสู้งสุด  และในปี 2555 โทรีเซนชิปป้ิง ไดแ้ต่งตั้งผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและ
การตลาด และ หวัหนา้ฝ่ายบริหารความเส่ียง ประจาํสาํนกังานท่ีประเทศสิงคโปร์ 
 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะเปิดสาํนกังานแห่งแรกในทวีปยโุรป ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ในใตรมาส
ท่ี 2 ของปีงบประมาณ 2556 
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ภาวะการแข่งขัน 
 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงประกอบดว้ยเรือขนส่ง
สินคา้ทัว่ไปและเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ในปริมาณ 15,000 – 60,000 เดทเวทตนั โดยมีผูป้ระกอบการ
ประมาณ 1,591 ราย และ เรือจาํนวนประมาณ 5,464 ลาํ 
 
 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินคา้โภคภณัฑเ์ป็นหลกั  โดยราคาของ
ค่าระวางเรือจะอยูก่บัปริมาณของเรือท่ีมีอยูใ่นตลาด ในปี 2555 วงจรธุรกิจสินคา้แหง้เทกอง ยงัคงอยูใ่นช่วง
ขาลง ทาํใหผู้ป้ระกอบการเรือหลายราย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการเรือท่ีไม่สามารถบริหารระวางเรือไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ตอ้งลม้ละลายหรือเลิกกิจการ เน่ืองจากผูป้ระกอบการเหล่าน้ีไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้ 
 
ปัจจยับวกและลบของธุรกจิ 
 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองยงัคงทรงตวัในช่วงสองไตรมาสแรกของปี 2556 แต่อาจจะมีแรง
กระตุน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 เน่ืองจากประเทศจีนและประเทศกาํลงัพฒันาในภูมิภาคเอเชียมีการเพ่ิม
ปริมาณการนาํเขา้ของสินคา้แหง้เทกอง 
 
 มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมผลิตเหลก็ของจีนจะมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 4 ในปีหนา้ ส่งผล
ใหก้ารนาํเขา้แร่เหลก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6-7  เน่ืองจากมีปัจจยับวกทางดา้นอุปสงค ์จึงเป็นปัจจยัท่ีทาํให้
ค่าระวางเพ่ิมข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลงั และจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2557 เป็นตน้ไป 
 
 ในส่วนของอุปทาน การส่งมอบเรือจะมีอตัราลดลงในช่วงตน้ปี ในขณะท่ีราคาซากเรือยงัคงอยูใ่น
ระดบัสูง ซ่ึงในช่วงน้ีค่าระวางเรือจะยงัคงตํ่าอยู ่ โดยธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกจะมีอตัราการ
เติบโตประมาณร้อยละ 6.7 ในปี 2556  
 
 ในปี 2556 โทรีเซนชิปป้ิงมีแผนท่ีจะประคองธุรกิจและรักษาระดบักาํไร โดยจะมุ่งเนน้ท่ีการบริหาร
ตน้ทุน การบริหารจดัการการเขา้อู่เรือแหง้อยา่งมีประสิทธิภาพ และการทาํกาํไรจากกองเรือท่ีวิ่งในเส้นทาง
มหาสมุทรแอตแลนติค ซ่ึงจะบริหารโดยสาํนกังานแห่งใหม่ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน้ 
 
เรือบรรทุกนํา้มนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติระหว่างเกาะ 
 ในเดือนเมษายน 2553 TTA ลงทุนเป็นจาํนวน 27.96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อถือหุน้ร้อยละ 
38.83 ในบริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั (“ปิโตรลิฟต”์) ในเดือนมกราคม 2554 TTA ลงทุนเพ่ิมข้ึนอีก 0.84 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ข้ึนเป็นร้อยละ 40  
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 ปิโตรลิฟต ์ เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามนัประเภทตวัเรือสองชั้นรายใหญ่ของตลาดใน
อุตสาหกรรมเรือบรรทุกนํ้ามนัในประเทศของฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาธารณูปโภคการขนส่ง
นํ้ามนัปิโตรเลียมของฟิลิปปินส์เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์ท่ีมีจาํนวนเกาะมาก แต่มีท่อส่ง
นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติระหวา่งเกาะจาํนวนจาํกดั ทาํใหมี้ความตอ้งการนํ้ามนัปิโตรเลียมภายในประเทศสูง
อยา่งต่อเน่ือง ปิโตรลิฟตมี์ฐานลูกคา้และสญัญาเช่าท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงสามารถสร้างกระแสเงินสดท่ีมีความ
มัน่คงและสามารถประมาณการได ้ ดว้ยผลการดาํเนินงานท่ีมัน่คงของปิโตรลิฟตจ์ะช่วยลดผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนตามวฎัจกัรของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองในกลุ่มธุรกิจขนส่งของบริษทัฯ 
 
 กองเรือน้ีทาํการคา้อยูใ่นน่านนํ้าชายฝ่ังประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลกั และมีกาํลงัการบรรทุก
ผลิตภณัฑป์ระเภทเช้ือเพลิง เช่น นํ้ามนัปิโตรเลียมกลัน่ เอทานอล และก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 41 ลา้นลิตร เรือบรรทุกนํ้ามนัเดินทะเลท่ีมีอยูใ่นกองเรือยงัทาํการคา้อยูภ่ายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการส่งออกและนาํเขา้ของลูกคา้ ปิโตรลิฟตเ์ป็นผูใ้หบ้ริการ
ขนส่งนํ้ามนั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของบริษทันํ้ามนัแห่งใหญ่ในฟิลิปปินส์ ของกาํลงัการบรรทุกของกองเรือท่ี 
ปิโตรลิฟตมี์อยูใ่นปัจจุบนัอยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าเหมาระยะกลางถึงระยะยาว กบับริษทันํ้ามนัชั้นนาํของโลก 
 
ธุรกจิตัวแทนเรือ 
 TTA เป็นเจา้ของบริษทัตวัแทนเรือ 4 บริษทั ซ่ึงทาํให ้TTA เป็นเจา้ของตวัแทนเรือรายใหญ่ท่ีสุดซ่ึง
มีฐานอยูใ่นประเทศไทย บริษทัตวัแทนเรือดงักล่าวประกอบดว้ย 

1) บริษทั โทรีเซนชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั (“TSL”) ซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนเรือรายใหญ่ท่ีสุด
รายหน่ึงในประเทศไทย โดยไดใ้หบ้ริการกวา่ 972 ราย ในปี 2555 กลุ่ม Naxco ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจตวัแทนเรือ
และโลจิสติกส์ท่ีมีฐานอยูใ่นประเทศฝร่ังเศสไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน TSL ในขณะท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อย
ละ 49 โดยบริษทัฯ มีแผนจะขยายธุรกิจตวัแทนเรือผา่นเครือข่ายธุรกิจของกลุ่ม Naxco ไปยงัประเทศ
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 

2) บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“GAC”) เป็นบริษทัตวัแทนเรือขนาดกลาง
ในประเทศไทย โดยไดใ้หบ้ริการลูกคา้เกือบ 600 ราย ในปี 2555 GAC เป็นบริษทัร่วมของ TTA และเป็น
การร่วมทุนระหว่างบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 51 และ กลัฟ เอเจนซ่ี 
คมัปะนี จาํกดั ในประเทศลิชเทนสไตน ์ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 49  

3) โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ระหวา่ง บริษทั โทรีเซนไทย เอ
เยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป TI ไดใ้หบ้ริการกว่า 
400 ราย ในปี 2555 และมีความเช่ียวชาญในการจดัการกบัสินคา้เฉพาะโครงการ ในปี 2554  TI ประสบ
ความสาํเร็จอยา่งยิง่ในการสร้างธุรกิจบริการคลงัสินคา้และโลจิสติกส์ในเขต Phu My ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้อง
ประเทศเวียดนาม 
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4) PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนเรือขนาดเลก็ในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยใหบ้ริการดา้นธุรกิจตวัแทนเรือและการดูแลลูกเรือ ซ่ึงบริหารงานโดยสาํนกังานในเมืองจา
กาตาร์  ณ เดือนกนัยายน 2555 TTA ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน Equinox  

 
ทั้งส่ีบริษทัใหบ้ริการงานดา้นธุรกิจตวัแทนเรือดงัน้ี จดัหาท่าเรือใหเ้รือเทียบท่า ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง 

จดัหาสินคา้ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้า ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สบัเปล่ียนลูกเรือ 
และอ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัมีความชาํนาญในการ
ใหบ้ริการโลจิสติกส์ ซ่ึงครอบคลุมการกระจายสินคา้ทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินคา้จากตน้ทาง
ถึงปลายทาง การเคล่ือนยา้ยสินคา้และพสัดุระหวา่งประเทศ 

 
นายหน้าเช่าเหมาเรือ 
 บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“FTL”) เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย       
เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  และกลุ่มบริษทัเฟิร์นเล่ย ์ของประเทศนอร์เวย ์ (“เฟิร์นเล่ย”์) โดยถือหุน้ร้อยละ 
49 และ ร้อยละ 51 ตามลาํดบั เฟิร์นเล่ยเ์ป็นหน่ึงในบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดาํเนิน
ธุรกิจในการเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัเรือบรรทุกสินคา้แหง้ เรือบรรทุกนํ้ามนั เรือบรรทุกก๊าซ การซ้ือและขาย
เรือ FTL มีบริษทัยอ่ยคือ Fearnleys Shipbroking Private Limited โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 ซ่ึง
ใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศอินเดีย และ Fearnleys Dry 
Cargo (Singapore) Pte. Ltd. โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศสิงคโปร์ เฟิร์นเล่ยด์าํเนินธุรกิจเป็นบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือในตลาด
ท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งสูง โดยเป็นตวักลางระหวา่งเจา้ของเรือและผูเ้ช่าเรือทั้งประเทศในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทัว่โลก 
 
การดาํเนินธุรกจิในแถบประเทศตะวนัออกกลาง  
 โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี (“TSF”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ไดถู้กก่อตั้งข้ึน
เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานภูมิภาคในแถบตะวนัออกกลาง อีกทั้งปัจจุบนัยงัเป็นตวัแทนเรือใหก้บัใหบ้ริษทัขนส่ง
ทางเรืออีกหลายแห่ง ซ่ึงเป็นการประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินการของเรือสินคา้ของโทรีเซนท่ีขนส่งสินคา้
ไปยงัสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และท่าเรืออ่ืนๆ ในตะวนัออกกลาง TSF ใหบ้ริการเรือท่ีเขา้ไปจอดเทียบท่าใน
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และติดต่อประสานงานในดา้นการปฏิบติัการเรือกบัท่าเรืออ่ืนๆ โดยมีตวัเลข
ของเรือท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการในท่าเรืออ่ืนๆ ไม่ต่างกนั บริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นพิธีศุลกากร และ
ใหบ้ริการขนส่งสินคา้มากกวา่ 4,000 รายแก่ผูรั้บสินคา้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และ
จุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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4.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มธุรกิจพลงังานคือบริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจ

พลงังานน้ียงัดูแลโครงการเหมืองถ่านหินขนาดเลก็จาํนวนสองโครงการดว้ย 
 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึง TTA ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 57.14 
ใหบ้ริการวิศวกรรมใตท้ะเลและบริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังแก่บริษทันํ้ามนัและกา๊ซ
ธรรมชาติรายใหญ่หรือผูรั้บจา้งของบริษทัเหล่าน้ีซ่ึงอยูใ่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและตะวนัออกกลางเป็นหลกั 
ธุรกิจของเมอร์เมดมีแนวโนม้ท่ีจะมีความเป็นวฎัจกัร โดยทัว่ไปแลว้ ราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนจะกระตุน้
ใหมี้การใชจ่้ายสาํหรับการสาํรวจและการผลิตมากข้ึน อนัส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการบริการขดุเจาะนํ้ามนั
และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง 
 
สรุปเกีย่วกบัเมอร์เมด 
 เมอร์เมดเร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2525 และไดเ้ขา้ซ้ือกิจการบางส่วนของ TTA ในปี 2538 เม่ือ
วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เมอร์เมดไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ (“SGX-
ST”) และสามารถรวบรวมเงินจากการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนคร้ังแรกเป็นจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์
สิงคโปร์ ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เมอร์เมดไดรั้บรายไดท้ั้งหมดจากการขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมจาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 
 

ณ วนัน้ี เมอร์เมดเป็นหน่ึงในจาํนวนไม่ก่ีบริษทัท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังซ่ึงมีฐานท่ีตั้งอยูใ่น
เอเชีย เมอร์เมดดาํเนินธุรกิจหลกัสองประเภท คือการใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ัง และบริการวิศวกรรม
ใตท้ะเล 
 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

ความตอ้งการในการใชบ้ริการใตน้ํ้าและยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) มีแรงผลกัดนัหลกัๆ จาก
ปริมาณการสาํรวจ การพฒันาและการผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยระดบัการลงทุนมกัจะข้ึนอยูก่บั
กระแสเงินสดของบริษทันํ้ามนั รายไดแ้ละแหล่งเงินทุน พ้ืนท่ีใหม่สาํหรับการสาํรวจและการพฒันา รวมทั้ง
ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
 

ในปี 2555 ราคานํ้ามนัอยูท่ี่ระหว่าง 90 ถึง 125 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ราคานํ้ามนัมีการ
ปรับลดลงไปประมาณ 35 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี แต่ไดป้รับข้ึนมา
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เป็นประมาณ 100-115 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงกวา่เกณฑร์าคาขั้นตํ่าโดยทัว่ไปท่ี
บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติใชส้าํหรับโครงการพฒันาของตน ความไม่แน่นอนซ่ึงมีสาเหตุมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจของโลกไม่ไดช้ะลอกิจกรรมการสาํรวจและผลิตแต่ประการใด ในทางตรงกนัขา้ม ราคานํ้ามนัใน
ปัจจุบนัไดเ้พ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บับริษทันํ้ ามนัแห่งใหญ่ซ่ึงไดมี้การริเร่ิมโครงการใหม่หลายโครงการทัว่
โลก 
 
แผนภูม ิ: ราคานํา้มันในอดตี 
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 ราคานํา้มันดิบเบรนท์ (ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)

 
ท่ีมา : Fearnleys Securities 

 
ปีแห่งผลกาํไรของอุตสาหกรรม 

ปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีคึกคกัสาํหรับผูรั้บจา้งบริการวิศวกรรมใตท้ะเล มีกิจกรรมการประมูลราคาเกิดข้ึน
เป็นระยะเพ่ือการเขา้ทาํสัญญาบริการวิศวกรรมใตน้ํ้าฉบบัใหม่ ตลาดท่ีมีความเคล่ือนไหวมากท่ีสุดคือใน
ยา่นทะเลเหนือ บราซิลและอ่าวเมก็ซิโก ติดตามดว้ยภมิูภาคเอเชียแปซิฟิคและแอฟริกาตะวนัตก ซ่ึงเป็นท่ี
คาดวา่ทั้งสองภูมิภาคน้ีจะมีความเคล่ือนไหวท่ีดีข้ึนเม่ือมีการเร่ิมตน้พฒันาแหล่งท่ีคน้พบ 
 
ความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับงานก่อสร้างใตท้ะเล และจาํนวนเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีสัง่ต่อ
ใหม่เพียงไม่ก่ีลาํท่ีเขา้สู่ตลาดในรอบหลายปีท่ีผา่นมา ไดเ้พ่ิมแรงผลกัดนัขาข้ึนใหก้บัอตัราค่าเช่าเรือรายวนั 
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 2550 2551 2552 2553 2554 2555 แนมโน้ม 
ประเภท ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

 

เรือก่อสร้างนอก
ชายฝ่ัง 

65 - 70 000 65 - 70 000 50 - 55 000 50 - 55 000 55 - 95 000* 65 - 110 000* ↗ 

เรือก่อสร้าง 
ขนาดเลก็ 

45 - 55 000 45 - 55 000 45 - 55 000 40 - 50 000 50 - 60 000 50 -  60 000 ↗ 

เรือสนบัสนุน 
การก่อสร้าง 

35 - 45 000 35 - 45 000 40 - 45000 40 - 50 000 40 - 55 000 45 - 55 000 → 

 
หมายเหตุ: 

อตัราเหล่าน้ีเป็นไปตามขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ/การเขา้ทาํสัญญา อตัราท่ีไดรั้บมาอยา่งเป็นความลบั และ
ความรู้สึกโดยทัว่ไปของตลาด ดชันีน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานของสัญญา T/C ระยะยาว กล่าวคือ 3 ถึง 5 ปี จากเจา้ของเรือถึงผูเ้ช่าเรือ
ในชั้นแรก อตัราน้ีไม่รวมยานสาํรวจใตท้ะเล ROV หรืออุปกรณ์พิเศษบนดาดฟ้าเรือ 

*เรือก่อสร้างนอกชายฝ่ังรุ่นใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน (ความยาวตลอดลาํ 150 ม.+) เขา้สู่ตลาดในปี 2553 และเราจะ
เห็นช่วงห่างท่ีมากข้ึนระหวา่งอตัราสูงสุดและตํ่าสุดของเรือกลุ่มน้ี 

 
แนวโน้มของพฒันาการในส่ีด้านทีข่บัเคลือ่นตลาด 
 Fearnleys Offshore Supply ช้ีถึงแนวโนม้ของพฒันาการในส่ีดา้นท่ีมีผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อความ
ตอ้งการเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเล ประการแรกคือการคน้พบจาํนวนมากในปีท่ีผา่นมาไดแ้สดงถึง 
“มูลค่างานในมือของตลาดบริการวิศวกรรมใตท้ะเล” ท่ีสูง ประการท่ีสองคือ นอกจากแหล่งสาํรองท่ีคน้พบ
แลว้ ยงัมีแนวโนม้วา่ความคึกคกัของงานขดุเจาะอยา่งกวา้งขวางในระยะสั้นถึงระยะกลางจะนาํไปสู่การ
คน้พบมากยิง่ข้ึนและเพ่ิมมูลค่างานในมือใหสู้งข้ึนอีก ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในทางบวกประการท่ีสามซ่ึงจะ
ขบัเคล่ือนความตอ้งการงานบริการวิศวกรรมใตท้ะเลใหสู้งข้ึนอีกคือ เทคโนโลยใีหม่ท่ีจะทาํใหแ้หล่งผลิต
มองหาวิธีการยดือายแุหล่งผลิตและการพฒันาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแถบทะเลเหนือ จะมีการใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือสาํหรับงานวิศวกรรมใตท้ะเลและวิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิต
จากแหล่งและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยูเ่ดิม  ประการท่ีส่ี ปัจจยัซ่ึงช้ีถึงความตอ้งการท่ีสูงข้ึนคือเป็นท่ีคาดว่า
ร้อยละ 70 ของโครงการพฒันาใตท้ะเลใหม่จะเป็นการติดตั้งในนํ้าลึกท่ีระดบัอยา่งนอ้ย 1,500 ฟุต ซ่ึงบ่งบอก
ถึงโครงการใตท้ะเลท่ียาวนานข้ึน และแรงผลกัดนัท่ีเพ่ิมข้ึนต่อกองเรือปัจจุบนั ในขณะน้ี แอฟริกาและ
บราซิลมีสดัส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดในการดา้นพฒันาท่ีระดบันํ้าลึก แต่เป็นท่ีคาดวา่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น ทะเลเหนือ อ่าว
เมก็ซิโกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะไดรั้บประโยชนจ์ากแนวโนม้น้ีดว้ย 
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ในขณะท่ีขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนเรือขดุเจาะและพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของกิจกรรมการสาํรวจและผลิต
เป็นปัจจยับ่งช้ีท่ีดีสาํหรับกิจกรรมการพฒันา แต่ยงัมีปัจจยับ่งช้ีท่ีใชโ้ดยทัว่ไปอีกประการหน่ึงสาํหรับ
กิจกรรมงานวิศวกรรมใตท้ะเล ซ่ึงไดแ้ก่จาํนวนของอุปกรณ์เคร่ืองมือใตท้ะเล (subsea trees) ท่ีจะติดตั้งใน
ภูมิภาคต่างๆ อุปกรณ์ปากหลุม (well-head) แต่ละหน่วยจะเช่ือมต่อกบัโครงสร้างดา้นบนหรือท่อส่งนํ้ามนั 
(export pipeline) โดยผา่นชุมทางท่อ (riser) และโครงสร้างใตท้ะเลต่างๆ ความกา้วหนา้ในการใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างใตท้ะเลบ่งบอกถึงความตอ้งการสาํหรับงานติดตั้งใตท้ะเล 
 
แผนภูม:ิ การประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุนสําหรับงานวศิวกรรมใต้ทะเล 
 

9 %
18 %

26 %

30 %

21 %

26 %

27 %

15 %

17 % 12 %

2012e 2017e

North America

North Sea

South America

Africa/Medit.

Asia Pacific/
Middle East

+

+

+

‐

‐

Forecasted regional market share

$0

$5 000

$10 000

$15 000

$20 000

Total world wide Subsea CapexTotal world wide Subsea Capex

 
ท่ีมา: Quest 

 
แผนภูมิขา้งตน้ช้ีถึงการเติบโตท่ีคาดการณ์ในทุกภูมิภาคนอกชายฝ่ัง โดยตลาดเอเชีย/ตะวนัออก

กลางมีการเติบโตท่ีสูงสุด ขอ้มูลของ Quest Offshore ช้ีวา่ร้อยละ 18 ของเงินลงทุนรายปีสาํหรับงาน
วิศวกรรมใตท้ะเลจะเขา้มายงัภูมิภาคน้ีภายในปี 2560 
 
แนวโน้มของอุปทาน 

จากการคาดการณ์ถึงอุปสงคท่ี์ยงัคงมีอยูต่่อไปดว้ยแรงสนบัสนุนจากราคานํ้ามนัท่ีสูงข้ึน คาํสัง่ซ้ือ
สาํหรับงานวิศวกรรมใตท้ะเลจึงเติบโตข้ึนอยา่งมากในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา ภายหลงัจากท่ีผา่นช่วงเวลาซ่ึง
มีคาํสัง่ซ้ือนอ้ยมาก ไดมี้การสัง่ซ้ือเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลใหม่จาํนวน 20 ลาํนบัตั้งแต่เดือน
กนัยายน 2554 เรือเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเขา้สู่ตลาดในปี 2556 – 2558 
 
 
แนวโน้มของอุปสงค์ 

การวิเคราะห์ตวัขบัเคล่ือนการใชจ่้ายดา้นการสาํรวจและการผลิตท่ีสาํคญัแสดงใหเ้ห็นวา่จาํเป็นตอ้ง
มีการเพ่ิมการใชจ่้ายระยะยาวอยา่งเร่งด่วน ขอ้สงัเกตท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 

รวมรายจ่ายฝ่ายทุนสําหรับงานวศิวกรรมใต้ทะเลท่ัวโลก คาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดในทุกภูมภิาคนอกชายฝ่ัง 
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 เป็นท่ีคาดการณ์ว่าความตอ้งการนํ้ามนัของโลกจะเพ่ิมข้ึนในอตัราสูงกว่าการผลิตทัว่โลก ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดฐานสาํหรับราคานํ้ามนัท่ีมัน่คงและสูง 

 เป็นท่ีคาดการณ์ว่าราคานํ้ามนัจะปรับตวัสูงข้ึนเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจนาํไปสู่
การทบทวนปรับเพ่ิมงบประมาณตน้นํ้าของบริษทัต่างๆ 

 เป็นท่ีคาดการณ์ว่าแหล่งนํ้ามนัเดิมจะมีอตัราการผลิตท่ีลดลงร้อยละ 4.5 ซ่ึงทาํใหมี้ความ
จาํเป็นตอ้งทดแทนโดยการผลิตจากแหล่งท่ีพฒันาใหม่และ/หรือการผลิตนํ้ามนัจากหลุมท่ีมีการปรับปรุง 

 บริษทันํ้ามนัจาํเป็นตอ้งคน้หานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในน่านนํ้าท่ีลึกข้ึนและสภาพแวดลอ้มท่ี
รุนแรงข้ึน 

 แหล่งท่ีพบใหม่มีขนาดโดยเฉล่ียเลก็ลงเร่ือยๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะผลกัดนัใหบ้ริษทันํ้ามนัเพ่ิม
จาํนวนแหล่งนํ้ามนัของตนข้ึน 
 
 
ข้อมูลธุรกจิ 

บริษทัฯ ใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลผา่น บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(“MOS”) Zamil Mermaid Offshore Services Company LLC, Subtech Limited, Subtech Qatar Diving & 
Marine Services LLC, Seascape Surveys Pte. Ltd., Seascape Surveys Ltd. และ PT Seascape Surveys 
Indonesia (รวมเรียกวา่ “แผนกวิศวกรรมใตท้ะเล”) บริการของแผนกวิศวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยบริการ
นกัประดานํ้าและเรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) 
การใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลของบริษทัฯ มีหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบ การซ่อมและการ
บาํรุงรักษา และงานก่อสร้างและติดตั้งและงานสานต่อโครงการใหส้มบูรณ์ (Commissioning Projects) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 กองเรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ย
เรือจาํนวน 9 ลาํ (รวมเรือเช่า) ซ่ึงเป็นเรือสนบัสนุนนกัประดานํ้า 3 ลาํ นอกจากน้ียงัมีระบบควบคุมยาน
สาํรวจใตน้ํ้า 12 เคร่ือง รวมทั้งระบบสนบัสนุนงานก่อสร้างหนกัในนํ้าลึกและนํ้าลึกมาก (deepwater and 
ultra-deepwater heavy construction class systems) นอกจากสินทรัพยท่ี์สาํคญัเหล่าน้ี แผนกวิศวกรรมใตน้ํ้ า
ยงัจา้งผูเ้ช่ียวชาญโดยผา่นสัญญา sub-contract ถึง 400 คน นอกเหนือจากพนกังานประจาํท่ีมีอยูแ่ลว้ เพือ่
ทาํงานเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล 
 
บริการของกองเรือและบริการนักประดานํา้ 

เรือทุกลาํไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็นสถาบนัจดั
ชั้นเรือชั้นแนวหนา้ เรือทุกลาํตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสมํ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้นเรือ 
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นอกเหนือจากการเขา้อู่แหง้และเขา้ซ่อมบาํรุงตามตารางท่ีกาํหนดไว ้ ความสามารถท่ีสาํคญัอีกดา้นหน่ึงของ
แผนกวิศวกรรมใตท้ะเลคือการใหบ้ริการนกัประดานํ้าตามมาตรฐานระดบัโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มาตรฐาน
ท่ีกาํหนดโดยสมาคมผูผ้ลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศ (International Oil and Gas Producers 
Association (“OGP”) จาํนวนงานประมูลใหม่ๆ ซ่ึงรวมถึงงานประมูลท่ีเมอร์เมดไดรั้บการคดัเลือกเม่ือเร็วๆ 
น้ีจาก Saudi Aramco ไดก้าํหนดใหก้ารรับรองมาตรฐานของ OGP เป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัขอ้หน่ึง 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดของบริการหลกัของแผนกวิศวกรรมใตท้ะเล 
การสาํรวจ การสาํรวจก่อนการติดตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การกาํหนดตาํแหน่งและการใหค้วามช่วยเหลือใน

การติดตั้งแท่นขดุเจาะ และการซ่อมบาํรุงอปุกรณ์ใตน้ํ้ า 
การพฒันา การติดตั้งท่อส่งใตน้ํ้ า ท่อขนส่ง เชือกช่วยชีวติ (control umbilicals) ท่อและเสา การวาง

และฝังท่อ การติดตั้งและยึดเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การทดสอบและการ
ตรวจสอบ และการวางและเช่ือมต่อสายเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวติ 

การผลิต การตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา ท่อส่ง 
และอุปกรณ์ใตน้ํ้า 

 

กองเรือของเมอร์เมดสาํหรับใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล มีดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั 
ท่ี 

ช่ือเรือ คาํอธิบาย ปีปฏิทิน (พ.ศ.) 
ปีท่ีสร้าง ปีท่ีซ้ือ 

1. เมอร์เมด คอมมานเดอร์ เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม
ก่อสร้างใตน้ํ้ า 

2530 2548 

2. เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม
ก่อสร้างใตน้ํ้ า 

2553 2553 

3. เมอร์เมด เอเชียน่า เรือใหบ้ริการและสนบัสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม
ก่อสร้างใตน้ํ้ า 

2553 2553 

4. เมอร์เมด สยาม เรือใหบ้ริการสนบัสนุนการก่อสร้าง 2545 2553 
5. เมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานสาํรวจใตท้ะเล 

และนกัประดานํ้ า 
2552 2552 

6. เมอร์เมด ชาเลนเจอร์ เรือวิศวกรรมใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์ 2551 2551 
7. เมอร์เมด เพอร์ฟอร์มเมอร์ เรือวิศวกรรมใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์ 2525 2549 
8. บาร์ราคูดา้ เรือวิศวกรรมใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์ 2525 2553 
9. เอนดวัเรอร์ (เช่า) เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานสาํรวจใตท้ะเล 

และนกัประดานํ้ า 
2551 2555 

(เช่า) 
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ลูกค้า 
ลูกคา้ประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษทัขนส่งทางท่อ 

และบริษทัก่อสร้างและวิศวกรรมนอกชายฝ่ัง ในปี 2555 มีการใหบ้ริการวิศวกรรมใตท้ะเลแก่ลูกคา้กวา่ 20 
ราย  
 
พนักงาน 
 แผนกวิศวกรรมใตท้ะเลจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
MOS และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมีบุคลากรกวา่ 500 คนซ่ึงกระจายอยูใ่นประเทศไทย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบียและ
อินโดนีเซีย 
 
การแข่งขนั 
 การทาํสญัญาในธุรกิจทางทะเลมีการแข่งขนัสูงมาก ในขณะท่ีราคาเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง แต่
ความสามารถท่ีจะจดัหาเรือพิเศษ และวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ รวมทั้งแสดงประวติั
การมีความปลอดภยัท่ีดี กเ็ป็นส่วนท่ีสาํคญัเช่นกนั คู่แข่งของแผนกวิศวกรรมใตท้ะเลไดแ้ก่บริษทัทอ้งถ่ิน
ต่างๆ ซ่ึงมีฐานอยูใ่นเอเชียและตะวนัออกกลาง รวมถึงบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีเป็นบริษทัของยโุรปหรือ
สหรัฐอเมริกา บริษทัขา้มชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทางดา้นงานวิศวกรรม งานจดัหา และ
นายหนา้รับเหมาโครงการ  
 
ปัจจยับวกและลบ 
 ดว้ยตวัเลขการเติบโตเปรียบเทียบปีต่อปีท่ีร้อยละ 10 ตามท่ีคาดการณ์ไวใ้นส่วนของการใชจ่้ายและ
การลงทุน บริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลจึงมีแนวโนม้ในเชิงบวก ในความเห็นของ TTA ราคานํ้ามนัจะยงัคง
อยูท่ี่ระดบัสูงกวา่ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในระยะกลาง ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้การเติบโตและการ
พฒันาของอุตสาหกรรมต่อไป 
 

กลยทุธ์ท่ีจะขยายธุรกิจออกไปภายนอกประเทศไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดเ้ร่ิมให้
ผลตอบแทนแลว้ ในตน้รอบปีบญัชี 2556 เมอร์เมดไดป้ระกาศการเขา้ทาํสญัญาบริการนกัประดานํ้าซ่ึงเมอร์
เมดจะดาํเนินการโดยเป็นส่วนหน่ึงของกิจการร่วมทุนใหม่ในตะวนัออกกลาง เป็นท่ีคาดว่าภูมิภาค
ตะวนัออกกลางจะสร้างความเติบโตในระดบัภูมิภาคใหก้บัแผนกวิศวกรรมใตท้ะเลในไม่ก่ีปีขา้งหนา้น้ี 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 53 -

ธุรกจิบริการเรือขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
ภาพรวมของอุตสาหกรรม 
 

อุปสงคข์องบริการขดุเจาะและบริการท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงราคานํ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนัและท่ีคาดหมาย ตลอดจนระดบัของกิจกรรมในการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติ การดาํเนินงานขดุเจาะ (ทั้งการสาํรวจและการผลิต) ไดก้ระจายอยูใ่นเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ ทัว่
โลก หน่วยขดุเจาะท่ีใชมี้ความแตกต่างกนัไปโดยข้ึนอยูก่บัความลึกของนํ้าในบริเวณท่ีจะขดุเจาะ ระยะของ
การขดุเจาะ (การสาํรวจ/การพฒันา/การผลิต) และความซบัซอ้นทางเทคนิคของหลุม 
 

สาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถื้อเป็นภูมิภาคท่ีสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงมี
การใชเ้รือกว่าร้อยละ 70 ของกองเรือทัว่โลก เม่ือเร็วๆ น้ีมีการรายงานว่าเรือขดุเจาะแบบ Tender ท่ีทนัสมยัมี
อตัราการใชป้ระโยชนสู์งถึงร้อยละ 100 ในขณะท่ีเรือขดุเจาะแบบ Tender ท่ีอายมุากกว่ามีอตัราการใช้
ประโยชนซ่ึ์งตํ่ากวา่เพียงเลก็นอ้ย แต่ยงัคงสูงถึงร้อยละ 85 ในปี 2555 อตัราค่าเช่าเรือรายวนัของเรือขดุเจาะ
แบบ Tender ท่ีต่อใหม่สูงข้ึนจนเกือบท่ีจะถึงระดบัประมาณ 130,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

ดว้ยราคานํ้ามนัท่ีสูงและกิจกรรมนอกชายฝ่ังท่ีเพ่ิมข้ึน อุปทานสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ของ
โลกไดพุ้ง่ข้ึนในระหว่างปี 2555 สาํหรับส่วนของตลาดท่ีเป็นงานคุณภาพสูง อตัราการใชป้ระโยชนไ์ดค้งท่ี
อยูท่ี่ระดบัเหนือกว่าร้อยละ 90 โดยมีอตัราค่าเช่าเรือรายวนัท่ีประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึง
ปรับข้ึนจากช่วงอตัรา 100,000 – 120,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของปีก่อน 
 
ข้อมูลธุรกจิ 
 บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิง จาํกดั (“MDL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 95 เป็น
เจา้ของเรือขดุเจาะแบบ Tender จาํนวน 2 ลาํ และเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือท่ีพกัในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ เรือขดุเจาะลาํหน่ึง คือ เอม็ทีอาร์-2 ไดถู้กใชง้านเกือบตลอดปี 2555 ในขณะท่ีเรือขดุเจาะอีกลาํหน่ึง 
คือ เอม็ทีอาร์-1 ไดถู้กแปลงสภาพเป็นเรือท่ีพกัและมีการเขา้ทาํสญัญาสาํหรับช่วงหกเดือนหลงัของรอบปี
บญัชี เน่ืองจากเรือขดุเจาะทั้งสองลาํน้ีกาํลงัจะหมดอายกุารใชง้าน เมอร์เมดจึงอยูใ่นระหว่างการสาํรวจ
ทางเลือกต่างๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกองเรือขดุเจาะของตน 
 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนโดยเมอร์เมดเพ่ือการเป็นเจา้ของและ
ดาํเนินงานกองเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงและทนัสมยั ไดเ้ขา้ทาํสญัญาฉบบัแรก
สาํหรับเรือขดุเจาะลาํแรกในจาํนวนสามลาํเม่ือเดือนตุลาคม 2555 โดยมีรายไดร้วม 236.5 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา กบั Saudi Aramco ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 เมอร์เมดถือหุน้ใน AOD จาํนวนร้อยละ 33.75 
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รายช่ือกองเรือขุดเจาะ 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือเรือ คาํอธิบาย ปีปฏิทิน (พ.ศ.) 
ปีท่ีสร้าง ปีท่ีซ้ือ 

1. เอม็ทีอาร์-1 เรือท่ีพกั 2521 2548 
2. เอม็ทีอาร์-2 เรือขดุเจาะ 2524 2548 
3. เอโออาร์-1* เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 
4. เอโออาร์-2* เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 
5. เอโออาร์-3* เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2554 
(*อยูใ่นระหวา่งการต่อท่ีอู่ของ Keppel FELS Limited ในสิงคโปร์) 

 
เรือขดุเจาะทั้งแบบ Tender และ Jack-up ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมี

ช่ือเสียง โดยจดัลาํดบัจากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั เรือขดุเจาะของ MDL ไดถู้ก
จดัลาํดบัโดยสมาคมจดัชั้นเรือนานาชาติ อาทิ Det Norske Veritas (“DNV”), American Bureau of Shipping 
(“ABS”) หรือ Bureau Veritas (“BV”) โดยเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-1 ถูกจดัลาํดบัชั้นโดย ABS และเรือขดุเจาะ
เอม็ทีอาร์-2 ถูกจดัลาํดบัชั้นโดย BV สมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะทั้ง 2 
ลาํ เขา้อู่แหง้ทุก ๆ 5 ปี และไดรั้บการตรวจสภาพแบบพิเศษจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ ดงักล่าว 
 

เรือเอโออาร์-1 ซ่ึงจะส่งมอบใหก้บั AOD ในเดือนมีนาคม 2556 จะไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 
 
บริการของกองเรือ 
 สญัญาใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังของ MDL จะมีการเจรจาต่อรองเป็นรายๆ ไป และมีเง่ือนไข
และขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนั MDL ไดรั้บสญัญามาจากการประมลูแข่งขนักบัผูรั้บจา้งรายอ่ืนๆ เป็นส่วน
ใหญ่ สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะจะกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นอตัรารายวนั โดยใชอ้ตัราท่ีสูงกวา่
ในช่วงท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังาน และอตัราท่ีตํ่าลงในช่วงของการเตรียมการหรือเม่ือการปฏิบติังานขดุเจาะ
หยดุชะงกัหรือถูกจาํกดัเน่ืองจากความเสียหายของอุปกรณ์ สภาพอากาศท่ีร้ายแรง หรือสภาพ    อ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่
นอกเหนือการควบคุมของ MDL  
 

สญัญาใหบ้ริการขดุเจาะซ่ึงใชอ้ตัราค่าเช่าเรือรายวนั โดยทัว่ไปมกัมีระยะเวลาท่ีครอบคลุมช่วงเวลา
ของงานขดุเจาะสาํหรับหลุมเด่ียวหรือหลุมท่ีเป็นกลุ่ม หรือมีระยะเวลาตามท่ีกาํหนด สาํหรับสญัญาบางฉบบั
ท่ี MDL เขา้ทาํกบัลกูคา้ ลูกคา้สามารถขอใชสิ้ทธิบอกเลิกไดโ้ดยชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสญัญาก่อน
กาํหนด อยา่งไรกต็าม ค่าปรับในการบอกสัญญาก่อนกาํหนดดงักล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยสาํหรับการ
สูญเสียสัญญาใหแ้ก่ MDL ไดท้ั้งหมด  
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เรือขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวนสามลาํของ AOD ไดรั้บการออกแบบในชั้น MOD V-B ซ่ึงเป็นท่ี
เขา้ใจวา่เป็นการออกแบบเรือขดุเจาะแบบ Jack-up อนัเป็นท่ีตอ้งการของบริษทัขดุเจาะรายใหญ่ และมีการ
ใชโ้ดยบริษทันํ้ามนัต่างๆ ในพ้ืนท่ีนํ้าต้ืนทุกแห่งของโลก เรือขดุเจาะน้ีไดรั้บการออกแบบใหท้าํงานไดต้ลอด
ปีในพ้ืนท่ีของอ่าวแมกซิโก มหาสมุทรอินเดีย ทะเลเหนือตอนใต ้ชายฝ่ังตะวนัออกกลาง นอกชายฝ่ังอินเดีย 
นอกชายฝ่ังออสเตรเลีย นอกชายฝ่ังนิวซีแลนด ์ และนอกชายฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในสภาพแวดลอ้ม
ปัจจุบนั มกัจะมีการเขา้ทาํสญัญาสาํหรับเรือขดุเจาะเป็นระยะเวลา 300 วนัข้ึนไป แนวโนม้น้ีคาดว่าจะสูงข้ึน 
เน่ืองจากอุปสงคท่ี์ทะยานข้ึนในขณะท่ีอุปทานในระยะใกลมี้อยูเ่พียงเลก็นอ้ย 
 
ลูกค้า 
 MDL ดาํเนินงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังใหแ้ก่บริษทันํ้ามนัระหว่างประเทศชั้นนาํหลายบริษทั รวมทั้ง
บริษทันํ้ามนัซ่ึงอยูใ่นความควบคุมของรัฐบาลและบริษทันํ้ามนัอิสระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 เรือขดุ
เจาะเอม็ทีอาร์-1 และเอม็ทีอาร์-2 ถูกใชง้านโดย Chevron Indonesia เพ่ือเป็นเรือท่ีพกัและเรือขดุเจาะ 
ตามลาํดบั สญัญาของเรือขดุเจาะเอม็ทีอาร์-2 ไดส้ิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน 2555 และเรือขดุเจาะยงัคงอยู่
ในระหว่างการตรวจสภาพแบบพิเศษและจะยงัไม่ออกจากอู่จนกระทัง่เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 
 

MDL ไดเ้ขา้ทาํสัญญาสาํหรับเรือขดุเจาะเอโออาร์-1 กบั Saudi Aramco ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติใหญ่ท่ีสุดของโลก เรือขดุเจาะน้ีจะเร่ิมตน้การใชง้านในเดือนมิถุนายน 2556 
 
พนักงาน 
 MDL ตอ้งการบุคลากรซ่ึงมีทกัษะความสามารถสูงเพ่ือการปฏิบติังานเรือขดุเจาะ ดงันั้น MDL จึงได้
ดาํเนินโครงการจดัหาและฝึกอบรมบุคคลากร และโครงการเพ่ือความปลอดภยัของบุคลากรอยา่งครอบคลุม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 MDL มีพนกังาน 168 คน  
 
คู่แข่ง 

คู่แข่งรายสาํคญัของ MDL คือบริษทัผูใ้หบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกหรือในภูมิภาค 
รวมถึง SapuraKencana ซ่ึงเป็นบริษทัผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังของมาเลเซีย ท่ีไดต้กลงซ้ือกิจการเรือขดุเจาะ
แบบ Tender ของ Seadrill เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยมีมูลค่าการซ้ือขาย 2,900 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา การซ้ือขายน้ีส่งผลให ้ SapuraKencana เป็นผูป้ระกอบการเรือขดุเจาะแบบ Tender รายใหญ่
ท่ีสุดของโลก 
 

เรือขดุเจาะแบบ Tender ส่วนใหญ่ดาํเนินงานอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใตส้ญัญาท่ีมี
อายรุะหวา่งหน่ึงถึงสามปี ตลาดสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
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ประสบกบัวฎัจกัรเช่นเดียวกบัตลาดสาํหรับหน่วยขดุเจาะนอกชายฝ่ังแบบเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ โดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือขดุเจาะแบบ Jack-up 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของเรือขดุเจาะแบบ Tender ติดตามดว้ย
แอฟริกาตะวนัตก ระดบักิจกรรมของเรือขดุเจาะแบบ Tender ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงสูงอยู ่ จาก
จาํนวนอุปทานทั้งส้ิน 20 ลาํ มี 17 ลาํท่ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งสญัญา (15 ลาํดาํเนินงานอยูใ่นเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต)้ หน่ึงลาํอยูใ่นอู่และพร้อมท่ีจะดาํเนินงานได ้ และอีกสองลาํจอดน่ิงและตอ้งการการซ่อมแซมหรือ
บาํรุงรักษา (cold stacked) นอกจากน้ี มีเรือขดุเจาะแบบ Tender อีกทั้งส้ิน 8 ลาํท่ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการต่อ
ใหม่ 
 

อุปทานของเรือขดุเจาะแบบ semi-tender มีอยูมี่จาํนวนทั้งส้ินเกา้ลาํ ลาํหน่ึงจอดน่ิงและตอ้งการการ
ซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษา  (cold stacked)  อีกแปดลาํอยูใ่นระหวา่งการทาํงาน และอีกสามลาํอยูใ่นระหว่าง
การต่อใหม่ 
 
ปัจจยับวกและลบ 
 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้แท่นขดุเจาะประจาํท่ีกวา่ 604 แห่ง ส่วนใหญ่ตอ้งการเรือขดุ
เจาะแบบ Tender เน่ืองจากทอ้งทะเลรอบแท่นขดุเจาะเหล่าน้ีมกัจะถูกเซาะโดยทอ้งเรือขดุเจาะแบบ Jack-up 
ดว้ยอุปทานท่ีมีอยูจ่าํกดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือขดุเจาะท่ีต่อใหม่ อตัราค่าเช่ารายวนัและระยะเวลาของสญัญา
จึงถูกกาํหนดไวสู้งข้ึน เป็นท่ีคาดว่าจะมีการสัง่ต่อเรือใหม่ปรากฏใหเ้ห็นเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ี
เอ้ืออาํนวย ซ่ึง MDL จะไดท้าํการสาํรวจอยา่งใกลชิ้ดในปี 2556 
 

เน่ืองจากกองเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงเกือบจะมีอตัราการใชป้ระโยชน์
เตม็ท่ีแลว้ และเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ดั้งเดิมท่ีมีความสามารถทางดา้นเทคนิคไดก้ลบัเขา้มาทาํงานแลว้เป็น
ส่วนใหญ่ จึงเป็นท่ีคาดว่าอตัราค่าเช่ารายวนัจะยงัคงมีแนวโนม้สูงข้ึน เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติั
เฉพาะตวัสูงไดรั้บค่าเช่าพิเศษเพ่ิมข้ึนถึงวนัละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แนวโนม้น้ีคาดวา่จะยงัคงอยู่
ต่อไปเน่ืองจากผูป้ระกอบการตอ้งการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีความทนัสมยัมากกวา่ ตวัเลขเหล่าน้ีเป็นการพสูิจนว์่า
การลงทุนของเมอร์เมดใน AOD อยูใ่นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด การเขา้ทาํสญัญาของ AOD กบั Saudi 
Aramco โดยมีอตัราค่าเช่ารายวนัท่ีดีเยีย่มในเวลาเกือบหา้เดือนล่วงหนา้ก่อนการส่งมอบเรือขดุเจาะเป็นการ
ย ํ้าถึงความเป็นจริงดงักล่าว 
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ธุรกจิเหมอืงถ่านหิน 
 ดว้ยความสาํคญัของถ่านหินในฐานะแหล่งเช้ือเพลิงสาํหรับทวีปเอเชียซ่ึงกาํลงัพฒันา และความ
เก่ียวขอ้งของ TTA ในการขนส่ง บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการถ่านหินขั้นตน้/ขั้นริเร่ิม สองโครงการ โดย
โครงการหน่ึงอยูใ่นฟิลิปปินส์ และอีกโครงการหน่ึงอยูใ่นอินโดนีเซีย  
 
เหมอืงถ่านหินในประเทศฟิลปิปินส์ 
 TTA ถือหุน้ร้อยละ 24.31 ของเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตนั”) ซ่ึงเป็นกลุ่มการลงทุนท่ี
มีฐานในประเทศฮ่องกง ก่อตั้งโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นอุตสาหกรรมการทาํเหมือง/โลหะเพ่ือดาํเนินกิจการถ่าน
หินขั้นตน้ SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ซ่ึงเป็นกิจการร่วมทุนของเมอร์ตนักบั SKI Group เป็นผู ้
ควบคุมสมัปทานการทาํเหมืองถ่านหินพ้ืนท่ี 12,000 เฮกตาร์ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

เป็นท่ีคาดการณ์วา่ความตอ้งการถ่านหินภายในประเทศของฟิลิปปินส์ จะคงตวัอยูใ่นระดบัสูง
เน่ืองจากการพ่ึงพาถ่านหินอยา่งหนกัในการผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ีไดมี้การเพ่ิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 
1,300 เมกะวตัต ์ แต่กเ็ป็นเพียงเศษเส้ียวเดียวของความตอ้งการท่ีคาดวา่จะเพิม่ข้ึน เน่ืองจากกวา่ร้อยละ 80 
ของถ่านหินท่ีบริโภคอยูใ่นฟิลิปปินส์เป็นการนาํเขา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย ดงันั้นแหล่งถ่านหินท่ี
ใหค้วามร้อนคุณภาพดีในประเทศจึงจะมีตลาดอยูพ่ร้อม 
 

แผนการของ TTA ท่ีจะเขา้ลงทุนโดยตรงในกิจการถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ดว้ยการแปลงหน้ี
เป็นทุน (ซ่ึงประกาศเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554) ยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานกาํกบัดูแลในทอ้งถ่ิน 
ดงันั้น ฐานะการเงินของ SERI จึงอ่อนแอลง และกิจการไม่สามารถผลิตถ่านหินไดอ้ยา่งเพียงพอท่ีจะมี
กระแสเงินสดถึงจุดคุม้ทุน 
 

เน่ืองจากเป็นท่ีคาดการณ์วา่อนาคตของตลาดถ่านหินในฟิลิปปินส์จะฟ้ืนตวัได ้ TTA จึงยงัคงมุ่งมัน่
ท่ีจะหาทางเลือกอ่ืนในการปรับโครงสร้างเงินทุนของโครงการเพ่ือใหมี้ศกัยภาพ 
 
เหมอืงถ่านหินในประเทศอนิโดนีเซีย 
 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 TTA เขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์เพ่ือการจดัตั้งบริษทัใหม่ช่ือ Qing 
Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) เพ่ือการพฒันาโครงการถ่านหินใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย หุน้ส่วนดงักล่าว
รวมถึง TTA เมอร์ตนั และ Britmar (Asia) Pte. Ltd. (“Britmar”) โดยหุ้นส่วนแต่ละรายถือหุน้เท่ากนัจาํนวน
ร้อยละ 33.3 ของทุนเร่ิมตน้จาํนวนประมาณ 9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใน Qing Mei 
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Qing Mei ไดม้าซ่ึงหุน้ร้อยละ 70 ในสมัปทานเหมืองถ่านหิน 4 แห่ง เป็นพื้นท่ีทั้งส้ิน 33,000 
เฮกตาร์ ในเขตกาลิมนัตนักลาง เป็นท่ีคาดวา่ความตอ้งการถ่านหินในประเทศจะพุง่ข้ึน โดย PLN ซ่ึงเป็น
รัฐวิสาหกิจท่ีผกูขาดการผลิตไฟฟ้าไดป้ระมาณการณ์วา่ความตอ้งการถ่านหินในประเทศจะสูงข้ึนเกินกวา่
ร้อยละ 60 ในรอบสามปีถดัไป คือจาก 58 ลา้นตนัในปี 2555 เป็น 96 ลา้นตนัในปี 2558 และอาจมีการจาํกดั
การส่งออกเพ่ือการใชใ้นประเทศ 
 

การสาํรวจ ณ พ้ืนท่ีสมัปทานของ Qing Mei ยงัคงดาํเนินอยูต่ามมาตรฐานของ Joint Ore Reserves 
Committee (“JORC”) โดยการขดุเจาะอยา่งเตม็พ้ืนท่ีเกือบจะเสร็จส้ินแลว้ในพื้นท่ีสัมปทานหน่ึงในส่ีแห่ง 
และมีการขดุเจาะในเบ้ืองตน้ในพ้ืนท่ีสมัปทานอีกสามแห่ง 

 
4.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบดว้ยกลุ่มบริษทัท่ีใหบ้ริการและโลจิสติกส์ โดยมีธุรกิจสาํคญั
สองธุรกิจ คือ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  (มหาชน) (“UMS”) และ บริษทั บาคองโค จาํกดั    
(“บาคองโค”) 
 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
สถานการณ์ตลาด 

บริษทัฯ ประเมินวา่การเติบโตทางเศรษฐกิจและความตอ้งการทางพลงังานของประเทศไทยยงัคง
ตอ้งการพลงังานจากถ่านหินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีจาํนวนลดลง แมว้า่ความ
ตอ้งการถ่านหินในไทยในอดีตท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบัท่ีต ํ่า เม่ือเท่ียบกบัตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และ
เอเชียตอนบน แต่ความตอ้งการถ่านหินสาํหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าคาดวา่จะสูงข้ึนอยา่งมี
นยัสาํคญัในช่วงเวลา 10 ปีขา้งหนา้ 
 

แผนภาพในหนา้ถดัไปแสดงปริมาณถ่านหินสาํรองของโลกแยกตามประเภทของถ่านหินท่ีใชก้บั
อุตสาหกรรมต่างๆ กนั 
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จากความตอ้งการถ่านหินในประเทศท่ีสูงมากทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้า ทาํให้
บริษทัฯ คาดการณ์วา่ปริมาณการใชถ่้านหินน่าจะสูงข้ึนเป็น 2 เท่าหรือใกลเ้คียง ในช่วง 20 ปีขา้งหนา้ 
 

แผนภูมิ :  ปริมาณความตอ้งการถ่านหินในประเทศไทย 
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การใชถ่้านหินเป็นแหล่งพลงังานในกระบวนการผลิตช่วยใหต้น้ทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

ลดตํ่าลงมา ซ่ึงทาํใหโ้รงงานหลายแห่งเปล่ียนมาใชพ้ลงังานถ่านหินทดแทนพลงังานจากนํ้ามนัเตาเพ่ือสร้าง
ความไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งทางการคา้ในระยะยาว ตราบใดท่ีราคานํ้ามนัยงัคงสูงกวา่ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อบาร์เรล ถ่านหินกน่็าจะเป็นพลงัทางเลือกท่ีคุม้กบัตน้ทุนมากท่ีสุด ในขณะเดียวกนัแหล่งกา๊ซธรรมชาติใน
ประเทศไทยกมี็อยา่งจาํกดั ในขณะท่ีปริมาณแหล่งพลงังานชีวภาพ (Bio-fuel) กไ็ม่แน่นอน ดว้ยปัจจยั
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ทาํใหมี้เหตุผลสนบัสนุนความเช่ือท่ีวา่ถ่านหินจะกลายเป็นพลงังานทางเลือกท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีความตอ้งการสูงอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
 
ข้อมูลธุรกจิ 
 UMS ทาํธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ถ่านหินและบริการโลจิสติกส์แบบ “จากตน้ทางถึงปลายทาง” (end-to-
end)  และ “ตรงต่อเวลา” (just-in-time) ในประเทศไทย UMS เป็นเจา้ของโรงผสมถ่านหินและคลงัสินคา้ 2 
แห่ง เรือลาํเลียง 12 ลาํ และรถบรรทุก 15 คนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการถ่านหินในประเทศท่ีสูงข้ึนของ
ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงใชเ้คร่ืองกาํเนิดไอนํ้าเช้ือเพลิงจากถ่านหิน UMS เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนยทุธศาสตร์ของ TTA  ในการสร้างธุรกิจถ่านหินแบบบูรณาการ การบูรณาการกบักลุ่ม
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ธุรกิจขนส่งน้ีรวมไปถึงการใชบ้ริการบริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ใน ฐานะหน่ึงในนายหนา้หลกั
ของกลุ่ม และการใชเ้รือของโทรีเซนในการขนส่งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียมายงัประเทศไทย 
 

รูปแบบการขายถ่านหินแบบส่ง “ตรงต่อเวลา” (just-in-time) ของ UMS กคื็อการบริหารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain) ครบวงจร ซ่ึงรวมถึงการบริการจดัการกองเกบ็ (Stockpile Management) และ
คลงัสินคา้ เพ่ือใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้่า UMS จะสามารถจดัส่งถ่านหินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในปริมาณทีเหมาะสม
กบัขนาดพ้ืนท่ีจดัเกบ็ของลูกคา้ โดยลกูคา้มีระยะเวลารอคอยสินคา้ท่ีตอ้งการเพยีง 1 วนัเท่านั้น และไม่ตอ้ง
กงัวลเร่ืองการสาํรองถ่านหินหรือการจดัเตรียมพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็ถ่านหินเกินความจาํเป็น 
 

ความทา้ทายท่ีหนกัท่ีสุดของธุรกิจ UMS กคื็อคาํสัง่ปิดโรงงานท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร โดยฝ่าย
ปกครองทอ้งถ่ิน เม่ือเดือนกรกฏาคม 2554 เน่ืองจากการประทว้งของชุมชุมต่อผูป้ระกอบการถ่านหินรายอ่ืน
ในตาํบลใกลเ้คียง แต่เป็นผลใหผู้ป้ระกอบการทั้งหมด 5 รายในตวัจงัหวดัตอ้งหยดุธุรกรรมในจงัหวดั
สมุทรสาครลง เป็นผลให ้ UMS ตอ้งดาํเนินการผลิตและขนส่งสินคา้จากโรงงานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ในระหวา่งท่ี UMS พยายามดาํเนินการตามเง่ือนไขท่ีทางฝ่ายปกครองจงัหวดัสมุทรสาคร
ร้องขอ เพ่ือใหส้ามารถเปิดโรงงานไดอี้กคร้ัง 
 

เง่ือนไขท่ีทางราชการกาํหนดใหท้าง UMS ดาํเนินการเพือ่ใหส้ามารถเปิดโรงงานไดอี้กคร้ัง กคื็อทาํ
การเคล่ือนยา้ยสตอ็กถ่านหินขนาด 0-5 มม. ภายในเดือนกมุภาพนัธ์  2556 ซ่ึงเป็นผลใหท้าง UMS 
จาํเป็นตอ้งเร่งระบายสินคา้ใหก้บัโรงงานปูนซีเมนตซ่ึ์งอยูใ่นจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกว่าปกติมาก 
 

นอกจากนั้น สถานการณ์ของ UMS มีความซบัซอ้นข้ึนอีก เน่ืองจากถ่านหินขนาด 0-5 มม. ท่ีจดัเกบ็
ภายในโรงงานสมุทรสาคร เป็นถ่านหินท่ีซ้ือระหวา่งปี 2552-2554 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีราคาถ่านหินสูงกว่า
ปัจจุบนัมาก และ UMS จดัเกบ็ถ่านหินเหล่าน้ีเพ่ือใชใ้นกลยทุธ์การขายถ่านป้ันเมด็ซ่ึงเช่ือวา่จะสามารถสร้าง
กาํไรใหก้บั UMS สูงกวา่ท่ีเป็นอยูม่าก 
 

ในระหว่างท่ี UMS ดาํเนินการปรับปรุงกิจการอยา่งต่อเน่ืองตามเง่ือนไขของทางการ เพ่ือใหเ้ปิด
โรงงานสวนส้มไดเ้ร็วท่ีสุด UMS ยงัดาํเนินการปรับปรุงระบบจดัการนํ้าเสีย ปรับปรุงท่าเรือใหค้วบคุม
ปริมาณฝุ่ นไดดี้ยิง่ข้ึน และยงัดาํเนินการทาํแผนสาํรองเพ่ิมเติม เช่น การจดัหาสถานท่ีสาํหรับโรงงานแห่งท่ี 3 
และเม่ือสถานการณ์ไดค้ล่ีคลายลง UMS คาดวา่จะสามารถกลบัมาใหบ้ริการลกูคา้ภายในจงัหวดั และ
สามารถกลบัมาทาํกาํไรไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในช่วงรอบปีบญัชี 2555 UMS ไดด้าํเนินการขายถ่านขนาด 0-5 มม. 
ออกแลว้ถึง 283,000 เมตริกตนั จากโรงงานสมุทรสาคร ยงัคงเหลือสินคา้ภายในโรงงานอีก 180,000 
เมตริกตนั 
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กลุ่มลูกค้า 
 ลูกคา้หลกัส่วนใหญ่ของ UMS มกัใชถ่้านหินค่าความร้อนตํ่า (ถ่านหินซบับิทูมินสั ค่าความร้อนท่ี 
4,000 – 4,200 kcal/kg GAR (gross as received) ซ่ึงไดม้าจากผูจ้ดัหา (Suppliers) ท่ีเช่ือถือไดใ้นอินโดนีเซีย 
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย 
 

UMS ขายถ่านหินใหแ้ก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษ ส่ิงทอ อาหาร
สาํเร็จรูปและซีเมนต ์ ทั้งน้ี กลยทุธ์การนาํเขา้ถ่านหินของ UMS มีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหเ้ขา้กบัขอ้กาํหนด
ทางวิศวกรรมของหมอ้ไอนํ้าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป้าหมายทางกลยทุธ์ของบริษทัฯ คือการ
เป็นผูน้าํในการขายและส่งถ่านหินใหก้บัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศ 
 
คู่แข่ง 
 ธุรกิจการขายถ่านหินในประเทศไทยมีประมาณ 20 ราย ซ่ึงประมาณ 15 รายเป็นคู่แข่งโดยตรงกบั 
UMS ในตลาดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ทั้งน้ี UMS เป็นผูน้าํตลาดในพ้ืนท่ีดงักล่าว 
โดยมีสดัส่วนทางการตลาดประมาณร้อยละ 35 
 
ปัจจยับวกและลบสําหรับปี 2556-2557 
 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มสหภาพยโุรปและสหรัฐจะไม่น่าจะมีผลกระทบกบัความตอ้งการ
ถ่านหินในประเทศซ่ึงคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หลงัจากท่ีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทยอยเปล่ียนเตา
เช้ือเพลิงมาใชเ้ตาท่ีใชพ้ลงังานถ่านหิน 
 

ในขณะเดียวกนั UMS สงัเกตุเห็นวา่ความตอ้งการพลงังานทางเลือก เช่น กะลาปาลม์ มากยิง่ข้ึน ซ่ึง 
UMS กเ็ร่ิมท่ีจะนาํเขา้กะลาปาลม์ มาจากอินโดนีเซีย เพือ่นาํมาเผาใชเ้ป็นพลงังานชีวมวล ซ่ึงการขายกะลา
ปาลม์คาดวา่จะทาํใหมี้ส่วนต่างกาํไรท่ีสูงกวา่การขายถ่านหิน ซ่ึงสามารถนาํมาทดแทนส่วนขาดทุนท่ีเกิด
จากการขาดทุนถ่านขนาด 0-5 มม. ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2556 
 

ในทา้ยท่ีสุด ผลการดาํเนินงานของ UMS จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการต่อรองกบัทางการเพ่ือ
เปิดโรงงานใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด ซ่ึงถา้ทุกอยา่งเป็นไปเง่ือนไขท่ีตกลงกบัทางราชการทุกประการ UMS จะสามารถ
เปิดโรงงานไดอี้กคร้ังภายในเดือนเมษายน 2556 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 63 -

ธุรกจิปุ๋ยและบริการคลงัสินค้า 
สถานการณ์ตลาด: ธุรกจิปุ๋ย 
 คาดวา่ประเทศเวียดนามจะใชปุ๋้ยประมาณ 7 ลา้นตนัต่อปี และผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมปุ๋ยเช่ือว่า
ความตอ้งการน้ีจะคงตวัในระยะเวลา 2-3 ปีต่อจากน้ี โดยมีการเพิม่ข้ึนเลก็นอ้ยประมาณร้อยละ 2-3 
 

 
 
ส่วนผสมหลกัของปุ๋ยคือไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตสเซียม ซ่ึงไนโตรเจน (N) ช่วยใหใ้บ

เจริญเติบโต และช่วยในการพฒันาลาํตน้และก่ิงกา้น ฟอสเฟต (P) ช่วยในการแตกหน่อและการพฒันาของ
ราก ซ่ึงมีความสาํคญัเป็นพิเศษต่อตน้กลา้ในการพฒันาระบบรากและต่อไมผ้ลและพืชปลูกเอาเมลด็ โปแต
สเซียม (K) ช่วยส่งเสริมการออกดอกและผล และมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการเจริญเติบโตของพืชและช่วย
เพ่ิมความตา้นทานโรค ณ ปัจจุบนั ปริมาณไนโตรเจน (N) สามารถหาไดจ้ากแหล่งวตัถุดิบภายในประเทศได ้
ฟอสเฟต (P) สามารถหาไดจ้ากทั้งแหล่งวตัถุดิบภายในประเทศและการนาํเขา้ ในขณะท่ีโปแตสเซียม (K) 
ตอ้งซ้ือจากต่างประเทศทั้งหมด 
 
สถานการณ์ตลาด: ธุรกจิคลงัสินค้า 
 ตลาดอุตสาหกรรมในเวียดนามแบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสาํคญั 3 แห่ง ไดแ้ก่ เขตเศษฐกิจสาํคญั
ภาคเหนือ (Northern Key Economic Region “NKER”) เขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคกลาง (The Central Key 
Economic Region “CKER”) และเขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคใต ้ (the Southern Key Economic Region 
“SKER”) ซ่ึงเขตเศษฐกิจสาํคญัภาคใตมี้จาํนวนนิคมอุตสาหกรรมหนาแน่นท่ีสุด โดยเฉพาะในบริเวณ
ใกลเ้คียงกบั Ba Ria และท่าเรือ Phu My มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 10 แห่ง 
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ณ ปัจจุบนั ระบบท่าเรือของเวียดนามกาํลงัไดรั้บการพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะท่าเรือท่ี
รัฐบาลเป็นเจา้ของ แต่โครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับกย็งัมีขอ้จาํกดัในแง่การรองรับตูสิ้นคา้และสินคา้เทกอง 
 

การพฒันาและความพร้อมของคลงัสินคา้ บวกกบัการบริหารจดัการโลจิสติกส์อยา่งผูเ้ช่ียวชาญคือ
ปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือและภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม ภายในพ้ืนท่ีของ 
SKER คลงัสินคา้ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ดงักล่าว และมีคุณภาพการบริหารจดัการท่ีดี สามารถเกบ็ค่าเช่า
ไดก้ว่า 5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) 
ในขณะท่ีคลงัสินคา้ท่ีมีมาตรฐานท่ีตํ่ากวา่และอยูน่อกพ้ืนท่ียทุธศาสตร์สามารถเกบ็ค่าเช่าไดเ้พียง 1.5 - 2.5 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านั้น 
 
ข้อมูลธุรกจิ 
 การลงทุนในบริษทั บาคองโค จาํกดั (“บาคองโค”)  ถือวา่เป็นกา้วแรกของ TTA ในการลงทุนเชิง
ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาธุรกิจโลจิสติกส์แบบบรูณาการในเวียดนามใต ้ บาคองโค อยูบ่นพื้นท่ี 56,000 
ตารางเมตร ในเขต Phu My ซ่ึงอยูติ่ดกบับาเรีย เซเรส ซ่ึงไม่ไดมี้ธุรกิจผลิตปุ๋ยเพียงอยา่งเดียว ยงัใหบ้ริการ
ดา้นคลงัสินคา้อีกดว้ย 
 

บาคองโค ดาํเนินการผลิตปุ๋ยในประมาณ 350,000 ตนัต่อปีและทาํการขายและกระจายสินคา้ดว้ย
ตนเอง นอกจากน้ี บาคองโค ยงัส่งออกยาฆ่าแมลงและเมลด็พนัธ์ุพืชอีกดว้ย ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา บาคองโค 
สามารถเพ่ิมยอดขายต่างประเทศได ้60,700 ตนั ซ่ึง เป็นยอดขายท่ีมากกวา่ 2 เท่า เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ภายใต้
แบรนด ์“Stork” ใตตลาดแอฟริกา ไตห้วนั เกาหลี กมัพชูา และลาว 
 

ปัจจุบนั บาคองโค ยงัคงคิดคน้และพฒันาสินคา้ในรูปแบบใหม่ๆ จากกระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ 
และชีววิทยา ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตปุ๋ย ซ่ึงมีปุ๋ยถึง 80 สูตร และยงัผลิตสูตรเฉพาะใหก้บัลูกคา้ท่ีมี
ยอดซ้ือสูงสุดจาํนวน 5 รายอีกดว้ย 
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กระบวนการผลติปุ๋ยในบาคองโค 

 
ท่ีมา : World Coal Institute 

 
บาคองโค ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีติดกบัท่าเรือ Phu My ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถใชท่ี้ตั้งยทุธศาสตร์ดงักล่าวใน

การขยายไปสู่ธุรกิจบริการคลงัสินคา้ และเม่ือ TTA ไดเ้ขา้ไปถือหุน้ในบาเรียเซเรสซ่ึงเป็นผูค้วบคุมท่าเรือ 
บาคองโค จึงกลายเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีสาํคญัของท่าเรือ Phu My 
 

ในปี  2555 บาคองโค มีคลงัสินคา้อยูบ่นพ้ืนท่ี 10,000 ตารางเมตร และ มีลูกคา้ใชบ้ริการอยูท่ี่ร้อยละ 
90 ของความจุทั้งหมด ซ่ึงคร่ึงปีหลงัของปี 2555 บาคองโค ไดซ้ื้อท่ีดินเพ่ิมอีก 50,000 ตารางเมตร ดว้ยเงิน
สดสาํรองของ บาคองโค เอง ซ่ึงภายในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปีบญัชี 2556 คลงัสินคา้ใหม่ขนาด 27,000 
ตารางเมตร กจ็ะสร้างแลว้เสร็จ 

นอกจากน้ีบริษทัในเครือของ TTA อีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. และ 
Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. (“TVA”) ไดใ้หบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์แก่ บาคองโค ในฐานะผู ้
ใหบ้ริการภายนอก ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัในกลุ่มของ TTA เองทาํงานร่วมกนัอยา่งบูรณาการ เกือบจะครบทั้งห่วง
โซ่คุณค่า ตวัอยา่งเช่น รถบรรทุกของ TVA อาจจะไปรับสินคา้จากโรงงานของลูกคา้ เพ่ือนาํมาเกบ็ท่ี
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คลงัสินคา้ของบาคองโค และใชแ้รงงานของ TVA ในการขนยา้ยสินคา้ไปท่ีเรือท่ีท่าบาเรียเซเรส และใช้
บริการตวัแทนเรือจาก บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. 
 
ลูกค้า 

ในส่วนของธุรกิจปุ๋ย บาคองโคมีเครือข่ายผูค้า้ส่งประมาณ 200 ราย และผูข้ายรายยอ่ยอีก 4,000 ราย 
ในขณะท่ีธุรกิจบริการคลงัสินคา้ประกอบไปดว้ยผูค้า้ส่งปุ๋ยเอง ผูผ้ลิตผลิตภณัฑบ์รรจุขวด ผูน้าํเขา้วตัถุดิบ
ต่างๆ และ ผูผ้ลิตท่อเหลก็ 
 
คู่แข่ง 

การแข่งขนัในธุรกิจปุ๋ยยงัคงค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูผ้ลิตจาํนวนมากกวา่ 500 ราย และส่วนใหญ่
เป็นบริษทัท่ีมีรัฐบาลเป็นเจา้ของ ซ่ึงรายใหญ่ท่ีสุดกคื็อ Petro Vietnam ซ่ึงไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานปุ๋ย
ยเูรียขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My เสร็จเรียบร้อยแลว้ ในขณะท่ีแผนการสร้างโรงงานปุ๋ย NPK 
ไดถู้กยกเลิกไป 
 
ปัจจยับวกและลบสําหรับปี 2556-2557 
 ในขณะท่ีความตอ้งการปุ๋ยในเวียดนามค่อนขา้งท่ีจะสูงข้ึนแบบคงท่ี การตดัสินใจใชปุ๋้ยเชิงเด่ียว 
หรือปุ๋ย NPK ของเกษตรกรข้ึนอยูก่บัราคาของวตัถุดิบ เม่ือไหร่กต็ามท่ีราคาของวตัถุดิบมีมูลค่าสูงข้ึน ราคา
ของปุ๋ย NPK กจ็ะสูงข้ึน และเกษตรกรกอ็าจจะหนัไปใชปุ๋้ยเชิงเด่ียวมากข้ึน ถึงแมว้า่ผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะไม่
สูงเหมือนกบัการใชปุ๋้ย NPK กต็าม 
 

บาคองโคจะใชน้โยบายการรักษาระดบัวตัถุดิบคงคลงัใหต้ ํ่าอยูเ่สมอ และจะผลิตปุ๋ยในปริมาณท่ี
ใกลเ้คียงกบัความตอ้งการ ทาํใหส้ามารถรักษาระดบัราคาและส่วนต่างกาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
ธุรกจิบริการหน้าท่า 

ในปี 2553 Soleado ไดล้งทุนใน บาเรียเซเรส โดยซ้ือหุน้ร้อยละ 20 จาก Yara Asia Pte. Ltd. บาเรีย
เซเรส คือเจา้ของและผูบ้ริหารจดัการท่าเรือ Phu My ในเวียดนามใต ้
 

ท่าเรือ Phu My ตั้งอยูท่ี่แม่นํ้า Thi Vai ซ่ึงมีความยาว 17 ไมลจ์ากทะเล และอยูติ่ดกบันิคม
อุตสาหกรรม Phu My ซ่ึงเป็นท่าเรือนํ้าลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดสาํหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ไม่วา่จะเป็น
ผลผลิตทางการเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ย ซ่ึงสามารถรองรับการขนส่งสินคา้ได ้7 ลา้นตนั ต่อปี 
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ล่าสุดในปี 2555 ไดมี้การติดตั้งป้ันจัน่ตวัท่ี 5 ซ่ึงไดเ้ร่ิมใชง้านแลว้ในปัจจุบนั และไดป้รับปรุงท่า
เทียบเรือขนาด 453 เมตร ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาติใหส้ามารถรองรับสินคา้จากทั้งภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศไดถึ้ง 80,000 เดทเวทตนั ซ่ึงสามารถรองรับไดท้ั้งเรือประเภท Handymax, Supramax และ Panamax 
โดยไม่ตอ้งใชเ้รือขนส่งขนาดเลก็ (Lighters) ในการขนถ่านสินคา้ลงจากเรือใหญ่ก่อนเขา้ท่า 
 
ธุรกจิจดัหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจสิตกิส์ และธุรกจิขนถ่ายสินค้า 

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั (“CMSS”) ซ่ึง TTA ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด 
ใหบ้ริการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือและบริการเก่ียวกบัโลจิสติกส์ รวมถึงการจดัหาวสัดุท่ีใชใ้นการดูแล
สินคา้ระหวา่งขนส่ง เช่น ไมร้องคํ้าสินคา้ การจดัหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินคา้ การใหบ้ริการตรวจนบั
สินคา้ ใหบ้ริการรถยกสินคา้ การใชเ้ช่าพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ รวมถึงการบริหารและการกระจายการส่งสินคา้ 
นอกจากน้ี CMSS ยงัใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้ข้ึน/ลงเรือ บรรจุและขนส่งสินคา้ไปยงัเรือและผูรั้บ
ปลายทางอีกดว้ย  
 
ธุรกจิบริการโลจสิติกส์ให้กบับุคคลภายนอก 
 ในเดือนตุลาคม  2549 ไดมี้การก่อตั้ง บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั (“GTL”) เพ่ือ
ใหบ้ริการโลจิสติกส์ในประเทศ โดย TTA ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน GTL และท่ีเหลือร้อยละ 29 ถือโดย Gulf 
Agency Company (เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของธุรกิจคลงัสินคา้) และอีกร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส 
ชาเวสตรอร์ม ซ่ึงเป็นประธานของ Gulf Agency Company       GTLไดด้าํเนินโครงการสร้างคลงัเกบ็สินคา้
ขนาด 10,000 ตารางเมตร ในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพ่ือใหบ้ริการโลจิสติกส์ 
และใหเ้ช่าคลงัเกบ็สินคา้ขนาด 6,000 ตารางเมตร ในการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประเทศไทย   
 

GTL ใหบ้ริการโลจิสติกส์กบับุคคลภายนอก (“3PL”) ซ่ึงดูแลเก่ียวกบัคลงัเกบ็สินคา้ การจดัการคลงั
เกบ็สินคา้ และการกระจายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศและลูกคา้นานาชาติ ทั้งน้ี GTL มีตลาดกลุ่มลูกคา้
เฉพาะ และทาํสญัญาทั้งระยะกลางถึงระยะยาวกบักลุ่มลกูคา้ท่ีคดัเลือกแลว้ โดยคลงัสินคา้มีสินคา้ใหจ้ดัเกบ็
จนเตม็พิกดัตลอดปี 2555 
 
 
4.4 สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 
4.4.1 บริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2555 มี

ดงัน้ีคือ 
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ช่ือบริษทั ช่ือเรือ 
เลขท่ี 

บัตรส่งเสริม 
วนัท่ีอนุมัต ิ
บัตรส่งเสริม 

ระยะเวลาท่ีได้ 
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 
 

สิทธิและผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 

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 เพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บ    
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

5. ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้
 
เงือ่นไขทีสํ่าคญั 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี 
1. จะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะเปิดดาํเนินการไดภ้ายในกาํหนดเวลาไม่เกิน 30 เดือน 

นบัแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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2. การหยดุดาํเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 เดือน จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก
สาํนกังาน 

 
3. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 

ช่ือบริษทั 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. ตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
 
5. จะตอ้งดาํเนินการตามสาระสาํคญัของโครงการท่ีไดก้ารส่งเสริมดงัน้ีคือ 
5.1 ชนิดการบริการ : เป็นเรือท่ีใชข้นส่งระหว่างประเทศ 
5.2 ขนาดของกิจการ : จะตอ้งมีเรือเดินทะเลระหวา่งประเทศและเป็นเรือแบบเอนก 

ประสงค ์(Multi Purpose)  
5.3 จะตอ้งมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท 

 
6. จะตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ – รายจ่ายสาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการ

ส่วนอ่ืน 
 
7. เรือท่ีจดัซ้ือตอ้งเป็นเรือท่ีไดรั้บการจดัชั้นเรือ (Class) ไวก้บัสถาบนัตรวจสภาพเรือ 

(Classification Society) ท่ีเช่ือถือได ้
 
8. เรือท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตอ้งจดทะเบียนเป็นเรือไทยก่อนเปิดดาํเนินการ 
ปัจจุบนับริษทัเดินเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซน ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดจ้ดทะเบียนเป็นเรือ

ไทยแลว้ และไดด้าํเนินการใหมี้คุณสมบติัครบถว้น ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็นท่ี 
เรียบร้อยแลว้ ยกเวน้เรือทอร์ ฮอไรซนั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติสิงคโปร์ 
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 นอกจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองแลว้ กลุ่มธุรกิจขนส่งยงัประกอบดว้ยธุรกิจการใหบ้ริการ
เป็นตวัแทนเรือ และการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือ 

 

 4.4.2 เรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 
กนัยายน 2555 มีดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษทั ช่ือเรือ เลขท่ีบัตร 
ส่งเสริม 

วนัที่อนุมัตบัิตร
ส่งเสริม 

ระยะเวลาท่ีได้รับ 
ยกเว้นภาษี (ปี) 

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

  Mermaid Commander 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 – 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 - 
 

สิทธิ ผลประโยชน์ และเง่ือนไขหลกัทีไ่ด้รับ 
1. ตามมาตรา 25 ใหไ้ดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการคู่สมรสและ

บุคคลซ่ึงอยูใ่นอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวน และกาํหนด
ระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ตามมาตรา 26 ใหค้นต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น
ราชอาณาจกัรตามมาตรา 25 ไดรั้บอนุญาตทาํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วาม
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. ตามมาตรา 28 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั
(ยกเวน้บตัร 1166/2553 และ 1167/2553) 

4. ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนมีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (ยกเวน้บตัร 1166/2553
และ 1167/2553) 

5. ตามมาตรา 34 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
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 6. ตามมาตรา 37 ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่าง 
ประเทศได ้(ยกเวน้บตัรเลขท่ี 2163(2)/2550 และ 1995(1)/2552) 

7. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษทั เลขท่ีบัตรส่งเสริม ทุนจดทะเบียน 

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

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

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

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

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 1955(1)/2552 ไม่นอ้ยกวา่ 2003 ลา้นบาท 

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

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

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

4.4.3 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาํนวน 2 ฉบบั มีสาระสาํคญัดงัน้ี  
 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1499(2)/2551 1047(2)/2552 
 ประเภทกิจการ กิจการขนส่งทางเรือ 

ประเภท 7.2 
บริการดา้นขนถ่ายสินคา้
สาํหรับเรือเดินทะเล 

ประเภท 7.1 
 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมติั 
ตามท่ีคณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมติั 

 ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียน  

เร่ิม 24 มิ.ย. 2551 
ส้ินสุด 23 มิ.ย. 2559 

เร่ิม 19 ม.ค. 2552 
ส้ินสุด 18 ม.ค. 2560 

 ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

เร่ิม 24 มิ.ย. 2551 
ส้ินสุด 23 มิ.ย. 2559 

เร่ิม 19 ม.ค. 2552 
ส้ินสุด 18 ม.ค. 2560 
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5.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
5.1 สินทรัพย์รวม 
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยเท่ากบั 42,560,426,594 บาท โดยร้อยละ 24.7 เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไป
ดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ส่วน
สินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 75.3 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 
25,768,942,547 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.5 ของสินทรัพยร์วม 
 

 ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
ท่ีดิน 618,167 
อาคารและโรงงาน 850,589 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 68,783 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ 20,253,353 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 1,709,648 
รถยนต ์ 43,123 
เรือยนต ์ 564 
เรือขนถ่านหิน 100,671 
งานระหวา่งก่อสร้าง 2,124,045 
รวม 25,768,943 
 
ภาระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจาํนวน 2 ลาํไดถ้กูจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่ง เพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกูต่้างๆ โดยมี

มูลค่าการจาํนองทั้งหมด 7.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2554 : 396 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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 เรือเดินทะเลจาํนวน 6 ลาํของบริษทัยอ่ย ไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่ง เพ่ือคํ้าประกนัเงินกู้
ต่างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 95.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2554 : 117.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้า 2 ลาํ และเรือขดุเจาะนํ้ามนั 1 ลาํไดถ้กูจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้า

ประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูต่้างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 1,359.5 ลา้นบาท และ 110.0
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2554 : 1,353.0 ลา้นบาท และ 117.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 เรือขนถ่านหิน 12 ลาํของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนั

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะยาวโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 125.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 
125.0 ลา้นบาท) 

 
 ท่ีดิน และอาคารบางส่วนของกลุ่มบริษทัไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือคํ้าประกนัโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 925.0 ลา้นบาท (พ.ศ. 
2554 : 925.0 ลา้นบาท) 

 
5.2 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 358,947 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 4,731 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 128,510 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 6,095 
รวม 498,283 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ 4.4 การ
ประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 75 -

7.  โครงสร้างเงนิทุน 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 
ก. บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2555 จาํนวน 783,004,413 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 

783,004,413 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2555 จาํนวน 708,004,413 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
708,004,413 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
ข. หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

-ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืน- 
 
  
ค. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 

23,300,360 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2555 ซ่ึงจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนหรือมีไวน้ี้จะไดรั้บสิทธิประโยชน์
ทางการเงินต่างๆ แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบริษทั 

 
ง. 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
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไปแลว้ รวมจาํนวน 50 ลา้นหุน้ ยงัคงเหลือหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือจดัสรร
ใหน้กัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงอีก 50 ลา้นหุน้ 

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

หุน้มีมติท่ีเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 
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จ.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 

 
จ.2. อนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกหุน้สามญัเพิ่มเติมจาํนวน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 225,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือการจดัสรรดงัน้ี 
 

จ.2.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 175,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
จ.2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนั 

หรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอ
ขาย เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร รวมถึงการพิจารณา
กาํหนดราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเก่ียวขอ้ง 

 
จ.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  

มูลค่ารวม : จาํนวน 169,800,000 เหรียญสหรัฐ  

มูลค่าท่ีตราไว ้ : 300,000 เหรียญสหรัฐ/หน่ึงหุน้กู ้

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ แต่ไม่เสนอขาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล / นิติบุคคล
สญัชาติอเมริกนั 
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อาย ุ : 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อตัราการแปลงสภาพ : จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หารดว้ยราคา
แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : 59.90 บาทต่อหุน้ ซ่ึงคิดคาํนวณจากราคาตลาดถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ของบริษทัท่ีทาํการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วง
ระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 17-19 กนัยายน 2550 บวก
ส่วนเพิม่ (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 บริษทัคาดว่าผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดข้ึนหรือหาก
เกิดข้ึนจะเป็นอตัราท่ีนอ้ยมาก เน่ืองจากราคาการ
แปลงสภาพท่ีกาํหนดไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาดปัจจุบนั ณ 
เวลาท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผลกระทบต่อสิทธิใน
การออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม และส่วนแบ่งกาํไร 
(control dilution) จะลดลงไม่เกินกวา่ร้อยละ 15 

อตัราดอกเบ้ีย : ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

อตัราผลตอบแทน 
(Yield to Maturity) 

: ร้อยละ 5.50 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ : 24 กนัยายน 2550 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : 24 กนัยายน 2553, 24 กนัยายน 2554 และ 24 
กนัยายน 2555 

การไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด  : บริษทัและผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิขอไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดได้ตามท่ีข้อกําหนดสิทธิ
กาํหนดไว ้
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ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : DB Trustees (Hong Kong) Limited 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : Deutsche Bank Luxembourg S.A. 
 

หมายเหตุ ทั้งน้ีหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2550 ซ่ึงภายในระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ บริษทัฯ ไดท้าํการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพครบทั้งสามคร้ังแลว้ โดยคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ี 24 
กนัยายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงถือเป็นวนัครบกาํหนดอายหุุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555  

 
ฉ.        ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2552 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้

มีมติเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 
ฉ.1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 50,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 868,684,422 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํนวน 818,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 818,684,422 หุน้ 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
ฉ.2. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 818,684,422 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 933,052,865 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 933,052,865 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
ฉ.3. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 114,368,443 หุน้ เพ่ือรองรับการเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 50,000,000 หุน้ และเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้
ปันผล จาํนวน 64,368,443 หุน้  

 
              หมายเหตุ :  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 ทุนจดทะเบียน คือ  933,052,865  บาท และทุนชาํระ

แลว้ คือ 708,004,413 บาท 
  
ช. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2553 ท่ีประชุม         

ผูถื้อหุ้นมีมติเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 
 

ช.1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 50,048,452 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 933,052,865 บาท เป็นทุนจด
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ทะเบียนใหม่จาํนวน 883,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 883,004,413 หุน้ 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

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

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 933,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 933,004,413 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

 
ช.3. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ เพ่ือรองรับการเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจ
พิจารณากาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร รวมถึงการพิจารณากาํหนดราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ซ. บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้นประเทศจาํนวน 4 พนัลา้นบาท ตามมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 
19 ตุลาคม 2549 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทใดกไ็ดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือ
เป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนลา้นบาท) 
หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐ อเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า ดงัน้ี 

ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีช่ือวา่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย      
เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 1 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558" 

  (ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีช่ือวา่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย      
เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 2 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560" 

ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในวงจาํกดัต่อผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552  

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือชาํระคืนหน้ีเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์ และเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียน 
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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) 

 
ฌ. ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผูถื้อหุน้มีมติ

ใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดย 

 
ฌ.1 การตดัหุน้จดทะเบียน จาํนวน (ก) 100,000,000 หุน้ เป็นหุน้จดทะเบียนแต่ยงัมิไดน้าํ

ออกจาํหน่ายท่ีบริษทัฯ ไดส้าํรองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลง
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สภาพ ซ่ึงเสนอขายเม่ือปี พ.ศ. 2550 โดยบริษทัฯ มีการซ้ือคืนและยกเลิก รวมทั้งมีการไถ่
ถอนคืนแลว้บางส่วน และ (ข) 50,000,000 หุน้ เป็นหุน้จดทะเบียน แต่ยงัมิไดน้าํ
ออกจาํหน่าย ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้าํรองไวล่้วงหนา้ เพ่ือรองรับการเสนอขายใหบุ้คคลใน
วงจาํกดั (private placement) 

 
ฌ.2 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 

50,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554  ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ คือ 833,004,413  บาท และทุน
ชาํระแลว้ คือ 708,004,413 บาท 

 

ญ.  ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้มี
มติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 
50,000,000 หุน้ ท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรับการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  ทาํใหทุ้นจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 คือ 783,004,413 บาท  และทุนชาํระแลว้ คือ 
708,004,413 บาท 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 14 
พฤศจิกายน 2555 
ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 100,313,700  14.17 
2. Raffles Resources 1 Ltd 35,459,400  5.01 
3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 27,417,100  3.87 
4. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 22,939,204  3.24 
5. นายประทีป ตั้งมติธรรม 14,715,500  2.08 
6. State Street Bank Europe Limited 5,180,990  0.73 
7. East Fourteen Limited-Dimensional Emer Mkts Value FD 5,034,900  0.71 
8. นายนุรักษ ์มหทัธนะอานนท ์ 5,000,000  0.71 
9. State Street Bank And Trust Company 4,763,354 0.67 
10. Nortrust Nominees Ltd. 4,634,060  0.65 

 รวม 225,458,208 31.84 
หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 คือ 708,004,413 บาท 
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7.3 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
 

 ช่วงเวลาและจาํนวนเงินปันผล (ถา้มี) ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตอ้งการ
ใชเ้งินสด และเงินสดท่ีมีอยู ่ ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีระบุไวต้ามสัญญากูเ้งิน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการเขา้ไปถือหุน้และไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดๆ 
นอกจากหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จะ
ข้ึนอยูก่บัผลกาํไรและเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
แผนการลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต 
ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไร
สะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 

 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายไทย ตวัอยา่งเช่น กฎหมายกาํหนด
ไวว้า่การประกาศและจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะพิจารณาตาม 
ท่ีคณะกรรมการเสนอ และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ นอกจากน้ี กฎหมายไทยยงัหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร (กาํไรสุทธิ
รวมกาํไรสะสมและหกัขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งน้ีบริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนกวา่จะมี
จาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทั หรือมากกวา่นั้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั อีกทั้งหา้มจ่ายเงินปันผล
หากบริษทัอยูใ่นภาวะลม้ละลายหรืออาจเขา้ข่ายลม้ละลาย ถา้ทาํการจ่ายเงินปันผล 
 

 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย  เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ย 
ยกเวน้บริษทัท่ีใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือท่ีมีขนาดเลก็ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) 
(“เมอร์เมด”) และบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”) ซ่ึงจากการท่ีเมอร์เมดและ UMS 
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ และตลาดหลกัทรัพย ์ MAI ตามลาํดบั 
คณะกรรมการของเมอร์เมดและ UMS จะใชดุ้ลยพนิิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ 
บริษทัฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดและ UMS ในอนาคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ ประการ รวมถึง 
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กาํไรสะสม ผลประกอบการท่ีคาดไวใ้นอนาคต ประมาณการค่าใชจ่้ายฝ่าย
ทุน และแผนการการลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัหาทุนเงินกู้
ต่างๆ เป็นตน้ 
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8.   การจดัการ 
 
8.1 โครงสร้างการจดัการ 

แผนผงัการจดัการองคก์ร 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
 
 

 
 
 หมายเหตุ : โครงสร้างธุรกิจอยูใ่นหวัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 27 
 

บริษทัฯ มีคณะกรรมการยอ่ย 5 ชุดคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริษทั 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/

กรรมการบริหาร 
3. นายสนัติ บางออ้ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 
4. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการอิสระ 
5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ

อิสระ 
6. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
7. นายออรัล วิลสนั ดอว ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
9. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
11. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 
รายช่ือคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ก. คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายกฤช ฟอลเลต็ 
2. นายสนัติ บางออ้ 
3. นายปีเตอร์ สโตคส์ 

 
ข. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
1. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
2. นายออรัล วิลสนั ดอว ์
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
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ค. คณะกรรมการการกาํกบัดูแลกจิการ 

รายช่ือคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
1. นายสนัติ บางออ้ 
2. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 

 
ง. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. นายกฤช ฟอลเลต็ 
2. นายออรัล วิลสนั ดอว ์
3. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
4. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
5. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์

 

เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทั 
 

ช่ือ     ตาํแหน่ง 
1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานธุรกิจขนส่ง 
3. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานโครงสร้างพื้นฐาน 
4. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานปฏิบติัการ 
5. นางอุไร ปล้ืมสาํราญ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียง 
     และกาํกบัดูแล 
6. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการเงินและบญัชี 
7. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฎู   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย ์
เลขานุการบริษทั    นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล 
 
หมายเหตุ  ขอ้มูลของกรรมการบริษทั เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร และเลขานุการบริษทัอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
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8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
2. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
- บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
 องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 คน และตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 
2542 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ย

กวา่ 3 คน 
-  การเลือกตั้งจะมาจากคณะกรรมการบริษทั 

 
องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการการกาํกบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการการกาํกบัดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
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องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมาจากคณะกรรมการและ

คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมี 5 คน ประกอบดว้ย 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 3 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 
 
8.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 

8.3.1 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร อยูใ่นหวัขอ้รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 4 
(ซ) หนา้ 106 - 109 

 
8.3.2  การถือครองหุน้โดยกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

(หุน้) 
รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 

2554 
เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2555 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 0 20,000 20,000 
    คู่สมรส 0 0 0 
2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (1) 596,988 0 596,988 
    คู่สมรส 0 0 0 
3.  นายสนัติ บางออ้ (2) 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
4.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
5. นายกฤช ฟอลเลต็ (3) 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
6. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (2) 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
7. นายออรัล วิลสนั ดอว ์ 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (2) 4,400,800 23,016,300 27,417,100 
9. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (2) 7,729,900 92,583,800 100,313,700 
10. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี (2) 0 0 0 
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รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 
2554 

เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2555 

11. นายปีเตอร์ สโตคส์ 0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 

รวม 12,727,688 115,620,100 128,347,788 
หมายเหตุ : (1) หุน้ของ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไม่รวมหุน้จากโครงการ EJIP 

(2) นายสันติ บางออ้ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 

(3) นายกฤช ฟอลเลต็ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือ
วนัท่ี 12 เมษายน 2555 

 
8.3.3 การถือครองหุน้ TTA โดยผูบ้ริหาร (การถือครองเป็นรายบุคคลและภายใตโ้ครงการร่วม

ลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง)/1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
(หุน้) 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ 30 กนัยายน 2554 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2555 
1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 596,988 0 596,988 
     คู่สมรส - - - 
2. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู 1,100 0 1,100 
     คู่สมรส - - - 
รวมจาํนวนหุน้ TTA ท่ีถือโดยตรง 
โดยผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล 

598,088 0 598,088 

3. จาํนวนหุน้ TTA ท่ีถือโดย
ผูบ้ริหาร ภายใตโ้ครงการ EJIP/2 

306,576 221,723 528,299 

รวมจาํนวนหุน้ TTA ท่ีถือโดย
ผูบ้ริหารทั้งทางตรงและภายใต้
โครงการ EJIP 

904,664 221,723 1,126,387 

 
หมายเหตุ : /1 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้หค้วามเห็นชอบ ยกเวน้การรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารแต่ละรายจากการไดหุ้น้ของบริษทัฯ ตามโครงการ EJIP 
  /2 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 มี 8 ราย และ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 มี 7 ราย 
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8.4 รายงานว่าด้วยการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

การกาํกบัดูแลกจิการ หมายถึง ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์
ระหวา่งฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่การ
เติบโตและเพ่ิมคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนประกอบ 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือทาํหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 
และตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกรอบของจริยธรรม 

 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โทรีเซนไทย  

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) และไดน้าํเสนอนโยบายดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการ
เพ่ืออนุมติัในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 
 
หลกัการและกรอบการกาํกบัดูแลกิจการของ TTA มีดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้กาํหนดของกฎหมาย: การบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย         
กฎบตัร กฎเกณฑแ์ละมติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความรับผดิชอบ: ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของตน 

 ความโปร่งใส: การประกอบธุรกิจและการดาํเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารตรวจสอบไดแ้ละมี
ความโปร่งใส 

 การมีส่วนร่วม: ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของบริษทั 

 หลกัความคุม้ค่า: ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนทางการ
เงินและเศรษฐกิจ 

 
องคป์ระกอบสาํคญัของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 

(มหาชน) อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี 
1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 
2. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
4. โครงสร้างและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 
 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดต้รวจสอบรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลและมีความเห็นวา่ TTA
ไดป้ฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการโดยทัว่ไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
 
บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการในรอบปีบญัชี 2555 ดงัน้ี 
 
1. ผู้ถอืหุ้น : สิทธิและการปฏิบัตอิย่างเท่าเทยีมกนั 
(ก) สิทธิทัว่ไปและความเท่าเทยีมกนั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งในแง่การเปิดเผย 
ขอ้มูลวิธีทาํบญัชี การใชข้อ้มูลภายใน และผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้  

 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีหนา้ท่ี

ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัฯ ในเวลาอนัสมควรอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่ง
โปร่งใสและแสดงความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธรรม
เนียมปฏิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

 
ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพยีงพอเก่ียวกบั

วาระการประชุมท่ีมีการนาํเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวการประชุม  
 
ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทนหรือเลือก

กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุม
แทนตน 

 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหผู้ถื้อหุน้

มีโอกาสในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงั
บริษทัฯ และเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการเพือ่พิจารณาผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ  
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บริษทัฯ ไดมี้การเสนอใหผู้ถื้อหุน้ส่งระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี เพ่ือท่ีคณะกรรมการจะไดมี้
เวลาเพียงพอในการพิจารณาใหค้รบทุกวาระ ทั้งน้ี หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ สาํหรับการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ปี 2556 นั้น บริษทัฯ 
ไดมี้การเสนอใหผู้ถื้อหุน้ส่งระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเพือ่เขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหนา้ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
 
(ข) การประชุมผู้ถอืหุ้น 

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใช้
สิทธิของตนอยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ี
ใชบ้งัคบัและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการ
ประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดาํเนินการประชุมไปจนถึงการนาํส่งรายงานการประชุม 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย

อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 
วนัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง รวมถึง บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการ
ประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย  
 
รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2555 มีดงัน้ี 
 
(ข.1) วธีิการก่อนการประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ กาํหนดวนั
ปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือเป็นการใหเ้วลาในการพิจารณาหนงัสือบอกกล่าวการประชุม หรือ การ
ขอขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนการประชุม โดยบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2555 น้ีให้กบัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 
14 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง นอกจากน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมดงักล่าวไดถู้กนาํมาลงไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจ ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการจะมีอยูใ่นแต่ละวาระของการประชุม 
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ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นปี 2555 ผูถื้อหุน้จะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานท่ี
จดัการประชุม วาระการประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วม
ประชุม เพ่ือช่วยผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
 
(ข.2) ณ ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้โดยการจดัช่องลงทะเบียน
แยกระหวา่งผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม และใชใ้นการนบัคะแนน พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ไดแ้นบซองจดหมายแบบตอบรับไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะมาทางไปรษณียอี์กดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การนาํระบบการลงคะแนนเสียงแบบ
อิเลคทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (TSD) มาใชใ้นการ
ลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนเสียงเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
 
(ข.3) ระหว่างการประชุม 

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555  เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการนาํเสนอระหวา่งการประชุม
ทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีไดก้าํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียง
ของตนอยา่งเท่าเทียมกนั  

 
บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนขั้นดีเลิศ (ช่วงคะแนนระหว่าง 90-99) สาํหรับคุณภาพของการจดังานการ

ประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปีมาตั้งแต่ปี 2550 โดยผลการประเมินมาจากแบบประเมินของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ร่วมกบัสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 
(ข.4) วธีิการหลงัการประชุม 

บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2555 ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหลงัจากการประชุม 
นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com 
 
2. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นและตระหนกัถึงความสาํคญัของกลุ่มผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การสนบัสนุนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจะช่วยสร้างความยัง่ยนื
ใหก้บัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงคาํนึงถึง
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ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังานและฝ่าย
บริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น เจา้หน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ บริษทัฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีใช้
บงัคบัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนกาํหนดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบติั
ตามดว้ย 

 
บริษทัฯ ใชน้โยบายเก่ียวกบัการรับแจง้ประเดน็ขอ้สงสัยต่างๆ ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการซกัถาม

บริษทัฯ โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้ซกัถามมายงัคณะกรรมการตรวจสอบผา่นทางเวบ็ไซตข์อง 
บริษทัฯ และทางตู ้ป.ณ. 33  
 
(ก) ผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการพิจารณา
ความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยา่งยติุธรรมและโปร่งใสใน
เวลาอนัสมควร และพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์น และช่ือเสียงของบริษทัฯ 
 
(ข) พนักงาน 

บริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทัฯ จึงไดว้่าจา้งพนกังานท่ีมี
ความสามารถและประสบการณ์ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของบริษทัฯ  

 
ในปีท่ีผา่นมา  บริษทัไดจ้ดัทาํตวัแบบการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร (Leadership Model) และได้

เร่ิมดาํเนินการพฒันาผูบ้ริหารระดบัอาวโุสและระดบักลางอยา่งเป็นระบบ ตามโครงการพฒันาผูบ้ริหาร 
(Management Development Program - MDP) ท่ีวางไว ้ มีการนาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการยอมรับตาม
มาตรฐานสากลมาใชป้ระกอบการพฒันา เช่น 360 Leadership Feedback และ Personality profile เพ่ือให้
แน่ใจวา่ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาของพนกังานในระดบัอ่ืน โดยผลกัดนัผา่น

แผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละ
ท่าน บริษทัเช่ืออยา่งยิง่ว่าการพฒันาขีดความสามารถของพนกังานจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัขององคก์รในระยะยาว 
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(ค) คู่สัญญา 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจกบั หุน้ส่วน คู่แข่ง เจา้หน้ี และคู่คา้ และอ่ืนๆ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการ

ซ้ือขายท่ีไดท้าํเป็นสญัญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม  
 
(ง) ลูกค้า 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าลูกคา้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จึงมุ่งท่ีจะสร้างความพอใจให้แก่ลูกคา้ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวงัของลกูคา้อยา่งยติุธรรมและอยา่งมืออาชีพ  
 
(ฉ) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยมาตรฐานท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ยดึมัน่ใน
การรักษามาตรฐานดา้นความปลอดภยัและกฎหมายควบคุมมลภาวะในการดาํเนินธุรกิจ  
 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถกู
เผยแพร่ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งผา่นทางระบบการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (http://www.thoresen.com) ข่าวประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ (press 
release) และทางรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนโดย
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
ในรอบปีบญัชี  2555 บริษทัฯ ไดมี้การพบปะและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี 
1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ีและนกัวิเคราะห์ (48 คร้ังในปี 2555) 
2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวิเคราะห์เพ่ือพดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุด

ของบริษทัฯ (5 คร้ังในปี 2555) 
3. การประชุมนกัลงทุน (1 คร้ังในปี 2555) 
4. โรดโชว ์(1 คร้ังในปี 2555) 
5. การรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ประจาํไตรมาสในงาน Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนท่ี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (4 คร้ัง ในปี 2555) 
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4. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

จาํนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
และขอ้บงัคบัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  
  

กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลายประการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ใส่ใจ และซ่ือสตัย ์ และ
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความ
อิสระจากคณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/หรือผลประโยชน์ ของผูถื้อหุน้ 
 
 ทั้งน้ี คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (Capital 
Market Supervisory Board) 
 
(ก.2) คณะกรรมการ 

บริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 11 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน (ร้อยละ 10 จาก
จาํนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 คน (ร้อยละ 45 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) และ
กรรมการอิสระ 5 คน (ร้อยละ 45 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 96 - 
 

รายนามคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
3. นายสันติ บางออ้ กรรมการอิสระ 
4. นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ 
5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ 
6. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
7. นาย ออรัล วิลสัน ดอว ์ กรรมการอิสระ 
8. นางสาวอษุณา มหากิจศิริ กรรมการ 
9. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
10. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี กรรมการ 
11. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการอิสระ 

 
(ก.3) การแยกตําแหน่ง 

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธาน
กรรมการทาํหนา้ท่ีดูแลการใชน้โยบายและแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ตามท่ีคณะกรรมการและฝ่าย
บริหารไดพิ้จารณาและจดัทาํข้ึน ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการดาํเนินไปจนสาํเร็จลุล่วง 
กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาํถามสาํคญัๆ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 
อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

กรรมการจะประชุมกนัเป็นคร้ังคราว เพือ่ใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนฝ่ายบริหารผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในขณะเดียวกนั คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร  
 
(ข) เลขานุการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and 
Remuneration Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Committee) และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 
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(ข.1) เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัเพือ่รับผดิชอบเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และเพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

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

 
(ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติังานใน

หนา้ท่ีของตน ทั้งน้ี ไดมี้การกาํหนดแผนตรวจสอบประจาํปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารงานดา้นความเส่ียงดา้นทางการเงินของบริษทัฯ 
ตามท่ีมีระบุไวใ้นแผนธุรกิจประจาํปีของ TTA 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี      

นายกฤช ฟอลเลต็ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายสนัติ บางออ้ และนายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 
2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง 
 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและค่าตอบแทนในการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้เพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีทุกคร้ัง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 
1. แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 หรือ นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 แห่ง
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีการเงิน 2555 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 3.24 ลา้นบาท เพ่ือสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ 
และงบการเงินรวม 
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ทุกปีหลงัพิจารณาขอ้กาํหนด และค่าธรรมเนียมในการวา่จา้งการสอบบญัชีตามท่ีมีการเสนอแลว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน และแนะนาํ
คณะกรรมการใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้ในท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 
เพ่ือเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษทั เคพีเอม็จี   

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับงบการเงินประจาํปี 2556 ซ่ึงจะเสนอต่อ     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556 
 
(ข.3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 
3 คน 

 
ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยสมาชิก 3 คน 
ต่อไปน้ี ดร.พิชิต นิธิวาสิน (ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) นายออรัล วิลสัน ดอว ์และ 
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวมถึงการกาํหนดกระบวนการและ

หลกัเกณฑใ์นการสรรหา และคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการตาม
โครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีไดก้าํหนดไว ้และทบทวนและเสนอคาํแนะนาํ
ต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับคดัเลือก (ไม่วา่จะโดยคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ หรือ
อ่ืนๆ) เพ่ือการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงประวติั อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ จาํนวน
คร้ังท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
คณะกรรมการกาํหนดระดบัเงินค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด ใหอ้ยูภ่ายใต้

ขีดจาํกดัท่ีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบ ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบั
แนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบบัเดือนกนัยายน 2549) 
 
(ข.4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในท่ีประชุม
คณะกรรมการวนัท่ี 14พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 
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2553 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง จะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมาจากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีมาจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ 3 คน ไดแ้ก่ นายกฤช ฟอลเลต็ (ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง) นายออรัล     
วิลสนั ดอว ์ และนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และกรรมการบริหารความเส่ียงอีกสองคน มาจากคณะผูบ้ริหาร 
ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี
และการเงิน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประชุมกนั 2 คร้ังในปี 2555 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของระบบการ

จดัการความเส่ียงขององคก์รภายในกลุ่มบริษทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจไดว้า่สามารถระบุ   ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั
ไดอ้ยา่งครบถว้น และมีกระบวนการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกาํหนด   และปรับปรุง
นโยบายของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 
 
(ข.5) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 21 
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดย
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ประกอบไปดว้ยกรรมการ 3 คน ไดแ้ก่ 

นายสนัติ บางออ้ (ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายเชีย วนั ฮทั 
โจเซฟ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการประชุมกนั 3 คร้ังในรอบปีบญัชี 2555 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

และหลกัจรรยาบรรณ และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายและหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการเพือ่ท่ีจะ
ไดค้งไวใ้หอ้ยูใ่นกรอบของหลกัจริยธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ 
และดูแลการปรับปรุงผลงานของคณะกรรมการอนัมาจากผลของการประเมินนั้น 

 
ในปี 2555 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึง

การปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลงานของคณะกรรมการ และประเมินผลการดาํเนินงานของ
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คณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการยงัไดมี้จดัทาํแนวทางของกรรมการท่ีเป็นตวัแทน
ในบริษทัอ่ืนอีกดว้ย (representative directors) 

 
(ข.6) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ในท่ีประชุมคณะกรรมการวนัท่ี 
14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ
บริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร  

 
คณะกรรมการบริหารจะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คน ท่ีมาจากกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษทัฯ โดยเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารจากคณะกรรมการบริษทัฯ 3 คน และอีก 1 คน เป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารซ่ึงมาจากคณะผูบ้ริหาร 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดว้ยกรรมการ 4 คน ไดแ้ก่ นาย

ประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ประธานกรรมการบริหาร) ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และ
นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ คณะกรรมการบริหารการประชุมกนั 7 คร้ังในรอบปีบญัชี 2555 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของ

บริษทัฯ เพ่ือท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และการพิจารณากลยทุธ์ของการลงทุนและนโยบายการเงิน
ของบริษทัฯ  
 
(ง) ผลประโยชน์ทีข่ดัแย้ง 
(ง.1) ธุรกรรมทีอ่าจทําให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 

ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ซ่ึงมีเน้ือหาสรุปเก่ียวกบัการถือครองหุน้และการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ และของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเกบ็ไวก้บับริษทัฯ 
เพ่ือติดตามรายการเก่ียวโยงหรือรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้
ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงาน

ท่ีแกไ้ขใหม่ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจนาํไปสู่
การขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะ
ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการจะถูกหา้มไม่ใหพิ้จารณา
หรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมีการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกบับริษทัฯ 
 
(ง.2) การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใหใ้ชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงาน
ในตาํแหน่งของตนเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ   
บริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการหา้มใชข้อ้มูลภายในท่ีสาํคญัเพ่ือซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอยา่งเดด็ขาด และหา้มการใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือ
ซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 
กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และฐานะ

การถือครองหุน้ของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯ หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารอาวโุสทุกคน
ซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดาํเนินงานทางการเงินราย
ไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็น
ประโยชน ์นิติบุคคลท่ีว่าจา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ ทาํการเป็นตวัแทน 
 
(จ) การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน เพ่ือสร้างความมัน่ใจต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารและการปฏิบติังานในทุกระดบั นอกจากน้ี แผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระท่ี
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยงัช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ในการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเดน็ทางดา้นการบญัชีการเงิน การปฏิบติัตามระบบ
และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในการ
ดาํเนินธุรกิจและความเส่ียงทางการเงินอีกดว้ย ในรอบปีบญัชี 2555 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการ
ควบคุมภายใน 5 ประการดงัน้ี 

 
1. การควบคุมโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัไดจ้ดัวางโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของผูบ้ริหารมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบติดตาม ดูแลการควบคุมการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทั และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
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พ้ืนฐานท่ีสาํคญัของคุณภาพในการทาํงานไดถู้กอธิบายไวใ้นคู่มือพนกังานสาํหรับพนกังานทุกคน 
โดยไดเ้นน้การสร้างสาํนึกถึงความรับผดิชอบต่อลูกคา้ การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั การใหค้วาม
เคารพซ่ึงกนัและกนั การทาํงานร่วมกนัและเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี เป้าหมายและวิธีท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัไดถู้กวางแผน และกาํหนดเป็นแนวทางไวส้าํหรับพนกังานทุกคนร่วมกนั
ปฏิบติัตาม โดยการติดตามประเมินผลอยา่งใกลชิ้ดจากฝ่ายบริหาร บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
กาํหนดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเหมาะสมจะนาํไปสู่ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
องคก์ร 

 
2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดมี้การทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนในการบริหารจดัการความ
เส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดระดบัผลกระทบ หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึน
อยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี บริษทัไดส้นบัสนุนใหมี้การตระหนกัถึงความรับผดิชอบร่วมกนัของพนกังานทุกคนต่อ
การบริหารจดัการความเส่ียงสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้างการบริหาร
จดัการความเส่ียงไดจ้ดัวางอยา่งมีแบบแผน มาตรการและแผนการบริหารจดัการความเส่ียงไดถู้กกาํหนดจาก
ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัทั้งจากภายในและภายนอก 
การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนยงันาํมาถึงเป้าหมายของการควบคุมบริหารความเส่ียงโดยการใชว้ิธีการ
ควบคุมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การกาํหนดใหมี้การรายงานความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนแปลง
ไป รวมทั้งการควบคุมติดตามใหมี้การบริหารจดัการความเส่ียงนั้น ๆ อยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที แผนการ
บริหารความเส่ียงจะถูกติดตามและทบทวนความเหมาะสมอยา่งรอบคอบก่อนจะเสนอรายงานใหก้บั
คณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส 

 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัไดมี้การกาํหนดอาํนาจและการอนุมติัในแต่ละแผนกอยา่งเหมาะสม และไดท้าํการติดตาม
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ การทาํรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทางการคา้ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เสมือนหน่ึงว่าธุรกรรมและขอ้ตกลงนั้น
ไดถู้กทาํกบับริษทัอ่ืน ๆ ตามปกติในทางการคา้ และเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ี บริษทัยงั
ไดใ้หค้วามสาํคญัในการดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินงานเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
พนกังานสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดมี้การกาํหนดระดบัอาํนาจและหนา้ท่ีของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการและระดบับริหารอยา่งเหมาะสม ชดัเจน รวมทั้งการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งหน่วยงานปฏิบติัการ 
หน่วยงานควบคุมดูแล และหน่วยงานตรวจสอบและประเมินเพ่ือใหมี้การรักษาระดบัการถ่วงดุลและการ
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ตรวจสอบท่ีเหมาะสม การจดัใหมี้การระบบการควบคุมดูแลการใชง้านและบาํรุงดูแลรักษาทรัพยสิ์นของ
บริษทัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัยงักาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสาํหรับแผนก
การเงินและบญัชีเพ่ือใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินท่ีชดัเจนและเพียงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาเพือ่ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความ
ตอ้งการของฝ่ายบริหาร บริษทัยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูล
สารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกักเ็พ่ือความถกูตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ีจะ
นาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยบริษทัไดล้งทุนเพือ่สร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจาก
ภายในและภายนอกบริษทั รวมทั้งจดัใหมี้การส่ือสารภายในองคก์รผา่นช่องทางหลายช่องทาง เช่นการ
ประชุมบริษทัทุกๆ ไตรมาส ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร และอีเมล ์ การบนัทึกรายการทาง
บญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการบนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
เอกสารซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุม
คณะกรรมการไดถู้กจดัส่งแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

 
5. ระบบการติดตาม 

จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษทัสามารถควบคุม และติดตามผลการดาํเนินงานผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพ่ือปรับปรุงแผนธุรกิจผา่น
กระบวนการกาํกบัดูแลโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํงานภายใตแ้ผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบไดถู้กจดัทาํข้ึนจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทั รวมถึง
การคาํนึงถึงลาํดบัความสาํคญัของบริษทัในกลุ่มบริษทั กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของ
การตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแกไ้ขจะถูกนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จนถึงปัจจุบนั การ
ตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องทางการควบคุมภายในท่ีมีสาระคญั อยา่งไรกต็าม ไดมี้การเสนอแนะการ
ปรับปรุงในระบบการควบคุมภายในในบางจุดท่ีตรวจพบ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดส้อบทานระบบการ
ปฏิบติังานหลกัและกิจกรรทางการเงินท่ีสาํคญั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 
ทั้งน้ี ระบบการตรวจสอบภายในไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอจากฝ่ายตรวจสอบภายในตาม

แผนการตรวจสอบประจาํปี และไดมี้การรายงานผลของการตรวจสอบนั้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ยงัไดส้อบทานระบบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรทางการเงินท่ีสาํคญั 
เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 
(ฉ) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งทุกไตรมาสต่อปี ทั้งน้ีเป็นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การ
ประชุมพิเศษจะจดัข้ึนตามความจาํเป็นตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ ในปี 2555 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 
11 คร้ัง วาระการประชุมหลกั ไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเขา้ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั คณะกรรมการ
กาํหนดใหส้มาชิกทุกคนอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอใหก้บังานของคณะกรรมการ รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของ
กรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง  
 
รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการในรอปปีบญัชี 2555 
 

หมายเหตุ : * นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ นายสนัติ บางออ้ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมกราคม 2555 

 ** นายกฤช ฟอลเลต็ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนเมษายน 2555 และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2555 

 *** นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมกราคม 2555 และดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2555 

 
ช่ือ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ท่ีประชุม 
คณะกรรมการ

บริหาร 

ท่ีประชุม
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

ท่ีประชุม
คณะกรรมการ 
กาํกับดูแลกจิการ 

ท่ีประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร 
ความเส่ียง 

ท่ีประชุม
ปกติ 

ท่ีประชุม 
เฉพาะกจิ 

รวม 

1.  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์* 4/5 2/2 6/7 - 6/7 - - - 

2.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 6/6 5/5 11/11 - 7/7 - - 2/2 
3. นายสนัติ บางออ้* 5/5 2/2 7/7 4/7 - - 3/3 - 
4.   นายกฤช ฟอลเลต็** 3/4 - 3/4 7/7 - - - - 
5.  ดร. พชิิต นิธิวาสิน 6/6 5/5 11/11 - - 12/12 - - 
6.  นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ* 5/5 2/2 7/7 - 7/7 - 3/3 - 
7. นายออรัล วิลสนั  ดอว ์ 6/6 3/5 9/11 - - 7/7 - 2/2 
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ* 4/5 2/2 6/7 - - 6/7 2/3 - 
9. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ*** 5/5 2/2 7/7 - 7/7 - - - 
10.  นายกานิม ซาอดั เอม็  
      อลัซาอดั อลั-คูวารี* 

0/5 1/2 1/7 - - - - - 

11. นายปีเตอร์ สโตคส์ 5/6 3/5 8/11 7/7 - - - - 
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รายละเอียดการเขา้ประชุมของกรรมการท่ีลาออกในระหวา่งรอบปีบญัชี 2555 

หมายเหตุ : - ศาสตราจารยพ์ิเศษอธึก อศัวานนัท ์นายศกัด์ิ เอื้อชูเกียรติ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ดร. ศิริ การเจริญดี และ ศ.ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ลาออกจากการเป็น
กรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 

- นายอศัวิน คงสิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 
(ช) การประเมนิของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดมี้การประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการ สาํหรับรอบปี
ส้ินสุด ณวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 โดยประธานกรรมการกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเป็นผูด้าํเนินการส่ง
แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเกบ็ไวท่ี้
เลขานุการบริษทัฯ และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  
 

ทั้งน้ี การประเมินแบ่งเป็นเร่ืองหลกั ๆ 6 ประเดน็ ดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณลกัษณะของคณะกรรมการ 
2. บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. ผลงานของคณะกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
6. การพฒันาส่วนบุคคลของกรรมการ 

 
คณะกรรมการไดมี้การหารือเก่ียวกบัผลการประเมิน และขอใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยเสนอวิธีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 
 
 
 

 
ช่ือ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ท่ีประชุม
คณะกรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

ท่ีประชุม
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 
ท่ีประชุม
ปกติ 

ท่ีประชุม
เฉพาะกจิ 

รวม 

1.  ศ. พิเศษอธึก อศัวานนัท ์ 1/1 3/3 4/4 - - 1/1 

2.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 1/1 3/3 4/4 4/4 5/5 1/1 
3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 1/1 2/3 3/4 - 5/5 1/1 
4. ดร. ศิริ การเจริญดี 1/1 3/3 4/4 4/4 5/5 1/1 
5. ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 1/1 3/3 4/4 4/4 - 1/1 
6. นายอศัวิน คงสิริ 2/2 4/4 6/6 - - 2/2 
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(ซ) ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะประกอบดว้ย 
 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดยอ่ยจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 1.20 เท่า 

ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ 
 กรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทยจะไดรั้บเบ้ียเดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) จะจ่ายเพิ่มเติมใหแ้ก่กรรมการต่อเม่ือผลการ

ดาํเนินงานบรรลุถึงตามเป้าหมาย ทั้งน้ี ตามท่ีไดอ้นุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงินสด 
ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ปี 2555 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน

สาํหรับคณะกรรมการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
• กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งส้ิน 

430,000 บาท หากมีกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งเพ่ิมเติมเขา้มาใหม่ จะไดรั้บ
ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 
45,000 บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 
เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของเบ้ีย
ประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 40,000 
บาทต่อคร้ัง 

• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึง
เท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ) กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อคร้ัง 

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะไดรั้บเบ้ีย
ประชุม 18,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเส่ียง และคนอ่ืนๆ) 
กรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วม
ประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 

• กรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทยจะไดรั้บเบ้ียเดินทาง เม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือ
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 
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- จากเอเชียมายงัประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
- จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอ่ืนๆ มายงัประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ

วนั 
• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ 
• จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพ่ือวางแนวทาง

ในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลัประจาํปี เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้* (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 
โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวมส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น และจะนาํมาจดัสรรใหแ้ก่
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 
 
หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
            ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม 

 
รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ทั้งหมดในรอบปีบญัชีปรากฎตามตารางใน

หนา้ถดัไปน้ี 
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ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีบญัชี 2555 
หน่วย : บาท 

หมายเหตุ : *นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์นายสันติ บางออ้ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เมื่อ
เดือนมกราคม 2555  

 **นายกฤช ฟอลเลต็ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เมื่อเดือนเมษายน 2555 

 

ชื่อ 

คณะกรรมการ เบีย้ประชุม 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 

เบีย้ดินทาง 
(สําหรับกรรมการ 
ชาวต่างชาติเท่านั้น) 

(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

 
โบนัส 

คณะกรรมการ 
คณะ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

และกําหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
กาํกับดูแล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์* 970,000 - 315,000 - 288,000 - - - 1,573,000  
2.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั - - - - - - - - -  
3. นายสันติ บางออ้* 280,000 - 315,000 160,000 - - 54,000 - 809,000  
4.   นายกฤช ฟอลเลต็** 197,167 - 135,000 336,000 - - - - 668,167  
5.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 420,000 - 495,000 - - 432,000 - - 1,347,000  
6.  นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ* 280,000 - 315,000 - 280,000 - 45,000 - 920,000  
7. นายออรัล วิลสนั  ดอว ์ 420,000 - 405,000 - - 210,000  45,000 1,080,000 10,500 
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ* 280,000 - 270,000 - - 180,000 30,000 - 760,000  
9. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ* 280,000 - 315,000 - 280,000 - - - 875,000  
10.  นายกานิม ซาอดั เอม็  
อลัซาอดั อลั-คูวารี* 

280,000 - 45,000 - - - - - 325,000 
 

11. นายปีเตอร์ สโตคส์ 420,000 - 360,000 280,000 - - - - 1,060,000 17,000 
รวม 3,827,167 - 2,970,000 776,000 848,000 822,000 129,000 45,000 9,417,167 27,500 
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ค่าตอบแทนและโบนสัสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดล้าออกในช่วงปี 2555 
หน่วย : บาท 

หมายเหตุ : - ศาสตราจารยพิ์เศษอธึก อศัวานนัท ์ นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ดร. ศิริ การเจริญดี และ ศ.ดร. วรภทัร             
โตธนะเกษม ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 

- นายอศัวิน คงสิริ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน 

หน่วย : ลา้นบาท 

จาํนวนผูบ้ริหารใน
ระหวา่งปี/จาํนวน
ผูบ้ริหารเฉล่ีย 

(full time equivalent) 

ปี 2555 

จาํนวนผูบ้ริหารใน
ระหวา่งปี/จาํนวน
ผูบ้ริหารเฉล่ีย 

(full time equivalent) 

ปี 2554 

เงินเดือนและโบนสัรวม 8 ราย/7.54 ราย 66.03 ลา้นบาท 9 ราย/8.83 ราย 68.29 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนอ่ืน 8 ราย/7.54 ราย 5.63 ลา้นบาท 9 ราย/8.83 ราย 5.59 ลา้นบาท 
(เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ)     
หมายเหตุ : ผูบ้ริหารท่ีลาออกระหวา่งรอบปีบญัชี 2555 มี 1 ราย จาํนวนผูบ้ริหารส้ินรอบปีบญัชี 2555 มี 7 ราย 

 
(ฌ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นผูจ้ดัการปฐมนิเทศใหก้บัสมาชิกใหม่
ของคณะกรรมการ ในการประชุมดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ รวมทั้ง
ขอ้บงัคบับริษทัฯการนาํเสนอขอ้มูลของบริษทัฯ (presentations) ล่าสุด รายงานประจาํปีปีล่าสุด ตลอดจนกฎ
บตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ยในคู่มือกรรมการ 

 

ช่ือ 

คณะกรรมการ เบีย้ประชุม 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 

เบีย้ดินทาง 
(สําหรับกรรมการ
ชาวต่างชาติเท่าน้ัน) 

(ดอลลาร์สหรัฐ 
อเมริกา) 

ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

 
โบนัส คณะ 

กรรมการ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กาํนด

ค่าตอบแทน 
1.  ศ. พิเศษอธึก อศัวานนัท ์ 140,000 - 180,000 - - 320,000 - 
2.  นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 140,000 - 180,000 240,000 150,000 710,000 - 
3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 140,000 - 135,000 - 150,000 425,000 2,000 
4. ดร. ศิริ การเจริญดี 140,000 - 180,000 240,000 150,000 710,000 - 
5. ศ. ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 140,000 - 180,000 288,000 - 608,000 - 
6. นายอศัวิน คงสิริ 900,000 - 324,000 - - 1,224,000 - 

รวม 1,600,000 - 1,179,000 768,000 450,000 3,997,000 2,000 
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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”)  

 
บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการ

อบรมในหลกัสูตรดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 
 

หลกัสูตรท่ีกรรมการบริษทัฯ ไดผ้า่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย มีดงัน้ี 
หลกัสูตร จาํนวนกรรมการท่ีผา่นการอบรม 

The Role of Chairman 1 
The Director Accreditation Program 3 
The Director Certification Program 5 
The Finance for Non-Finance Director Program 1 
 
5. จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) 
(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัตกิารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1. ความยติุธรรม 
บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สญัญาทุกรายท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และ

หลีกเล่ียงการปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกว่าบุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่การขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 
 

2. ความเป็นมืออาชีพ 
บริษทัฯ รับผิดชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการ

ทาํงานใหไ้ดผ้ลในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ิธีการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
 

3. การทาํงานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เทคนิค และ

เศรษฐกิจ และปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
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4. วินยัและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยวินยัและหลกัการดา้นจริยธรรม และทาํการทุกอยา่งใหม้ัน่ใจว่าธุรกิจของ

บริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 
(ข) จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบค่านิยมขององคก์ร พนัธกิจ และวิสยัทศัน ์ (VMV 
Framework) เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 
กมุภาพนัธ์ 2553 ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่นาํกรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสยัทศันด์งักล่าว
มาใช ้โดยเนน้ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานทุก

คนไดเ้ขา้ใจหลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศ
สาํหรับพนกังานใหม่อีกดว้ยค่านิยมหลกั 4 ประการไดแ้ก่ 
 
1. คุณธรรม: เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสตัยต่์อกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั จะปฏิบติัตามท่ีให้

สญัญาไว ้  ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั 
2. ความเป็นเลิศ: เราจะทาํงานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษา

สภาพแวดลอ้ม ความมัน่คง การบริการ เราพร้อมรับมือกบังานทา้ทายเสมอ และจะดาํเนินธุรกิจของเรา
อยา่งมืออาชีพ 

3. จิตสาํนึกของการร่วมกนัเป็นทีม: เราใส่ใจในลูกคา้ พนกังาน และคู่คา้ของเรา และจะปฏิบติัตนในอนัท่ี
จะส่งเสริม   และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 

4. การยดึมัน่ในพนัธะ: เราจะคาํนึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อผลและ
ความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 
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 ์ 
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8.6 บุคลากร 
 

- ณ 30 กนัยายน 2555 TTA มีพนกังานทั้งส้ิน 51 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 7 คน และพนกังานอีก 44 คน โดยมีพนกังาน
ของแต่ละสายงานดงัน้ี 
 

สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน (เฉพาะสงักดั TTA) 
1. สายงานบญัชีและการเงิน 14 
2.  สายงานทรัพยากรบุคคล 8 
3. สายงานปฎิบติัการ (Group Operations) 6 
4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 10 
5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 8 
6.  อ่ืนๆ (Infrastructure) 5 

รวม 51 
 

จาํนวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จาํนวนพนกังาน 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง  164 
กลุ่มธุรกิจพลงังาน 168 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน 720 

 

- รวมจาํนวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 1,052 คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจาํเรือ 

- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของ
บริษทั เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2555 เป็นเงินจาํนวน 
664,960,383.68 บาท 

- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนั 
สงัคม (ไม่รวมคนประจาํเรือ) เป็นจาํนวน 32,542,584 บาท 

- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
นโยบายพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 2 (ข) หนา้ 93 

 
8.7 นโยบายว่าด้วยการรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รธุรกิจท่ีดีท่ีเป็นแบบอยา่งของสงัคม จึงไดย้ดึหลกัธรรมาภิบาล
ในการประกอบกิจการเสมอมา  โดยไดก้าํหนดกรอบมาตรฐานการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด และจดัใหมี้การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่ง
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ต่อเน่ือง เพ่ือใหแ้นวคิดของความรับผดิชอบต่อสังคมสะทอ้นอยูใ่นทุกกระบวนการทาํงานและในทุก
กิจกรรมท่ีบริษทัฯ จดัข้ึนทั้งภายในและภายนอก 

 
บริษทัฯ เห็นว่า ความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจนั้น  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมเพ่ือสงัคม หากแต่

เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและยดึมัน่ในค่านิยมหลกั อนัไดแ้ก่ คุณธรรม 
ความเป็นเลิศ จิตสาํนึกในการทาํงานร่วมกนั และการยดึมัน่ในพนัธะ ซ่ึงค่านิยมเหล่าน้ีไดห้ล่อหลอม
รากฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีสุดใหก้บับริษทัฯ 
 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงาน ไม่วา่จะเป็นในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจ
พลงังาน หรือกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ใหจ้ดักิจกรรม “จิตอาสา” เพ่ือช่วยเหลือชุมชนในทอ้งถ่ินท่ี
ตนเองดาํเนินธุรกิจอยู ่  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ ตอบแทนสงัคมในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้น
การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั และการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน 
 
กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมในปี 2555 
 
ด้านการศึกษา 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และทุกบริษทัในเครือ มองว่าการศึกษาคือหวัใจ
ของการสร้างอนาคตท่ีย ัง่ยนื ดงันั้น ตลอดทั้งปี 2555 เราจึงใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมทางดา้นการศึกษา
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมท่ีจดัโดย บริษทั   ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือของเรา 

 18 ก.พ. 2555 -  UMS เขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือฟ้ืนฟูโรงเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุนํ้าท่วม 
ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัเจา้แปดทรงไตรย ์  โรงเรียนวดัแกว้สุวรรณ และโรงเรียนวดัอู่ตะเภา ท่ี อ. เสนา     
จ. พระนครศรีอยธุยา 

 11 พ.ค. 2555 - UMS ร่วมกบัชมรมผูป้ระกอบการท่าเรือและคลงัสินคา้ใน อ.นครหลวง 6 บริษทั จดั
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ร่วมกนัทาํความสะอาดโรงเรียนใหก้บันอ้งๆ โรงเรียนต่างๆ ท่ีอยูใ่กล้
คลงัสินคา้ อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยธุยา มอบเป็นของขวญัแก่นอ้งๆ ในวนัเปิดภาคเรียน
การศึกษาปี 2555 

 30 พ.ค. 2555 -  UMS จดักิจกรรม  “UMS พ่ีสอนนอ้ง”  ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงโอกาสในการสร้างสรรคโ์ครงการวิทยาศาสตร์ใหก้บันอ้ง ๆ โรงเรียนวดัทองทรงธรรม          
ต. คลองสะแก อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยธุยา 
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 29 มิ.ย. 2555 - UMS พานอ้งๆ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จากโรงเรียนวดัโพธ์ิทองธรรม อ.นครหลวง
เขา้กรุงเทพ บุกศูนยวิ์ทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา หรือทอ้งฟ้าจาํลอง เพ่ือหาความรู้นอกหอ้งเรียน ดา้น
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลย ีผา่นส่ือจาํลองท่ีเสมือนจริง 

 21 ก.ค. 2555 -  UMS มอบเงิน 20,000 บาท สนบัสนุนโครงการ “จา้งครูอตัราจา้ง” เพ่ือการเรียนรู้
ของนกัเรียนโรงเรียนวดัทองทรงธรรม (สามคัคีนฤมิต) อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยธุยา เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 80 ปีของโรงเรียนฯ โดยมีนายธีระศกัด์ิ ยิม้สิน ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็น
ตวัแทนรับมอบ 
 

ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะปกปักและรักษา

ส่ิงแวดลอ้มในส่วนท่ีตนเองสามารถบริหารจดัการไดใ้หมี้คุณภาพท่ีดีข้ึน โดยไดด้าํเนินกิจกรรมหลายส่วน
ในปี 2555 ท่ีผ่านมา ประกอบดว้ย 

 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (ค.ป.อ.) ของ TTA 
และบริษทัในเครือ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการกระดาษเพือ่ตน้ไม ้ ของมูลนิธิศูนยส่ื์อเพ่ือการพฒันา
โครงการ เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานออฟฟิศไดมี้ส่วนช่วยลดการตดัตน้ไมแ้บบง่ายๆ ดว้ยการนาํ
กระดาษท่ีใชแ้ลว้ (ไม่วา่จะเป็น กระดาษประเภทใด ขนาดใด รวมถึงเศษกระดาษ ใบเสร็จต่างๆ) มา
หยอ่นใส่กล่องของมูลนิธิท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้ โดยกระดาษเหล่าน้ีจะถูกรวบรวมไปผา่นกระบวนการรี
ไซเคิลแลว้นาํกลบัมาผลิตเป็นกระดาษใหม่  

 28 ก.ค. 2555 - UMS ร่วมกบัชมรมผูป้ระกอบการท่าเรือและคลงัสินคา้ฝ่ังตะวนัตก จดักิจกรรม 
“Big Cleaning Day” ทาํความสะอาดถนน ณ บริเวณสามแยกวดัโพธ์ิทอง ถึงสามแยกบางเด่ือ          
อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยธุยา โดยคลงันครหลวงของ UMS ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเคร่ืองจกัรใน
การทาํความสะอาด 

ด้านสุขภาพอนามยั 
การจดักิจกรรมจิตอาสาและการร่วมบริจาคเงินเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นสุขภาพและอนามยั

ใหก้บัชุมชนต่างๆ ยงัคงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมหลกัทางดา้น CSR ท่ีเราไดท้าํมาตลอดทั้งปี 
 15 พย. 2554 - พนกังานของ TTA ไดม้าร่วมกนับรรจุถุงยงัชีพเพือ่นาํไปมอบใหก้บัผูป้ระสบภยันํ้า

ท่วม   โดยในวนัถดัมา ไดมี้อาสาสมคัรจากพนกังานในกลุ่ม TTA รวมกนัประมาณ 30 คน ไดล้ง
พ้ืนท่ีร่วมกบัทหาร  เพ่ือแจกถุงยงัชีพใหก้บัประชาชนผูป้ระสบภยันํ้าท่วม ในแถบ อ. เอกชยับาง
บอน 
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 UMS ท่ีคลงัสวนส้ม จ. สมุทรสาคร ไดท้าํการผลิต “ลูกบอลชีวภาพอดักอ้น” จาํนวน 84,000 กอ้น 
เพ่ือนาํไปบริจาคใหก้บัผูป้ระสบภยัใชใ้นการบาํบดันํ้าเสียท่ีเกิดจากการท่วมขงั และเพ่ือร่วมเฉลิม
พระเกียรติในในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระชนมายคุรบ 84 พรรษา 

 ในเดือนกค. 2555 - UMS จดักิจกรรมแนะนาํวิธีทดสอบสมรรถภาพและดูแลสายตาท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่
ผูสู้งอายใุน อ. บา้นแพว้ จ. สมุทรสาคร และผูสู้งอายใุน อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยธุยา  

 

ด้านการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ยงัคงมุ่งมัน่เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยพฒันาให้
สงัคมมีความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ผา่นการบริจาคเงิน และสนบัสนุนใหพ้นกังานในกลุ่มไดส้ละเวลาเพ่ือ
ไปประกอบกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม  

 14 ม.ค. 2555 - UMS จดังานวนัเดก็ ท่ีคลงัสวนส้ม จ. สมุทรสาคร  ในงานมีการจดันิทรรศการให้
ความรู้เก่ียวกบัถ่านหิน จดัซุม้เกมส์ และแจกของรางวลัใหก้บัเดก็ๆ ท่ีมาร่วมงาน 

 13 เม.ย. 2555 - UMS ไดม้อบเงินจาํนวน 10,000 บาท เพ่ือสนบัสนุนการจดังานประเพณีสงกรานต์
ประจาํปีท่ี อ. บา้นแพว้  จ. สมุทรสาคร 

 1 พ.ค. 2555 - UMS ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุโดยมอบหนงัสือธรรมะและปุ๋ยนํ้าหมกั
ชีวภาพใหก้บัผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นศูนย ์ 3 วยัในพระอุปถมัภข์องพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ 
พระวรชายา ท่ี อ. บา้นแพว้  จ. สมุทรสาคร 

 8 พ.ค. 2555 - UMS ร่วมกบั บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส บริจาคขนมขบเค้ียวและเคร่ืองด่ืมบาํรุง
สุขภาพใหก้บัชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  ณ ต. คลองสะแก             
อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยธุยา นอกจากนั้น UMS ยงัไดจ้ดัการแสดงมายากล เพ่ือเรียกรอยยิม้
จากผูท่ี้มาร่วมงานดว้ย  

 20 ก.ค. 2555 – บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) จดักิจกรรม Thoresen Maritime 
Awards ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี เพ่ือมอบรางวลัเชิดชูเกียรติและสร้างขวญักาํลงัใจใหแ้ก่
พนกังานกลุ่ม Shipping ทั้งคนประจาํเรือและพนกังานออฟฟิศ  โดยในปีน้ีมีการมอบรางวลัสาํหรับ
ผูท่ี้ปฏิบติังานบนเรือดีเยีย่มประจาํปีรวม 4 รางวลั  ไดแ้ก่ รางวลัเรือปฏิบติัการยอดเยีย่มขนส่งสินคา้
ไดต้ลอดปี รางวลัเรือท่ีบาํรุงรักษาอยา่งดีผา่นการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่าเรือตามเมืองต่างๆ  
รางวลัเรือท่ีขนถ่ายสินคา้ไดย้อดเยีย่มไม่มีความเสียหาย  และรางวลัสาํหรับคนเรือท่ีไดค้ะแนน
สูงสุดในการประเมินความรู้ รวมทั้งมีพธีิมอบทุนการศึกษาใหก้บับุตรหลานของคนประจาํเรือท่ี
เรียนดีรวมทั้งส้ิน 15 ทุนดว้ย 
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9. การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูงและ
พนกังานของบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งมาก กบัการท่ีบริษทัมีการจดัวางระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม เพ่ือสร้างความมัน่ใจต่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือใหส้ามารถบรรลุ
เป้าหมายในทางธุรกิจ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โครงสร้างของการควบคุมภายในของบริษทัประกอบดว้ยการจดัใหมี้
โครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนในเร่ืองการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ การมอบหมาย และการ
แบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมและมีระบบและวิธีการควบคุมภายในท่ีรัดกุม 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั โดยการทาํการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัวางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  
รวมถึงตรวจสอบประเดน็ท่ีสาํคญัทางการบญัชีและการเงิน การปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และการกาํหนดนโยบายและวิธีการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจและทางการเงินของ
ผูบ้ริหาร เพ่ือใหค้วามมัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในท่ีวางไวเ้หมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ประเดน็
ท่ีพบจากการตรวจสอบจะมีการแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงให้
ดีข้ึนต่อไปภายในเวลาท่ีเหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาํการติดตามการแกไ้ขหรือปรับปรุงตามท่ีไดต้ก
ลงไว ้ และนาํเสนอผลของการแกไ้ขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป 

 
บริษทัใหค้วามสาํคญัใน 5 องคป์ระกอบท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในดงัต่อไปน้ี 
 

1. การควบคุมโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม 
บริษทัไดจ้ดัวางโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของผูบ้ริหารมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบติดตาม ดูแลการควบคุมการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทั และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

พ้ืนฐานท่ีสาํคญัของคุณภาพในการทาํงานไดถู้กอธิบายไวใ้นคู่มือพนกังานสาํหรับพนกังานทุกคน 
โดยไดเ้นน้การสร้างสาํนึกถึงความรับผดิชอบต่อลูกคา้ การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั การใหค้วาม
เคารพซ่ึงกนัและกนั การทาํงานร่วมกนัและเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี เป้าหมายและวิธีท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัไดถู้กวางแผน และกาํหนดเป็นแนวทางไวส้าํหรับพนกังานทุกคนร่วมกนั
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ปฏิบติัตาม โดยการติดตามประเมินผลอยา่งใกลชิ้ดจากฝ่ายบริหาร บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
กาํหนดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเหมาะสมจะนาํไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องคก์ร 

 
2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดมี้การทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนในการบริหารจดัการความ
เส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดระดบัผลกระทบ หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึน
อยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี บริษทัไดส้นบัสนุนใหมี้การตระหนกัถึงความรับผดิชอบร่วมกนัของพนกังานทุกคนต่อ
การบริหารจดัการความเส่ียงสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้างการบริหาร
จดัการความเส่ียงไดจ้ดัวางอยา่งมีแบบแผน มาตรการและแผนการบริหารจดัการความเส่ียงไดถู้กกาํหนดจาก
ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัทั้งจากภายในและภายนอก 
การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนยงันาํมาถึงเป้าหมายของการควบคุมบริหารความเส่ียงโดยการใชว้ิธีการ
ควบคุมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การกาํหนดใหมี้การรายงานความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนแปลง
ไป รวมทั้งการควบคุมติดตามใหมี้การบริหารจดัการความเส่ียงนั้น ๆ อยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที แผนการ
บริหารความเส่ียงจะถูกติดตามและทบทวนความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ ก่อนจะเสนอรายงานใหก้บั
คณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส 

 
3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัไดมี้การกาํหนดอาํนาจและการอนุมติัในแต่ละแผนกอยา่งเหมาะสม และไดท้าํการติดตาม
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ การทาํรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทางการคา้ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เสมือนหน่ึงว่าธุรกรรมและขอ้ตกลงนั้น
ไดถู้กทาํกบับริษทัอ่ืน ๆ ตามปกติในทางการคา้ และเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน นอกจากน้ี บริษทัยงั
ไดใ้หค้วามสาํคญัในการดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินงาน เพ่ือใหม้ัน่ใจว่า
พนกังานสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดมี้การกาํหนดระดบัอาํนาจและหนา้ท่ีของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการและระดบับริหารอยา่งเหมาะสม ชดัเจน รวมทั้งการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งหน่วยงานปฏิบติัการ 
หน่วยงานควบคุมดูแล และหน่วยงานตรวจสอบและประเมินเพ่ือใหมี้การรักษาระดบัการถ่วงดุลและการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสม การจดัใหมี้การระบบการควบคุมดูแลการใชง้านและบาํรุงดูแลรักษาทรัพยสิ์นของ
บริษทัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัยงักาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสาํหรับแผนก
การเงินและบญัชีเพ่ือใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินท่ีชดัเจนและเพียงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาเพือ่ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความ

ตอ้งการของฝ่ายบริหาร บริษทัยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูล
สารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกักเ็พ่ือความถกูตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ีจะ
นาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยบริษทัไดล้งทุนเพือ่สร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจาก
ภายในและภายนอกบริษทั รวมทั้งจดัใหมี้การส่ือสารภายในองคก์รผา่นช่องทางหลายช่องทาง เช่นการ
ประชุมบริษทัทุกๆ ไตรมาส ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร และอีเมล ์ การบนัทึกรายการทาง
บญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการบนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
เอกสาร ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุม
คณะกรรมการไดถู้กจดัส่งแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

 
5. ระบบการตดิตาม 

จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษทัสามารถควบคุม และติดตามผลการดาํเนินงานผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพ่ือปรับปรุงแผนธุรกิจผา่น
กระบวนการกาํกบัดูแลโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํงานภายใตแ้ผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบไดถู้กจดัทาํข้ึนจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทั รวมถึง
การคาํนึงถึงลาํดบัความสาํคญัของบริษทัในกลุ่มบริษทั กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของ
การตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแกไ้ขจะถูกนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จนถึงปัจจุบนั การ
ตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องทางการควบคุมภายในท่ีมีสาระคญั อยา่งไรกต็าม ไดมี้การเสนอแนะการ
ปรับปรุงในระบบการควบคุมภายในในบางจุดท่ีตรวจพบ ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดส้อบทานระบบการ
ปฏิบติังานหลกัและกิจกรรทางการเงินท่ีสาํคญั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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10. รายการระหว่างกนั 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย กบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้มีดงัต่อไปนี้ 
 

ลกัษณะรายการ บริษทั/ความสมัพนัธ์ 

สดัส่วน
การถือ
หุน้
โดยตรง/
ออ้ม
ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

 มูลค่ารายการระหวา่งกนักบักลุ่มธุรกิจ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
กลุ่มธุรกิจเพื่อการลงทุน กลุ่มธุรกิจกขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 

TTA โซลีอาโด  
โฮลดิ้งส์ พีทีอี 

แอลทีดี 

บริษทั 
 โทรีเซน 
เซอร์วิส  
เซ็นเตอร์ 
จาํกดั 

บริษทั  
โทรีเซน 

(กรุงเทพ) 
จาํกดั 

กลุ่มบริษทัเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้

เทกอง 

อื่นๆ บริษทั เมอร์เมด  
มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

อื่นๆ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง  
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั 
บาคองโค จาํกดั 

อื่นๆ 

1. รายการกบับริษทัยอ่ย 

1.1 บริษทัยอ่ยไดร้ับบริการสารสนเทศ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  99.9 23,909,915.00                     ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

   บริษทั  ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 99.9 299,812.00                       

    บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 57.1 302,000.00                       

    บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 88.7 123,000.00                       
1.2 บริษทัยอ่ยไดร้ับบริการค่าเช่าสาํนกังานและ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  99.9 8,002,032.00                     ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

  อุปกรณ์สาํนกังาน บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.9 3,430,405.00                       
1.3 ค่าบริการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  99.9 7,000.00                     ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

    กลุ่มบริษทัเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 99.9 7,500.00                       
    บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 88.7 1,408,500.00                       
    บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 57.1 8,500.00                       
    บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.9 70,500.00                       
1.4 บริษทัยอ่ยไดร้ับบริการในการบริหารจดัการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 57.1 4,846,016.00                     อตัราตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม 

    บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 88.7 7,938,000.00                       
1.5 ดอกเบี้ยรับ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 51 43,695.40                     ตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัที่ใหเ้งินกู ้

    กลุ่มบริษทัเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 99.9 51,571,064.03                       
    PT Perusahaan Pelayaran Equinox 49 4,864,414.01                       
    บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 99.9 117,511,191.78                       
1.6 บริษทัยอ่ยใหบ้ริการสารสนเทศและบริการอื่นๆ บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั 99.9 18,002,798.00                     ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก 
1.7 ดอกเบี้ยจ่าย กลุ่มบริษทัเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 99.9 79,993,621.18                     ตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัที่ใหเ้งินกู ้

    บริษทั เอเชีย โคด้ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดั 99.9 1,471,573.37                       
2. รายการกบับริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
2.1 บริษทัร่วมไดร้ับบริการสารสนเทศ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 49 169,273.00                     ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

    บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  49 1,679,931.00                       
2.2 บริษทัร่วมไดร้ับบริการค่าเช่าสาํนกังานและ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 49 2,406,720.00   599,193.06 43,700.00               ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

  อุปกรณ์สาํนกังาน บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  49 4,611,000.00   2,370,224.00 170,000.00                 
   บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51     852,700.00 114,400.00     163,255.00           
    Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. 50                   7,656,180.00     
2.3 ค่าบริการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 49 1,500.00                     ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

    บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51 10,000.00                       
2.4 บริษทัร่วมไดร้ับบริการในการบริหารจดัการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 49                       อตัราตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม 

   บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  49                         
    บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51                         
    โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 50                         
    Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd./1 24.5                         

/1 ถือหุน้ทางออ้มผา่น โทรีเซน อินโดไชน่า เอส.เอ. 
/2 ถือหุน้ทางออ้มผา่น เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 
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ลกัษณะรายการ บริษทั/ความสมัพนัธ์ 

สดัส่วน
การถือ
หุน้
โดยตรง/
ออ้ม
ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

 มูลค่ารายการระหวา่งกนักบักลุ่มธุรกิจ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
กลุ่มธุรกิจเพื่อการลงทุน กลุ่มธุรกิจกขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 

TTA โซลีอาโด  
โฮลดิ้งส์ พีทีอี 

แอลทีดี 

บริษทั  
โทรีเซน 
เซอร์วิส  
เซ็นเตอร์ 
จาํกดั 

บริษทั  
โทรีเซน 

(กรุงเทพ) 
จาํกดั 

กลุ่มบริษทัเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้

เทกอง 

อื่นๆ บริษทั เมอร์เมด  
มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

อื่นๆ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง  
เซอร์วิสเซส จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั 
บาคองโค จาํกดั 

อื่นๆ 

2.5 ดอกเบี้ยรับ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51 318,946.27                     ตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัที่ใหเ้งินกู ้
2.6 บริษทัร่วมใหบ้ริการการดาํเนินงานเกี่ยวกบัเรือเดิน บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 49         8,720,537.21             ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก 

  ทะเล บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  49         1,383,693.34               
    โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 50         163,783.22               
2.7 บริษทัร่วมใหบ้ริการงานธุรกิจนอกชายฝั่ง บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51             24,316,791.70         ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคลภายนอก 
2.8 บริษทัร่วมใหบ้ริการดา้นการขาย โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 50                   19,507,362.51     

    Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd./1  24.5                   33,632,232.37     
2.9 บริษทัร่วมใหบ้ริการดา้นการบริหารและจดัการ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 50   15,558,394.12                   อตัราตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม 

    บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51                     1,200,000.00   
    บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  49                 1,000,000.00       
3. ยอดคงเหลือกบับริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
3.1 บริษทัร่วมเป็นลูกหนี้่กลุ่มธุรกิจ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 49 219,443.19   58,247.06                 ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 

    บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  49 1,654,597.09   263,085.18 30,000.00 2,451.20             ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 
    บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51 47,437.87   165,850.00               49,171.85  ราคาปกติที่ใหบ้ริการกบับุคคลภายนอก 
    Qing Mei Pte. Ltd. 33.3 263,522.57                     เงินทดรองจ่าย 
    โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 50 1,029.06                       
    Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd./1  24.5                   1,009,668.00     
    บริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั  40   49,558,656.47                   เงินปันผล 
    บาเรีย เซเรส 20   8,738,764.02                   เงินปันผล 
    SKI Energy Resources Inc./2  12.16   231,030,770.40                     
3.2 บริษทัร่วมเป็นเจา้หนี้กลุ่มธุรกิจ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 49         819,752.89             ตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัที่ใหเ้งินกู ้

    บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  49         405,698.06       1,070,000.00   127,026.94   
    ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 49           5,151,985.00             
    บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51         3,745.00   3,773,128.01           
    Qing Mei Pte. Ltd. 33.3   280,233.79                     
3.3 บริษทัร่วมกูย้มืเงินระยะสั้นจากกลุ่มธุรกิจ SKI Energy Resources Inc./2  12.16   123,315,200.00                   ตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัที่ใหเ้งินกู ้
3.4 บริษทัร่วมกูย้มืเงินระยะยาวภายใน 1 ปีจากกลุ่ม บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 51 3,323,000.00                     ตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัที่ใหเ้งินกู ้

  ธุรกิจ  Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd./1 50                   31,251,000.00     
3.5 บริษทัร่วมกูย้มืเงินระยะยาวระหวา่ง 1 ปี ถึง  5 ปี SKI Energy Resources Inc./2  12.16   548,752,640.00                   ตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัที่ใหเ้งินกู ้

 จากกลุ่มธุรกิจ               

/1 ถือหุน้ทางออ้มผา่น โทรีเซน อินโดไชน่า เอส.เอ. 
/2 ถือหุน้ทางออ้มผา่น เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 

 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
  

ในกรณีที่บริษทัฯ เขา้ทาํสญัญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ทาํสญัญานั้นๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั  
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
  

ในกรณีที่บริษทัฯ เขา้ทาํสญัญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบตัิการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั และใหม้ีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก และทาํเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถ้ือหุน้ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่มีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตัิ 
 
นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 
กรรมการตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรายการระหวา่งกนัดงักล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวา่จะเป็นรายการที่มีความจาํเป็นและใหเ้ป็นไปในราคาที่ยตุิธรรม 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
11.1 งบการเงิน 
 
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 
 
 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 30 กนัยายน 2555, 2554 และ 2553 ผูต้รวจสอบ
บญัชีไม่มีความเห็นใด ๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้
ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2555, 2554 และ 
2553 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ข. ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

สินทรัพย์

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8,458,186 17.31 3,797,378 7.91 3,585,007 8.42

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระ -                -        -                -        -                -        
เงินลงทุนระยะสั้น 1,956,302 4.00 983,932 2.05 802,920 1.89
ลูกหน้ีการคา้  -  อ่ืน 1,652,584 3.38 2,719,103 5.66 2,663,448 6.26

                      -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 403 0.00 291,060 0.61 62,062 0.15
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -        -                -        -                -        
ส่วนของเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,000.00       0.01       34,253 0.07 34,574 0.08

วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล 2,634,477 5.39 2,646,092 5.51 2,217,208 5.21
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 716,031 1.47 1,163,948 2.42 1,142,639 2.68

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 15,421,984 31.55 11,635,766 24.22 10,507,858 24.69

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 368,315 0.75 586,031 1.22 0 0.00
เงินลงทุนระยะยาว 1,236,768 2.53 3,739,363 7.79 3,793,672 8.91

ค่าความนิยม 3,834,040 7.84 3,817,460 7.95 1,498,794 3.52
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 704,220 1.44 607,527 1.26 498,283 1.17
ท่ีดิน 620,876 1.27 622,891 1.30 618,167 1.45

อาคาร 1,208,830 2.47 1,215,169 2.53 1,308,186 3.07
ส่วนปรับปรุงอาคาร 162,001 0.33 179,777 0.37 192,461 0.45
เรือเดินทะเล 27,144,470 55.54 26,517,253 55.21 27,980,292 65.74

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 3,300,258 6.75 3,319,871 6.91 3,497,305 8.22
รถยนต์ 155,478 0.32 115,927 0.24 119,067 0.28
เรือยนต์ 3,868 0.01 2,209 0.00 1,982 0.00

เรือขนถ่านหิน 138,574 0.28 138,574 0.29 139,908 0.33
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ -                -        948,854 1.98 1,077,910 2.53

เงินมดัจาํซ้ือเรือ 185,538 0.38 -                -        -                -        
งานระหวา่งก่อสร้าง 2,205,353 4.51 2,810,832 5.85 2,879,480 6.77
หกัค่าเส่ือมราคาสะสม (9,083,205) (18.59) (8,495,681) (17.69) (11,152,937) (26.20)

หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                -        (373,492) (0.78) (892,878) (2.10)
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 26,042,041 53.28 27,002,184 56.22 25,768,943 60.55
สินทรัพยอ่ื์น 1,266,094 2.59 644,060 1.34 492,877 1.16
รวมสินทรัพย์ 48,873,463 100.00 48,032,391 100.00 42,560,427 100.00

ณ วนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2553

ณ วนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2554

ณ วนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2555

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วนัที ่30 กนัยายน
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5,544 0.01 2,292 0.00 7,230 0.02

เงินกูร้ะยะสั้น 1,605,983 3.29 1,410,277 2.94 1,263,004 2.97

เจา้หน้ีการคา้ -  อ่ืน 923,548 1.89 838,130 1.74 1,270,299 2.98

เจา้หน้ีอ่ืน 143,841 0.29 139,149 0.29 64,550 0.15

 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,583 0.02 7,173 0.01 11,632 0.03

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 424,952 0.87 375,787 0.78 225,776 0.53

เงินกูร้ะยะสั้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,500 0.02 4,500 0.01 -                -        

ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,047,259 2.14 1,205,741 2.51 -                -        

ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,130,411 2.31 1,066,487 2.22 3,327,958 7.82

ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 66,151 0.14 61,031 0.13 -                -        

เงินค่าหุน้คา้งชาํระท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -                -        -                -        33,823 0.17

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 132,389 0.27 151,282 0.31 63,198 0.15

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 930,346 1.90 887,365 1.85 881,517 2.07

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 373,207 0.76 268,758 0.56 219,458 0.52

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,800,714 13.91 6,417,972 13.36 7,368,445 17.40

เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -        -                -        -                -        

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 5,207,265 10.65 3,994,284 8.32 3,995,530 9.39

เงินค่าหุน้คา้งชาํระ -                -        -                -        42,207 0.21

เงินกูร้ะยะยาว 5,233,936 10.71 6,697,843 13.94 5,442,863 12.79

ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 99,407 0.20 106,321 0.22 100,673 0.24

รวมหนีสิ้น 17,341,321 35.48 17,216,420 35.84 16,949,718 40.02

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 5,637,803 11.54 5,353,062 11.14 5,314,084 12.49

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 933,004 833,004 783,004

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ -        

  หุน้สามญั 708,004 1.45 708,004 1.47 708,004 1.66

  หุน้บุริมสิทธิ -                -        -                -        -                -        

เงินค่าหุน้รับล่วงหนา้ -                -        -                -        -                -        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,540,410 3.15 1,540,410 3.21 1,540,410 3.62

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 2,564,207 5.25 2,564,207 5.34 2,472,985 5.81

ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (901,357) (1.84) (782,154) (1.63) (899,317) (2.11)

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จากมูลค่าหลกัทรัพย์ 50,972 0.10 (4,717) (0.01) 9,853 0.02

สาํรองส่วนทุนจากการรวมส่วนไดเ้สีย (50,030) (0.10) (50,030) (0.10) (50,030) (0.12)

สาํรองสาํหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                -        -                -        366 0.00

กาํไรสะสม

  สาํรองตามกฎหมาย 93,500 0.19 93,500 0.19 93,500 0.22

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,888,632 44.79 21,393,689 44.54 16,420,854 38.58

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,894,339 52.98 25,462,909 53.01 20,296,625 47.69

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 48,873,463 100.00 48,032,391 100.00 42,560,427 100.20

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  (บาท)

มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้) (**)

จาํนวนหุน้สามญัปลายปีถวัเฉล่ีย (หุน้) (**)

ณ วนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2553

36.57

708,004,413

1.00

708,004,413

28.67

1.00

708,004,413

1.00

ณ วนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2554

35.96

ณ วนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2555

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วนัที ่30 กนัยายน (ต่อ)
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พนับาท % พนับาท % พนับาท %

รายได้

รายไดจ้ากการบริการ

ค่าระวาง 9,272,551 51.75 5,430,100 30.91 3,527,164 21.59

ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 3,476,365 19.40 5,542,740 31.56 5,714,142 34.97

ค่าบริการอ่ืนและค่านายหนา้ 503,454 2.81 342,863 1.95 316,079 1.93
รายไดจ้ากการขาย 4,667,088 26.04 6,249,367 35.58 6,781,505 41.51

     รวมรายได้ 17,919,459 100.00 17,565,070 100.00 16,338,890 100.00

ต้นทุน

ตน้ทุนการบริการ
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 7,932,525 52.10 5,220,014 33.70 3,286,241 23.52

ค่าใชจ่้ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 3,230,503 21.22 4,785,936 30.89 4,511,569 32.28

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอ่ืนและค่านายหนา้ 126,245 0.83 119,282 0.77 109,042 0.78

ตน้ทุนขาย 3,935,386 25.85 5,366,505 34.64 6,067,732 43.42

รวมต้นทุน 15,224,659 100.00 15,491,737 100.00 13,974,584 100.00

กาํไรขั้นต้น 2,694,800 2,073,333

รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน 1,110,309 1,698,555 372,340
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,805,108 3,771,888 372,340

ค่าใชจ่้ายในการขาย 227,579 9.64 265,972 9.61 362,479 5.54

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,965,905 83.28 2,311,024 83.51 5,952,513 91.04

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 167,008 7.08 190,207 6.87 223,297 3.42

       รวมค่าใช้จ่าย 2,360,492 100.00 2,767,203 100.00 6,538,289 100.00

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,444,616 1,004,685 (6,165,949)

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 80,306 10.09 110,229 63.64 129,426 (2.80)
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 1,524,922 1,114,914 (6,036,523)

ตน้ทุนทางการเงิน (602,366) (75.71) (669,740) (386.69) (757,772) 16.41

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 922,556 445,174 (6,794,295)

ภาษีเงินได้ (255,848) (32.16) (342,277) (197.62) (166,965) 3.61
กาํไรสุทธิสําหรับปี 666,708 83.80 102,897 59.41 (6,961,260) 150.71

การปันส่วนกาํไรสุทธิสําหรับปี

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 795,574 100.00 173,199 100.00 (4,618,833) 100.00

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (128,865) (16.20) (70,302) (40.59) 21,879 (0.47)
666,708 83.80 102,897 59.41 (4,596,954) 99.53

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  (บาท) (*)

มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้) (**)

จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) (**)

30 กนัยายน พ.ศ. 2553

1.12

1.00

708,004,413

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2554

0.24

1.00

708,004,413

1.00

708,004,413

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2555

(6.52)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่
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(หน่วย : พนับาท)

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 922,556 445,174 (4,429,989)

ปรับปรุงดว้ย :

ค่าเส่ือมราคา 1,843,359 2,387,160 1,875,854

ค่าตดัจาํหน่าย 731,247 182,144 120,077

ค่าตดัจาํหน่ายค่าความนิยม -                -                -                

(กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (499,805) (631,214) 23,472

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,871 2,677 376,753

ตดัจ่ายค่าความนิยม -                -                -                

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย -                -                16,598

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนและเงินมดัจาํ -                94,248 -                

(กาํไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                

(กาํไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (343,682) -                -                

(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกาํไรจากการคืน 180,942 486 5

ขาดทุนจากการปรับปรุงรายการเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,459 -                -                

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (33,456) (4,955) 4,904

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน (11,914) (4,022) (5,845)

รายไดอ่ื้น - ค่าความนิยมติดลบ -                -                -                

กาํไรจากการยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (9,634) -                (841)

ดอกเบ้ียจ่าย 267,128 477,685 496,569

ดอกเบ้ียจ่ายจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 243,487 141,922 75,632

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและสาํรองสาํหรับภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ี     คาดวา่จะไม่ไดรั้ 156,084 (96,129) 43,584

การดอ้ยค่า (กลบัรายการ) (753) 395,453 3,870,255

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว (106,997) 149,067 (118,699)

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว (106,699) (114,803) (21,197)

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                -                366

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (80,306) (110,229) (129,426)

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                -                -                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (270,235) (5,082) (66,297)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน
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(หน่วย : พนับาท)

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน 2,895,652 3,309,582 2,131,775

เงินทุนหมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 674,243 (1,086,536) 4,509

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 4,989 (206,434) (5,403)

ลูกหน้ีอ่ืน - ลดลง -                -                -                

สินคา้คงเหลือ - ลดลง (164,976) (286,871) 561,521

วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล (เพิ่มข้ึน) (32,833) 82,620 (245,801)

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพ่ิมข้ึน) (23,472) 29,664 2,143

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (338,948) (491,901) (11,515)

สินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (50,582) (110,072) 146,599

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                -                -                

เจา้หน้ีการคา้ - อ่ืน (ลดลง) (465,577) (34,610) 437,397

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (9,628) (92,626) 43,168

เจา้หน้ีอ่ืน (ลดลง) (287,417) 38,698 (53,265)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 119,518 (39,313) (139,054)

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 77,217 115,460 (33,045)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 102,010 (52,969) (15,096)

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (154,011) (74,125) (51,439)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ (57,475) 11,120 (66,099)

เงินสดจากการดาํเนินงาน

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีชาํระแลว้ (323,960) (533,186) (511,439)

ภาษีเงินไดจ่้าย (312,252) (433,509) (221,380)

เงนิสดสุทธิได้มาในกจิกรรมดาํเนินงาน 1,652,498 144,992 1,973,576

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน
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(หน่วย : พนับาท)

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระ (เพ่ิมข้ึน) ลดลงสุทธิ -                -                -                

เงินรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ (869,433) 797,916         170,956         

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 11,914 4,022 5,845

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) สุทธิ -                -                (125,666)

เงินรับคืนจากเงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,301,228) (2,376,518) (87,639)

เงินรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                

เงินรับคืนจากการคืนทุนจากบริษทัยอ่ยและการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ 2,135,049 33,480 -                

เงินจ่ายลงทุนในหุน้สามญั -                -                -                

เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 743,781 -                584                

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                33,924           31,668           

เงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้ 7,822 6,727             47,896           

เงินรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,386,983 2,199,247      9,044             

เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (8,356,002) (4,122,402) (1,453,847)

เงินจ่ายเพ่ือซ่อมเรือคร้ังใหญ่ (255,322) (303,666) (241,401)

จ่ายคืนเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (390,668) (232,063) -                

รับชาํระคืนเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,000 4,000 30,930

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน (10,883,104) (3,955,333) (1,611,630)

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 129 -

(หน่วย : พนับาท)

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -                -                -                
เงินกูร้ะยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนสุทธิ -                (3,000) (4,500)

เงินรับ(จ่ายคืน)เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 147,251 (192,742) (147,669)
เงินรับจากเงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                

จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                -                
เงินรับจากเงินกูร้ะยะยาว 6,684,970 4,210,109 2,945,188
เงินรับจากการออกหุน้กู้ 4,000,000 -                -                

จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว (3,243,967) (2,985,619) (1,873,963)
เงินรับจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                -                -                

เงินรับล่วงหนา้เพ่ือแปลงในสาํคญัแสดงสิทธิเป็นทุน -                -                -                
เงินรับจากการแปลงในสาํคญัแสดงสิทธิเป็นทุน -                -                -                

เงินค่าหุน้รับจากผูถื้อหุน้ -                -                -                
เงินจ่ายตน้ทุนการออกหุน้กู้ -                -                -                

เงินจ่ายเพ่ือการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (1,162,455) (1,194,288) (1,130,281)
เงินจ่ายเพ่ือยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (358,293) -                (106,088)

เงินจ่ายค่าจดัการการออกหุน้กู้ (7,244) -                -                
ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                -                -                
จ่ายคืนทุนแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                -                -                

เงินจ่ายการปรับลดส่วนเกินมูลค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย (46,850) -                -                
เงินรับค่าหุน้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1,568,987 12,863.00      -                

เงินรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ -                -                -                

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                (195,073) (3,474)
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ (379,476) (537,143) (354,007)

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 7,202,923 (884,893) (674,794)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (2,027,683) (4,695,234) (312,848)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 10,718,893 8,452,642 3,795,086
เงินสดเพ่ิมข้ึนจากการโอนบริษทัร่วมมาเป็นบริษทัยอ่ย -                -                -                

เงินสดเพ่ิมข้ึนจากการโอนบริษทัร่วมมาเป็นบริษทัยอ่ย -                (36,653) -                

เงินสดเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลง (238,568) 74,331 95,539
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินปี 8,452,642 3,795,086 3,577,777

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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รายการทีม่ใิช่เงนิสด 

หน้ีสินคงคา้งจากการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 26,717 8,575 445

หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 37,506 21,834 11,709

หน้ีสินคงคา้งสญัญาเช่าการเงิน 1,835 -                -                

หน้ีสินคงคา้งตน้ทุนการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                -                -                

การออกหุน้ปันผล -                -                -                

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม 21,818 54,915 58,297

เงินปันผลคา้งจ่าย 4,115 4,079 4,073
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2553 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 30 กนัยายน พ.ศ. 2555

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.27 1.81 1.43

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.88 1.40 1.12

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.27 0.02 0.29

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 10.43 8.04 6.07

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 35.00 45.42 60.29

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 15.79 18.36 17.83

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 23.11 19.88 20.53

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (PROFITABILITY RATIO)

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 15.04 11.80 14.47

อตัรากาํไรสุทธิ % 4.44 0.99 (28.27)

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 3.04 0.67 (20.19)

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม % 1.76 0.36 (10.20)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 11.06 8.31 (10.77)

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.42 0.40 0.37

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.45 0.47 0.55

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 2.65 1.54 (6.97)

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.14 0.05 0.17

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 23.14 408.78 0.00

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ บาท 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 44.54 43.53 36.17

กาํไรสุทธิต่อหุน้ บาท 1.12 0.24 (6.52)

เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.26 1.00 0.00

อตัราการเตบิโต  (GROWTH RATE)

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน % (10.28) (1.98) (6.98)

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน % (5.14) (0.17) (7.37)

กาํไรสุทธิ % (56.14) (78.23) (2,766.78)

สินทรัพยร์วม % 17.37 (1.72) (11.39)

หน้ีสินรวม % 64.38 (0.72) (1.55)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวเิคราะห์ทางการเงนิ

 
 
สูตรการคาํนวณ 
ระยะเวลาการเกบ็หน้ีและชาํระหน้ี : จาํนวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี  
อตัรากาํไรขั้นตน้ : กาํไรขั้นตน้/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไร

หรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
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อตัรากาํไรสุทธิ : กาํไรสุทธิ/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไร
หรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่เฉล่ีย 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : รายไดร้วมไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน/สินทรัพย ์
  รวมเฉล่ีย 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้/จาํนวนหุน้ 
 
หมายเหตุ: 
ตวัเลขงบการเงินปี พ.ศ. 2553 ไม่มีผลการปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงบริษทัยงัไม่นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 
(ปรับปรุง 2552) มาปฏิบติั บริษทันาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) มาปฏิบติัโดยเลือกใชว้ิธี
ปรับปรุงยอ้นหลงัสาํหรับส่วนประกอบของบญัชีเรือเดินทะเลซ่ึงมีผลการปรับยอ้นหลงัต่องบการเงินปี พ.ศ. 
2554 
 
11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

TTA รายงานผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 4,619 ลา้นบาท และผลขาดทุนต่อหุน้ 6.52 บาท สาํหรับผลการ
ดาํเนินงานในรอบปีบญัชี 2555 ระหวา่ง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กนัยายน 2555 เปรียบเทียบกบัผลกาํไรสุทธิ
จาํนวน 173 ลา้นบาท และกาํไรต่อหุน้ 0.24 บาท สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปีบญัชี 2554 ระหวา่ง 1 
ตุลาคม 2553 ถึง 30 กนัยายน 2554 
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ปัจจุบนั TTA มี 4 บริษทัฯ หลกั ประกอบดว้ย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์   
พีทีอี แอลทีดี (หรือ “โทรีเซนชิปป้ิง” ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้   
เทกอง)  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (หรือ “เมอร์เมด” ซ่ึงดาํเนิน
ธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(มหาชน) (หรือ “UMS” ซ่ึงดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายถ่านหิน) และ บริษทั   
บาคองโค จาํกดั (หรือ “บาคองโค” ซ่ึงดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายปุ๋ย และ
ใหบ้ริการโลจิสติกส์) เม่ือพิจารณาปัจจยัพ้ืนฐานและผลการดาํเนินงานปกติ
ก่อนหกัรายการพิเศษ จะพบวา่มีการปรับตวัดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั ใน 2 สาย
ธุรกิจหลกั 
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โทรีเซนชิปป้ิง มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน แมว้า่อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียในปี 
2555 ปรับตวัลดลง 30% จากปี 2554  แตะจุดตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบ 25 
ปี แต่ผลกาํไรจากการดาํเนินงานปกติ ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดั
จาํหน่าย (Normalized EBITDA) สาํหรับช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมาอยูท่ี่ระดบั 668 
ลา้นบาท ในขณะท่ี ผลกาํไรจากการดาํเนินงานปกติ ก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 
(Normalized EBIT) พุง่ข้ึนเป็น 118 ลา้นบาท จากเดิมท่ีเคยขาดทุน 15 ลา้นบาท
ในปี 2554  การปรับกลยทุธ์การดาํเนินงานในช่วง 12-18 เดือนท่ีผา่นมาของ 
โทรีเซนชิปป้ิง (เช่น การปรับปรุงกองเรือ การปรับโครงสร้างองคก์ร และการ
ควบคุมตน้ทุนอยา่งเขม้งวด) ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี เน่ืองจากสามารถท่ีจะ
พลิกกลบัมามีกาํไรในปีน้ี ทาํให ้EBIT ปรับตวัสูงข้ึนจากปีก่อนถึง 886% 
 
เมอร์เมด พลิกกลบัมามีกาํไร โดยมี normalized EBITDA อยูท่ี่ระดบั 1,358 
ลา้นบาท และมี normalized EBIT อยูท่ี่ 603 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 
138% ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์ดีข้ึน และการบริหาร
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายทั้งในส่วนของเรือและโครงการต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
UMS ไดด้าํเนินการเชิงกลยทุธ์หลายรูปแบบ เพ่ือเร่งใหโ้รงงานสมุทรสาคร
กลบัมาเปิดดาํเนินการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด มีการเร่งจาํหน่ายสตอ็คถ่านหินขนาด   
0-5 มม.ท่ีโรงงานสมุทรสาครใหก้บัโรงงานปูนซีเมนตใ์นจงัหวดัสระบุรี สูงถึง 
283,000 ตนั จึงทาํใหเ้กิดการขาดทุนจากการดาํเนินงาน normalized EBITDA 
และ EBIT ท่ี 36 ลา้นบาท และ 103 ลา้นบาทตามลาํดบั แมว้า่การดาํเนินการ
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบเชิงทางลบต่ออตัรากาํไร ดว้ยเหตุท่ีมีค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่งเพ่ิมสูงข้ึนมาก อยา่งไรกดี็ UMS สามารถขายสตอ็คถ่านหินออกไปแลว้ 
62% ซ่ึงจะทาํใหโ้อกาสในการท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหโ้รงงานสมุทรสาครไดเ้ปิด
ดาํเนินงานอีกคร้ังในช่วงปี 2556 นั้นสูงข้ึน 
 

บาคองโค มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายปุ๋ยเพิม่ข้ึนจากปีก่อน 14% แต่กาํไรขั้นตน้
ลดลง ในปี 2555 กาํไรจากการดาํเนิน งานของบาคองโค ลดลงเลก็นอ้ย แต่ 
EBITDA และ EBIT ยงัคงแขง็แกร่งอยูท่ี่ระดบั 257 ลา้นบาท และ 243 ลา้น
บาทตามลาํดบั 
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ส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัร่วมทุนเพิม่ข้ึนจากปีก่อน 17% โดย ปิโตรลิฟต์
และบาเรียเซเรส ยงัคงเป็นสองหน่วยธุรกิจท่ีสร้างผลกาํไรตอบแทนจากการ
ลงทุนท่ีดีใหก้บั TTA 

จากการท่ี โทรีเซนชิปป้ิง และ เมอร์เมด มีปัจจยัพ้ืนฐานท่ีดีข้ึน ส่งผลให ้ TTA 
มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานในรอบปีบญัชี 2555 อยูท่ี่ระดบั 1,974 ลา้น
บาท สูงข้ึนถึง 1,261% เม่ือเทียบกบักระแสเงินสดท่ีระดบั 145 ลา้นบาทในปี 
2554 

 

อยา่งไรกดี็ ผลขาดทุนรวมท่ีค่อนขา้งสูง เกิดจากการบนัทึกรายการพิเศษหลายรายการดว้ยกนั โดย
ในปีน้ี คณะกรรมการไดส้ัง่ใหด้าํเนินการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนและทรัพยสิ์นต่างๆ โดยใชส้มมุติฐานใน
เชิงอนุรักษนิ์ยมในการมองไปในอนาคต จึงทาํใหเ้กิดการตั้งสาํรอง และการบนัทึกรายการดอ้ยค่าสินทรัพย์
ในปีงบประมาณ 2555 หลายรายการ มูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,577 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายการหลกัๆ 
แบ่งตามธุรกิจไดด้งัต่อไปน้ี 

ส่วนของโทรีเซนชิปป้ิง 

 การตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาวงเงินกูแ้ละค่าผกูพนัวงเงินกูร่้วมจากหลายธนาคารท่ีทาํข้ึนใน
ปี 2550 ซ่ึงวงเงินกูร่้วมดงักล่าวไดห้มดอายไุปเม่ือไตรมาสท่ี 1/2555 จาํนวน 209 ลา้นบาท 

 การบนัทึกสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เป็นเคร่ืองยนตท่ี์อยูร่ะหว่างการสร้างและผลิตโดยผูรั้บเหมา
จาํนวน 199 ลา้นบาท  

 การบนัทึกสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เป็นเรือและตดัจาํหน่ายทนัทีในไตรมาส 4/2555 จาํนวน 501 
ลา้นบาท 

ส่วนของ UMS 

 ค่าเผือ่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินคา้คงเหลือจาํนวน 107 ลา้นบาท 

ส่วนของกลุ่มธุรกจิการลงทุน 

 การบนัทึกการดอ้ยค่าความนิยมของการลงทุนใน UMS ในช่วงไตรมาส 3/2555 จาํนวน 2,319 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นผลมาจากสถานการณ์ท่ี UMS ไดเ้ผชิญมาตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยกลายเป็นผลกระทบในเชิงลบ
ท่ีมีสาระสาํคญัต่อการดาํเนินกิจการ  

 การบนัทึกสาํรองเผือ่หน้ีสูญจาํนวน 908 ลา้นบาท สาํหรับโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ 
ซ่ึงกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาปรับโครงสร้าง  
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การตั้งสาํรองและบนัทึกรายการพิเศษน้ี เป็นการดาํเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือการ
รายงานฐานะทางการเงินเชิงอนุรักษนิ์ยมท่ีโปร่งใส เม่ือมูลค่าสินทรัพยใ์นงบดุลตํ่าลง โอกาสในการทาํกาํไร
ในอนาคตในช่วง 1-2 ปีขา้งหนา้กจ็ะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากธุรกิจหลกัๆ มีแนวโนม้ของการฟ้ืนตวัอยา่งเห็นไดช้ดั 
 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

กลุ่มธุรกิจขนส่ง มีผลขาดทุนสุทธิทั้งส้ิน 775 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการบนัทึกรายการพิเศษ
ของการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์กล่าวขา้งตน้  ซ่ึงถา้หากไม่นบัรายการพิเศษเหล่าน้ี กลุ่มธุรกิจขนส่งจะพลิก
กลบัเป็นผลกาํไรสุทธิจาํนวน 133 ลา้นบาท ทั้งท่ีภาวะอุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลก
ตกตํ่ามาอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

การขยายตัวของกองเรือโลก สร้างแรงกดดนั BDI อย่างต่อเน่ือง 
ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือบอลติค (BDI) ในปี 2555 อยูท่ี่ 1,156 จุด 
ลดลง 30% จากปี 2554 ท่ี 1,657 จุด และลดลง 62% จากปี 2553 ท่ี 3,011 
จุด  โดย BDI ลดลงอยา่งรุนแรงในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ และอยูใ่นระดบัตํ่า
โดยตลอดหลงัจากนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในไตรมาสท่ี 4/2555 ระหวา่ง
เดือนกรกฏาคม – กนัยายน ค่าเฉล่ีย BDI ไดล้ดลงเหลือเพยีงแค่ 846 จุด ซ่ึง
เป็นการปรับตวัลดลงถึง 45% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 
17% จากไตรมาสท่ีผา่นมา ตลาดของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง
ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากปริมาณกองเรือท่ีลน้ตลาด ซ่ึงมีผลทาํให ้ BDI 
ลดลงตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบ 25 ปีเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 
 
เฟิร์นเลยค์าดการณ์วา่ ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2555 กองเรือทัว่โลกมีจาํนวน
เรือทั้งส้ิน 9,520 ลาํ มีขนาดระวางบรรทุกรวมกนัทั้งส้ิน 674 ลา้นเดทเวท
ตนั (DWT) เม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือ 8,949 ลาํ ท่ีขนาดระวางบรรทุก
รวม 614 ลา้น DWT ณ ส้ินปี 2554  เท่ากบัวา่ มีขนาดระวางบรรทุกเพ่ิมข้ึน
ถึง 60 ลา้น DWT หรือคิดเป็นการเติบโตต่อปีท่ี 13% ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากตลาด Capesize ซ่ึงเป็นเรือขนาดใหญ่ท่ีสุด 

 

ตวัเลขทางการคา้เบ้ืองตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ มีปริมาณของอุปสงคใ์นการขนส่งเพ่ิมมากข้ึนในปี 2555 โดย
มาร์ซอฟตค์าดการณ์วา่ ตวัเลขการคา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกเพิ่มข้ึนประมาณ 6.1% จากไตร
มาสสุดทา้ยของปี 2554  แต่อตัราการเติบโตของอุปสงคใ์นการขนส่งดงักล่าวนั้น ถือว่าตํ่ามากเม่ือเทียบกบั
การเติบโตของเรือขนาด Capesize ในช่วงเดือนมกราคม-กนัยายนท่ีสูงถึง 17.8%   ซ่ึงมีผลทาํใหอ้ตัราค่า
ระวางบอลติคโดยเฉล่ียของเรือ Capesize ตกลงมาอยูใ่นระดบัตํ่ากว่า 2,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั
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ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 (เทียบกบัจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนท่ี 33,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ใน
เดือนธนัวาคม 2554) ก่อนท่ีจะค่อยๆฟ้ืนกลบัไปอยูท่ี่ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในช่วงปลายเดือน
กนัยายน 
 

BDI มีการฟ้ืนตวัเลก็นอ้ยระหว่างปี 2555 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน จากการ
ปรับข้ึนของอตัราค่าระวางตลาดเรือขนาดเลก็  ฤดูกาลคา้ขายธญัพืชของอเมริกาใตเ้ร่ิมข้ึนในจงัหวะท่ีมีเรือ
พร้อมใหบ้ริการในมหาสมุทรแอตแลนติกอยูไ่ม่มากนกั จึงมีผลทาํใหค่้าระวางของเรือ Panamax และ 
Supramax ในเส้นทางขา้มมหาสมุทรแอตแลนติกมีอตัราสูงข้ึนในช่วงเดือนเมษายน  และอตัราค่าระวาง
ขนาด Supramax และ Handysize ยงัคงทรงตวัไดดี้ ผนัผวนนอ้ยกวา่ และอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงไดต้ลอด
ทั้งปีเม่ือเทียบกบัอตัราเฉล่ียของค่าระวางของเรือขนาดใหญ่ 
 

1,852 

1,503 

1,212 

863  826  753 
934 

1,014 

129 
(58) (16) (70) 23  (7) 42  61 

1Q
FY
11

2Q
FY
11

3Q
FY
11

4Q
FY
11

1Q
FY
12

2Q
FY
12

3Q
FY
12

4Q
FY
12

Freight charges
Normalised EBIT

Thoresen Shipping

Baht millions

 

ผลการดําเนินงานของ โทรีเซน ชิปป้ิง ดขีึน้ต่อเน่ือง  
รายไดข้อง โทรีเซน ชิปป้ิง เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองสองไตรมาสติดต่อกนั โดยใน
ไตรมาสท่ี 4/2555 มีรายไดจ้ากค่าระวางจาํนวนทั้งส้ิน 1,014 ลา้นบาท 
(เพ่ิมข้ึน 17% เม่ือเทียบปีต่อปี และเพ่ิมข้ึน 9% เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี  
ผา่นมา) ส่งผลใหมี้กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 

(normalized EBIT) ทั้งส้ิน 61 ลา้นบาท  ในขณะท่ีรายไดร้วมตลอดทั้งปี 
2555 อยูท่ี่ 3,527 ลา้นบาท  และมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ีย
และภาษีท่ีระดบั 118 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2554  ท่ีมีรายได ้5,430 ลา้น
บาท แต่มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีท่ี 15 ลา้น
บาท ซ่ึงน่ีถือเป็นความสามารถของโทรีเซนชิปป้ิง ท่ีสามารถพลิกกลบัมา
ทาํผลงานท่ีดีข้ึนได ้ ในขณะท่ีตลาดชิปป้ิงโดยรวมยงัคงตอ้งเผชิญกบั
สถานการณ์ตกตํ่าของอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

 

ทั้งน้ี รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนในไตรมาส 4/2555 เป็นผลมาจากการท่ีมีกองเรือท่ีใหญ่ข้ึน  โดยโทรีเซน ชิป
ป้ิงไดรั้บมอบเรือมือสองขนาด Supramax เขา้มาเม่ือตน้เดือนกรกฎาคม 2555 ทาํใหก้องเรือท่ีเป็นเจา้ของเอง 
(owned fleet) เพ่ิมข้ึนเป็น 16 ลาํในไตรมาสน้ี  ซ่ึงเม่ือรวมกบัจาํนวนเรือท่ีเช่าเขา้มาเสริม (chartered-in) เพ่ือ
ใหบ้ริการกบัลูกคา้ ทาํใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงบริหารกองเรือรวมเฉล่ียอยูท่ี่ 23.5 ลาํ ในไตรมาส 4/2555 น้ี  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจาํนวนเรือเฉล่ีย 17.9 ลาํ ในไตรมาส 4/2554 และ 21.2 ลาํในไตรมาส 3/2555   ถึงแมว้า่ค่า
ระวางเฉล่ียของเรือท่ีเป็นเจา้ของจะลดลงตามสถานการณ์ตลาด แต่ค่าระวางเรือท่ีเช่ามาเสริมสามารถทาํ
ผลงานไดดี้ในไตรมาสน้ี โดยมีอตัราเฉล่ียสุทธิอยูท่ี่ 843 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั   และตามท่ีไดร้ายงาน
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ไปเม่ือไตรมาสท่ีผา่นมาวา่ การทยอยนาํเรือท่ีเช่าเขา้มาเสริมก่อนหนา้ เขา้ไปใหบ้ริการในน่านนํ้าท่ีสามารถ
เรียกค่าระวางไดสู้งกวา่ ซ่ึงรายไดจ้ากส่วนน้ีทาํใหค้่าระวางเรือของเราโดยรวมสูงข้ึนอีก 4%  โทรีเซนชิปป้ิง 
ยงัคงจะใชก้ลยทุธ์ในการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน ดว้ยการนาํเรือคร่ึงหน่ึงของกองเรือออกไปใหบ้ริการในแถบ
มหาสมุทรแอตแลนติกซ่ึงทาํใหเ้ราเรียกค่าระวางท่ีสูงข้ึนได ้เพราะเป็นกลยทุธ์ท่ีไดพิ้สูจนแ์ลว้วา่ไดผ้ล 
Average Daily Operating Results (USD/Day)
 USD/Day   4Q FY11** 3Q FY12 4Q FY12 %yoy %qoq FY11 FY12 %yoy

 USD/THB Rate (Daily Average)   30.12 31.29 31.36 4% 0% 30.24 31.17 3%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $11,272 $9,912 $10,284 ‐9% 4% $11,713 $10,204 ‐13%

     TCE Rate of Owned Fleet   $11,840 $10,425 $9,441 ‐20% ‐9% $12,133 $10,217 ‐16%

     TCE Rate of Chartered‐In   ‐$567 ‐$513 $843 249% 264% ‐$420 ‐$13 97%

 Vessel operating expenses (owner expenses) $6,001 $3,401 $4,094 ‐32% 20% $5,378 $3,952 ‐27%

 Dry‐docking expenses   $978 $844 $813 ‐17% ‐4% $1,363 $888 ‐35%

 General and administrative expenses   $2,604 $1,611 $741 ‐72% ‐54% $1,736 $1,460 ‐16%

 Financial costs   $338 $222 $326 ‐4% 47% $236 $244 3%

 Depreciation   $4,582 $3,979 $3,870 ‐16% ‐3% $4,075 $4,017 ‐1%

 Operating earnings* ‐$3,231 ‐$145 $440 114% 402% ‐$1,076 ‐$356 ‐67%

**Restated in compliance with IFRS

*The per day basis is calculated based on available service days.  

 

ในส่วนการบริหารตน้ทุน  โทรีเซนชิปป้ิงกย็งัคงเนน้เร่ืองการดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ดว้ยแนวคิดในการควบคุมและบริหารจดัการตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพ  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของเรือ
ในปีน้ีไดล้ดลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยลดจากปีท่ีแลว้ถึง 32% ซ่ึงเป็นผลมาการปรับปรุงเร่ืองระบบการบริหาร
จดัการอุปกรณ์และช้ินส่วนสาํรอง  การรวมศูนยใ์นการจดัซ้ือ และการลดปริมาณการใชน้ํ้ามนัเคร่ือง 
อยา่งไรกดี็ ตน้ทุนในไตรมาสน้ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว้ 20% เป็นผลกระทบมาจากการปรับยอดส้ินปี 
(เช่น การปรับค่าตอบแทนตามผลงานของลูกเรือ  การส่งใบเรียกเก็บเงินล่าชา้)  ซ่ึงเม่ือดูผลงานตลอดทั้งปี 
พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของเรือเฉล่ียปี 2555 อยูท่ี่ 3,952 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั โดยโทรีเซน
ชิปป้ิง อยูใ่นกลุ่มบริษทัเดินเรือท่ีมีการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพในปี 2555 จากการจดัอนัดบั
โดย Moore Stephens  โดยหลกัๆ เป็นผลมาจากการมีค่าใชจ่้ายในการเขา้ซ่อมอู่แหง้ลดลง เน่ืองมาจากการ
เปล่ียนเป็นกองเรือท่ีทนัสมยั และการดาํเนินการบาํรุงรักษาเรือในขณะใชง้าน  สาํหรับค่าใชจ่้ายทางดา้น
ธุรการทัว่ไป (G&A) ท่ีลดลงอยา่งมากในไตรมาสท่ี 4/2555 เกิดจากการกลบัรายการตั้งสาํรองเผือ่ไวใ้หก้บั
พนกังานท่ีเกษียณอายไุวสู้งเกินไป แต่ถา้พิจารณาค่าใชจ่้ายในดา้นธุรการทัว่ไปตลอดปี 2555 จะเฉล่ียอยูท่ี่
ระดบั 1,460 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ซ่ึงแสดงถึงการบริหารค่าใชจ่้ายท่ีดีข้ึน 16% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 

กลยทุธ์ในการเพ่ิมรายไดแ้ละบริหารตน้ทุนอยา่งเคร่งครัด ทาํใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงสามารถสร้าง
เสถียรภาพในการทาํกาํไรจากการดาํเนินงานไดดี้ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานเป็นบวก โดยเรือแต่ละ
ลาํมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และ ค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ตลอดทั้งปีเฉล่ีย
อยูท่ี่ 8-9 ลา้นบาทต่อลาํต่อไตรมาส ดงันั้น ดว้ยปัจจยัพ้ืนฐานในดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึนเช่นน้ี หากวา่อตัรา
ค่าระวางเรือปรับตวัสูงข้ึนในอีก 2 ปีขา้งหนา้ตามท่ีคาดการณ์ไว ้ จะส่งผลใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงมีความสามารถ
ในการทาํกาํไรไดสู้งข้ึนตามไปดว้ย 
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มุ่งขยายกองเรือ 
จากการคาดการณ์ล่วงหนา้วา่ภาวะอุตสาหกรรมจะเขา้สู่ขาลง  โทรีเซนชิปป้ิงจึงสามารถดาํเนินกล

ยทุธ์การปรับกองเรือไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยในช่วง 3 ปีระหว่าง 2552-2554 โทรีเซนชิปป้ิงไดท้ยอยขายเรือ
เก่าขนาดเลก็ซ่ึงความสามารถในการทาํกาํไรตํ่า จาํนวน 34 ลาํออกไป และซ้ือเรือ Supramax ท่ีมีขนาดใหญ่
ข้ึน มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูงจาํนวน 5 ลาํกลบัเขา้มาทดแทน ส่วนหน่ึงเป็นเรือใหม่ท่ีสัง่
ต่อไวใ้นช่วงก่อนปี 2551 ก่อนท่ีอุตสาหกรรมเดินเรือของโลกจะเขา้สู่ขาลง การปรับปรุงกองเรือน้ีถือเป็นกล
ยทุธ์สาํคญัท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ทาํใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงสามารถประคองตวัไดดี้ในวฎั
จกัรขาลงท่ีต่อเน่ืองยาวนานเช่นน้ี 

 
ภาวะอุตสาหกรรมท่ีตกตํ่าเป็นเวลานาน ส่งผลใหค่้าระวางลดตํ่ากวา่จุดคุม้ทุนของผูป้ระกอบการ

หลายราย ก่อใหเ้กิดการปรับโครงสร้างหน้ีมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงมีผลกดดนัใหร้าคาเรือมือสองลดลงอยา่งมาก  
โทรีเซนชิปป้ิง ไดแ้จง้ไวแ้ลว้ตั้งแต่ปลายปี 2554 วา่จะเฝ้าดูตลาดเรือมือสอง เพ่ือโอกาสและจงัหวะในการ
ซ้ือเรือมือสองในราคาท่ีเหมาะสมในขณะท่ีอุตสาหกรรมเขา้สู่จุดตํ่าสุด 

 
ในเดือนกรกฎาคม 2555 โทรีเซนชิปป้ิงไดซ้ื้อและรับมอบเรือ M.V. Thor Insuvi ในราคา 19.2 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา M.V. Thor Insuvi เป็นเรือ Supramax ขนาด 52,489 DWT อาย ุ 6.5 ปี สัง่ต่อตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2548 เป็นเรือท่ีมีคุณลกัษณะเหมือนกบัเรืออีกสามลาํในกองเรือของโทรีเซนชิปป้ิง ไดแ้ก่ 
Thor Integrity, Thor Independence และ Thor Infinity  เน่ืองจากเป็นเรือท่ีถูกสร้างจากอู่เดียวกนั คืออู่ต่อเรือ
ซึเนชิ ในประเทศฟิลิปปินส์  ณ ส้ินปีงบประมาณ 2555 โทรีเซนชิปป้ิงมีกองเรืออยูท่ ั้งส้ิน 16 ลาํ มีระวาง
บรรทุกรวมเฉล่ียท่ี 44,340 DWT อายเุฉล่ีย 11.5 ปี โดยมี M.V. Thor Insuvi เป็นเรือลาํท่ี 16 
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Fleet data summary
4Q FY11 3Q FY12 4Q FY12 %yoy %qoq

Average DWT   43,798 43,985 44,340 1% 1%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

1,505 1,365 1,467 ‐3% 7%

Available service days for owned fleet
 (2)

1,463 1,365 1,467 0% 7%

Operating days for owned fleet
 (3) 

1,443 1,360 1,466 2% 8%

Owned fleet utilisation
 (4) 

98.6% 99.6% 99.9% 1% 0%

Voyage days for chartered‐in fleet   199 568 695 248% 22%

Average number of vessels
 (5)  

17.9 21.2 23.5 32% 11%
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. 
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ในเดือนพฤศจิกายน 2555 โทรีเซนชิปป้ิงประกาศรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีช่ือวา่ M.V. Thor Brave 
ซ่ึงเป็นเรือ Supramax ขนาด 53,506 DWT จากอู่ต่อเรือวนิาชิน ประเทศเวียดนาม ทาํใหก้องเรือโทรีเซนใน
ไตรมาส 1/2556 มีจาํนวนเรือเพ่ิมเป็น 17 ลาํ และคาดวา่จะไดรั้บมอบเรือลาํท่ีสองในช่วงไตรมาสท่ีสองของ
ปี 2556  ทั้งน้ี สญัญาสัง่ต่อเรือใหม่กบัอู่วินาชินน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2550  โดยในตอนนั้น โทรีเซน
ชิปป้ิงไดซ้ื้อสัญญาสัง่ต่อเรือใหม่จาํนวนทั้งส้ิน 3 ลาํ ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมในการโอนสญัญาติดมาดว้ยประมาณ 
16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  ณ จุดท่ีอุตสาหกรรมอยูท่ี่จุดสูงสุด ค่าธรรมเนียมในการโอนสญัญาเสมือน
เป็นส่วนต่าง (resale premium) ระหวา่งราคาสัง่ต่อกบัราคาเรือในตลาด คณะกรรมการไดต้ดัสินใจสาํรอง
การดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายทนัที แทนท่ีจะตดัจาํหน่ายในรูปแบบของค่าเส่ือมตลอดอายกุารใชง้านของเรือ 
ซ่ึงจะทาํใหเ้รือมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดมี้การตั้งบนัทึกสาํรองการดอ้ยค่าของค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวมูลค่า 501 ลา้นบาท และตดัจาํหน่ายทนัทีในไตรมาสท่ี 4/2555 
 

นอกจากการตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการโอนสัญญาดงักล่าวแลว้  ในช่วงไตรมาสท่ี 1/2555 
บริษทัฯ ไดบ้นัทึกรายการพิเศษ 2 รายการท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางบญัชี และการตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์  โดย ส่วนรายการแรก เป็นการบนัทึกค่าใชจ่้ายทางบญัชีจาํนวน 209 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการตดั
จาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูเ้พ่ือมาขยายกองเรือจากหลายธนาคาร (syndicated loan) ท่ีไดจ้ดัทาํ
ข้ึนเม่ือปี 2550 โดยระยะเวลาเบิกถอนไดห้มดอายลุงเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554  ถึงแมว้า่ในปี 2551 BDI ได้
ด่ิงลงอยา่งรวดเร็ว แต่ราคาเรือ Supramax ทั้งแบบสัง่ต่อใหม่และเรือมือสอง ไม่ด่ิงลงตาม กลบัรักษาระดบั
อยูท่ี่ 30-35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดงันั้น โทรีเซนจึงค่อนขา้งท่ีจะระมดัระวงัในการขยายกองเรือ และ
เลือกท่ีจะเบิกเงินกูม้าเพียงแค่ 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากวงเงินกูท้ ั้งหมด 360 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงโดยทัว่ไป ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูแ้ละค่าผกูพนัเงินกูจ้ะถูกตดัจาํหน่ายในช่วงอายุ
ของเงินกู ้ ดงันั้น โทรีเซนชิปป้ิง จึงบนัทึกการตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมวงเงินกูใ้นส่วนท่ียงัไม่ไดเ้บิกมาใช้
ออกทั้งหมดในช่วงไตรมาส 1/2555 อยา่งไรกดี็ เม่ือนาํอตัราดอกเบ้ียของเงินกูท่ี้เบิกใชแ้ลว้ กบัส่วนของ
ค่าธรรมเนียมในส่วนท่ียงัไม่เบิกมาใชม้าเฉล่ียรวมกนัแลว้ ยงัคงเป็นอตัราท่ีตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้น
ตลาดปัจจุบนั 

 
ส่วนรายการท่ีสองเป็นการตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพยส์าํหรับเคร่ืองยนตห์ลกัของเรือบรรทุก

สินคา้แหง้เทกองจาํนวน 199 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นผลมาจากการยกเลิกคาํสัง่ซ้ือเรือสัง่ต่อใหม่ ในเดือน
พฤศจิกายน 2550 ซ่ึงในเวลาท่ียกเลิกนั้น โทรีเซนชิปป้ิง ไดว้างเงินมดัจาํประมาณ 15 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาไวก้บัผูรั้บเหมาช่วง เพ่ือสัง่ผลิตเคร่ืองยนตห์ลกัจาํนวน 4 เคร่ืองไปแลว้ แต่ผูรั้บเหมากลบัมี
ปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถผลิตและส่งมอบเคร่ืองยนตต์ามท่ีตกลงกนัได ้  ถึงแมว้า่ โทรีเซนชิปป้ิง
กาํลงัพยายามต่อรองกบัผูรั้บเหมาเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดใหก้บับริษทั  แต่เพ่ือป้องกนัความเสียหายและ
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ความเส่ียงอ่ืนๆ จึงเลือกท่ีจะตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพยส์าํหรับเคร่ืองยนตด์งักล่าว เพ่ือรับรู้มูลค่าท่ี
แทจ้ริงของสินทรัพยต์ามราคาตลาด ณ ปัจจุบนั  
 

ถา้แยกรายการพิเศษเหล่าน้ีออกจากผลการดาํเนินงาน จะพบวา่ โทรีเซนชิปป้ิงสามารถทาํผลงาน
ผา่นจุดคุม้ทุนไดแ้ลว้ในปี 2555 

 
รายได้ปิโตรลฟิต์ลดลงเลก็น้อย แต่ยงัคงแข็งแกร่ง 

ผลงานของปิโตรลิฟตใ์นปี 2555 น้ีลดลงเลก็นอ้ย  รายไดใ้นช่วงคร่ึงปีหลงัไดรั้บผลกระทบจากการ
เขา้ซ่อมอู่แหง้ของเรือสองลาํนานกวา่กาํหนด เน่ืองมาจากสภาพอากาศทาํใหก้ารซ่อมบาํรุงดาํเนินไปไม่เตม็
ประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น ยงัมีเรืออีก 1 ลาํเขา้ซ่อมอู่แหง้ในไตรมาส 4/2555 เพ่ิมอีก จึงทาํใหร้ายไดร้วมใน
ปี 2555 ลดลงเลก็นอ้ย อยา่งไรกดี็ EBITDA ทั้งในภาพรวมการดาํเนินงานและส่วนแบ่งผลกาํไรยงัคง
แขง็แกร่ง และปิโตรลิฟตย์งัคงเป็นหน่ึงในธุรกิจตวัอยา่งของกระจายการลงทุนท่ีประสบความสาํเร็จ มีส่วน
แบ่งกาํไรใหก้บั TTA ในอตัราส่วนท่ีสูงท่ีสุด และมีผลตอบแทนการลงทุนอยูท่ี่ 12% ในปี 2555 
 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

กลุ่มธุรกิจพลงังาน มีผลกาํไรสุทธิทั้งส้ิน 24 ลา้นบาท เทียบกบัผลขาดทุนท่ี 110 ลา้นบาทเม่ือปีก่อน 
เน่ืองจากธุรกิจของเมอร์เมดฟ้ืนตวักลบัมาและน่าจะสร้างผลการดาํเนินงานท่ีเป็นบวกไดต่้อไปในอีก 2-3 ปี
ขา้งหนา้ ทั้งจากส่วนของธุรกิจวิศวกรรมใตท้ะเล และธุรกิจเรือขดุเจาะ 

 
เมอร์เมดพลกิกลบัมาโชว์ผลงานที่ดีขึน้ 

ในรอบปีบญัชี 2555 เมอร์เมดมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 5,714 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3%  รายไดใ้น
ส่วนของธุรกิจวิศวกรรมใตท้ะเลเพ่ิมข้ึน 3% จากปีท่ีผา่นมา ถึงแมว้า่ อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือ
วิศวกรรมใตท้ะเลจะลดลงเหลือเพียง 68.2% ในไตรมาส 4/2555  ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ รายไดข้องธุรกิจ
วิศวกรรมใตท้ะเลในไตรมาสน้ีสูงกวา่ไตรมาสท่ีผา่นมาเลก็นอ้ยเน่ืองจากสามารถนาํเรือไปใหบ้ริการใน
น่านนํ้าท่ีสามารถเรียกอตัราค่าจา้งรายวนัไดสู้งกวา่  ส่วนของธุรกิจขดุเจาะรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน 5% เพราะเรือ 
MTR-1 ไดส้ัญญาเป็นเรือสนบัสนุนการทาํงานนอกชายฝ่ังในแถบทะเลอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนพฤษภาคมท่ี
ผา่นมา หลงัจากท่ีไม่ไดป้ฏิบติังานมาเป็นเวลาปีเศษ 
 

อยา่งไรกดี็ กาํไรของเมอร์เมดในรอบปีบญัชี 2555 ปรับตวัดีข้ึนอยา่งมาก กาํไรเบ้ืองตน้เพ่ิมข้ึน 19% 
เป็น 1,944 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการบริหารจดัการตน้ทุนค่าใชจ่้ายและโครงการต่างๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   ซ่ึงเม่ือรวมผลของกาํไรเบ้ืองตน้ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เขา้กบัการลดลงของ
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ค่าเส่ือมราคา ทาํใหเ้มอร์เมดสามารถรายงานผลกาํไรไดท้ั้งในระดบักาํไรจากการดาํเนินงานปกติ normalised 
EBITDA จนถึงกาํไรสุทธิ 

 
เร่ิมต้นทําผลงานได้ดใีนช่วงท่ีอุตสาหกรรมกาํลงัอยู่ในช่วงขาขึน้ 

เมอร์เมดไดด้าํเนินกลยทุธ์การสร้างมูลค่าสูงสุดจากกองเรือวิศวกรรมใตท้ะเล โดยมุ่งเนน้การหา
สญัญาท่ีมีค่าตอบแทนสูง และสามารถเจาะเขา้สู่ตลาดท่ีมีอตัราการเติบโตสูง เช่นในแถบน่านนํ้าตะวนัออก
กลาง และแอฟริกา 
 

โดยในเดือนตุลาคม 2555 ท่ีผา่นมา กิจการร่วมทุนระหวา่งเมอร์เมด กบั บริษทั Zamil Offshore 
Services Company (Zamil) ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการงานบริการนอกชายฝ่ังและขดุเจาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออก
กลาง สามารถควา้สัญญาจา้งงาน สาํรวจ ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาแท่นขดุเจาะ เป็นเวลา 5 ปี มูลค่าขั้นตํ่า 
530 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากบริษทันํ้ามนัแห่งซาอุดิอาระเบีย (Saudi Aramco) ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกได ้  โดยขอบเขตของสญัญาครอบคลุม การใหบ้ริการดาํนํ้าอยา่งครบ
วงจร ตั้งแต่ การดาํนํ้าแบบ air/mixed gas  การดาํสาํรวจนํ้าลึก ยานสาํหรับสาํรวจและตรวจสอบใตน้ํ้า และ
งานซ่อมแซมบาํรุงรักษาแท่นขดุเจาะ  นอกจากนั้น Saudi Aramco ยงัจะใชบ้ริการเรือสนบัสนุนการทาํงาน
นอกชายฝ่ังอีก 4 ลาํ และเรือสนบัสนุนการทาํงานของนกัประดานํ้าอีก 1 ลาํ  โดยเมอร์เมดจะนาํเรือ M.V. 
Mermaid Asiana ไปใหบ้ริการตามสญัญาน้ี  นอกจากนั้น เมอร์เมดและซบัเทค ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ
เมอร์เมดในตะวนัออกกลาง จะจดัหานกัประดานํ้าท่ีมีความเช่ียวชาญสูงจาํนวนถึง 110 คน พร้อมยาน
สนบัสนุนควบคุมดว้ย Remote จาํนวน 3 ลาํ และชุดแพคเกจดาํนํ้าลึกไวค้อยสบัเปล่ียน 
 

นอกจากน้ีในเดือนพฤศจิกายน บริษทั ซบัเทค ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเมอร์เมดในการ์ตา้ กไ็ดเ้ซ็น
สญัญาระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 25 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากบริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติชั้นนาํ  ซ่ึงตาม
สญัญาน้ี เมอร์เมดจะนาํเรือ  DPB Mermaid Siam ซ่ึงเป็นเรือทอ้งแบนสาํหรับสนุนการทาํงานของแท่นขดุ
เจาะ ไปคอยใหบ้ริการงานซ่อมแซม แกไ้ข ตามท่ีลูกคา้จะเรียก โดยจะทาํงานปีละไม่เกิน 60-100 วนั   ซ่ึง
สญัญาทั้งสองฉบบั เป็นตวัอยา่งผลงานในการหาสญัญาระยะยาวและขยายธุรกิจวิศวกรรมใตท้ะเลของเมอร์
เมดไปไกลกว่าแถบน่านนํ้าเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตลาดตะวนัออกกลางเป็นตลาดท่ีมีการเติบโตสูง และไม่
ตอ้งเผชิญกบัฤดูมรสุมเหมือนในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทาํใหส้ามารถใหบ้ริการไดต้ลอดทั้งปี 

 
ตลาดเรือขุดเจาะแบบท้องแบนปรับตัวในทศิทางทีด่ขีึน้อย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนเป็นเรือท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัสูง และสามารถปฏิบติังานได้
เฉพาะในน่านนํ้าท่ีสภาพภูมิอากาศไม่รุนแรงนกั เช่น ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และแอฟริกาตะวนัตก ซ่ึง
กวา่ 75% ของกองเรือขดุเจาะทอ้งแบนทัว่โลกจะทาํงานอยูใ่นแถบน่านนํ้าเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  และเม่ือ
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ดูแนวโนม้ในอนาคตของตลาดเรือขดุเจาะทอ้งแบน พบว่า เรือขดุเจาะท่ีอายไุม่มากจะมีอตัราการใช้
ประโยชนท่ี์สูงถึง 95%  ในขณะท่ีอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือขดุเจาะท่ีอายมุากจะอยูท่ี่ 85%    
 

เรือขดุเจาะทอ้งแบน MTR-1 ของเมอร์เมด ยงัคงทาํหนา้ท่ีเป็นเรือสนบัสนุนการทาํงานนอกชายฝ่ัง
อยูใ่นอินโดนีเซีย จนกว่าจะครบสญัญาในช่วงไตรมาสท่ี 2/2556  ในขณะท่ีเรือ MTR-2 เพ่ิงจะครบสญัญา
การทาํงานในอินโดนีเซียเม่ือกลางเดือนพฤศจิกายนท่ีผา่นมา และมีกาํหนดจะเขา้รับการตรวจสภาพพิเศษ
ตามระยะเวลาเป็นเวลา 3-4 เดือน ซ่ึงเมอร์เมดไดเ้ร่ิมทาํการตลาดเพ่ือหางานใหก้บัเรือ MTR-2 แลว้ เพ่ือให้
เขา้ปฏิบติังานไดท้นัที หลงัจากการตรวจสภาพเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อย  ซ่ึงเมอร์เมดกาํลงัมองหาโอกาสใน
ตลาดเรือขดุเจาะทอ้งแบน ซ่ึงมีรายงานวา่ เรือประเภทน้ีกาํลงัเป็นท่ีตอ้งการในตลาดโลก เน่ืองจากจาํนวน
เรือท่ีพร้อมใหบ้ริการมีไม่เพียงพอ ซ่ึงมีแนวโนม้วา่ อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือประเภทน้ีน่าจะทรงตวัอยู่
ในระดบัสูงเช่นน้ีต่อไปอีกหลายปี 

 
ตลาดเรือขุดเจาะแบบสามขา ยงัคงสดใส  

ความตอ้งการใชง้านโดยรวมของเรือขดุเจาะแบบสามขา (jack-up rig) ท่ีมีคุณภาพสูง ในทัว่ทุก
ภูมิภาคยงัมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือขดุเจาะแบบสามขารุ่นใหม่ๆ ท่ีสร้างข้ึนหลงัปี 
2553 ท่ีมีขนาดความลึกของขากวา่ 300 ฟุตทัว่โลก ยงัคงสูงกวา่ 95% บริษทันํ้ามนัต่างๆ ยงัคงเลือกท่ีจะใช้
บริการเรือรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีขีดความสามารถทางเทคนิค และมีความคล่องตวัในการปฏิบติังานท่ีสูงกวา่เรือรุ่น
เก่าๆ   ซ่ึงพฒันาการของตลาดโดยรวมในภาคธุรกิจน้ี ยงัคงมีแนวโนม้เป็นบวก ไม่วา่จะเป็นในเชิงของความ
ตอ้งการใชง้าน อตัราการใชป้ระโยชน ์ระยะเวลาในการจา้งงานของสญัญา และอตัราค่าจา้งรายวนั 
 

ในเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา บริษทัเอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิง (“AOD”) ซ่ึงเมอร์เมดถือหุน้อยู ่ 33.75% 
ประกาศการไดม้าซ่ึงสญัญาจา้งงานใหก้บัเรือ AOR-1 ซ่ึงเป็นเรือขดุเจาะแบบสามขาท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั
สูงลาํท่ีหน่ึงจากจาํนวนทั้งหมดสามลาํท่ี AOD สัง่ต่อไวไ้ด ้ โดยสญัญาน้ี เป็นสญัญาการจา้งงานจาก Saudi 
Aramco ท่ีมีมูลค่าสูงถึง 197 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือคิดเป็นอตัราจา้งงานรายวนัท่ี 180,000 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั) ซ่ึงยงัไม่รวมค่าเคล่ือนยา้ยดดัแปลงเรืออีก 39.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดว้ย 
มีระยะเวลาจา้งงานนาน 3 ปีพร้อมเง่ือนไขในการขยายสญัญาต่อไปอีก 1 ปี  โดย Seadrill จะทาํหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนของ AOD ในการบริหารจดัการเรือลาํน้ี  ทั้งน้ี AOR-1 กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโดย Keppel 
FELS ประเทศสิงคโปร์ และมีกาํหนดจะไปเร่ิมปฏิบติัการในตะวนัออกกลางในเดือนมิถุนายน 2556  ส่วน
เรืออีก 2 ลาํคือ AOR-2 และ AOR-3 กก็าํลงัอยูร่ะหวา่งก่อสร้างและมีกาํหนดส่งมอบในปี 2556 เช่นเดียวกนั 
เมอร์เมดเลือกจงัหวะการลงทุนใน AOD ไดค่้อนขา้งดีดี และกาํลงัเตรียมพร้อมรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุน เน่ืองจากเรือท่ีสัง่ต่อไว ้สามารถส่งมอบไดท้นัเวลาในช่วงเวลาท่ีเรือขดุเจาะแบบสามขาท่ีมีคุณภาพสูง
กาํลงัเป็นท่ีตอ้งการ เพราะจาํนวนเรือท่ีมีใหบ้ริการมีจาํนวนจาํกดั  และ Seadrill กไ็ดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสและ
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ผลตอบแทนท่ีดี จึงไดท้าํการซ้ือหุน้ของ AOD จากผูถื้อหุน้อ่ืนๆ เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคมท่ีผา่นมา ทาํให ้Seadrill 
มีสดัส่วนการถือหุน้ใน AOD เพ่ิมข้ึนเป็น 64.23% ซ่ึงต่อมา ไดท้าํการเสนอซ้ือหุน้ AOD ท่ีเหลือทั้งหมดใน
ราคาหุน้ละ 28.70 นอร์เวยโ์ครห์น NOK (หรือประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อหุน้) การเสนอซ้ือส้ินสุด
เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคมท่ีผา่นมา โดย Seadrill ถือหุน้ AOD รวมทั้งส้ิน 66.16% 
 
โครงการเหมอืงถ่านหินทีฟิ่ลิปปินส์จะต้องเข้าสู่การปรับโครงสร้าง 

จากการท่ี SERI มีสาํรองถ่านหินท่ีมีค่าความร้อนสูงประกอบกบัแนวโนม้ในการเติบโตของธุรกิจ 
เม่ือช่วงปลายปี 2554 TTA (ผา่น Soleado) ไดต้ดัสินใจลงทุนตรงใน SERI เป็นมูลค่า 25.3 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา โดยใชเ้งินสด 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และแปลงหน้ีจาํนวน 20.3 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาเป็นทุน ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าว จะทาํให ้ Soleado ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ต่างชาติ มีสดัส่วนการถือ
ครองหุน้สามญัทัว่ไปอยูท่ี่ 40% และมีส่วนแบ่งผลประโยชน์ในทางธุรกิจ 47% การแปลงหน้ีเป็นทุนน้ีเป็น
การเสริมความแขง็แกร่งให ้SERI สามารถนาํมาซ่ึงผลตอบแทนท่ีดีในอนาคต 
 

อยา่งไรกดี็ แผนการดงักล่าวไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามท่ีไดว้างไว ้ เน่ืองจากคณะกรรมการกาํกบั
ดูแลตลาดหลกัทรัพยข์องฟิลิปปินส์ ใหค้วามเห็นวา่ โครงสร้างการถือหุน้ตามท่ี SERI Soleado และผูถื้อหุน้
อ่ืนเสนอนั้นตอ้งมีการปรับเปล่ียน ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการตีความทางกฎหมายเก่ียวกบัขอ้จาํกดัในการถือหุน้
ของนกัลงทุนต่างชาติท่ีถือหุน้ในบริษทัท่ีประกอบกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ จากการท่ีผูถื้อ
หุน้ 2 รายไม่สามารถเพิม่ทุนเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานและการขยายกิจการ จึงทาํให ้ SERI ยงัผลิตถ่าน
หินอยูใ่นปริมาณท่ีตํ่ากวา่จุดคุม้ทุน จึงไดมี้การตั้งบนัทึกสาํรองล่วงหนา้เผ่ือหน้ีสูญสาํหรับวงเงินกูท่ี้เคย
ปล่อยใหก่้อนหนา้น้ี ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ กาํลงัเร่งหาพนัธมิตรรายอ่ืนมาลงทุนใน SERI เพ่ือทาํให้
บริษทัฯ กลบัมาเติบโตตามแผนงานท่ีวางไว ้
 
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน มีผลขาดทุนสุทธิทั้งส้ิน 23 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2555 เน่ืองจากการ
เร่งจาํหน่ายถ่านหินขนาด 0-5 มม. และการตั้งค่าเผ่ือมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงถา้หากตดัเร่ือง
การตั้งค่าเผือ่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินคา้คงเหลือออก (ซ่ึงเป็นการบนัทึกปกติประจาํปี และสามารถกลบั
รายการเขา้มาใหม่ไดห้ากราคาถ่านหินมีการปรับตวัข้ึน) กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน จะมีผลกาํไรเป็นบวก 
เน่ืองจากบาคองโคและบาเรียเซเรสยงัคงมีผลการดาํเนินงานท่ีแขง็แกร่ง 
 
UMS บันทกึขาดทุนจากความพยายามในการเปิดโรงงานในสมุทรสาครใหม่อกีคร้ัง 

ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา UMS ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดาํเนินงานหลาย
เหตุการณ์ดว้ยกนั ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้ เหตุการณ์
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แรก คือการท่ีนกัเคล่ือนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้มไดท้าํการฟ้องร้องผูว้่าราชการจงัหวดัสมุทรสาคร จนส่งผลให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัออกประกาศสัง่ใหผู้ป้ระกอบการถ่านหินทุกรายในจงัหวดัสมุทรสาคร ไม่วา่จะปฏิบติั
ตามมาตรฐานขอ้กาํหนดทางดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ หยดุดาํเนินงานทนัที ตั้งเดือนกรกฎาคม 2554 ซ่ึงใน
คดีน้ี เป็นเร่ืองของผูป้ระกอบการบางรายท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่เร่ืองราว
ลุกลาม ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการถ่านหินทุกรายในจงัหวดั เกิดภาพลกัษณ์เชิงลบ ต่อมาแนวโนม้ของ
ราคาถ่านหินท่ีลดตํ่าลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายปี 2554 ทาํใหผ้ลประกอบการของ UMS ลดตํ่าลง  และ
สุดทา้ยเจอกบัเหตุมหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ ส่งผลใหโ้รงงานอยธุยาตอ้งปิดการดาํเนินงานชัว่คราว ในช่วง
ปลายปีท่ีผา่นมา 
 

ในเดือนธนัวาคม 2554 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาครไดอ้อกคาํสัง่ตั้งเง่ือนไข 3 ประการสาํหรับ 
UMS ในการพิจารณาอนุญาติใหก้ลบัมาเปิดโรงงานท่ีสมุทรสาครอีกคร้ัง คือ 1) ใหข้นยา้ยกองถ่านหินขนาด 
0-5 มม. ทั้งหมดออกจากพ้ืนท่ี  2) ปรับปรุงท่าเทียบเรือและพ้ืนของคลงัสินคา้ และ 3) ปรับปรุงระบบกาํจดั
นํ้าเสีย  ซ่ีงต่อมา  สืบเน่ืองจากเง่ือนไขทั้ง 3 ขอ้ UMS จึงไดเ้ร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม.ไปยงัโรงงานปูนใน
จงัหวดัสระบุรีในช่วงเดือนธนัวาคม 2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 ในขณะท่ีโรงงานท่ีอยธุยากด็าํเนินการ
ผลิตและส่งถ่านหินคดัขนาดกลบัมาใหลู้กคา้ในแถบจงัหวดัสมุทรสาคร  ซ่ึงการดาํเนินการขา้มพ้ืนท่ีขา้ม
จงัหวดัในลกัษณะน้ีไดก่้อใหเ้กิดตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงมาก ทาํให ้ UMS มีผลการดาํเนินงานขาดทุนติดต่อกนั
ในสามไตรมาสท่ีผา่นมา  นอกจากน้ี UMS ยงัตอ้งแบกภาระในการดาํเนินกิจการผา่นโรงงานท่ีอยธุยาเพียง
โรงงานเดียว แทนท่ีจะสามารถดาํเนินงานไปพร้อมๆ กนัทั้งสองโรงงาน ซ่ึงจะทาํใหค้วบคุมตน้ทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ 

 
ขาดทุนน้อยลงช่ัวคราวเน่ืองจากชะลอการขายถ่านหิน 0-5 มม. 

ในไตรมาสท่ี 4/2555 UMS ขายถ่านหินรวมทั้งส้ินประมาณ 319,000 ตนั ลดลงประมาณ 26% เทียบ
กบัปริมาณท่ีขายไดใ้นไตรมาสท่ี 3/2555 อยา่งไรกต็าม ผลการขาดทุนก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) ได้
ลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบไตรมาสต่อไตรมาส เป็นติดลบท่ี 12 ลา้นบาท เหตุผลหลกัท่ีรายไดล้ดลงและมีผล
ขาดทุนท่ีนอ้ยลงของ UMS นั้น เน่ืองมาจากมีการขนส่งถ่านหินขนาด 0-5 มม. ทางรถบรรทุกไปขายท่ี
จงัหวดัสระบุรี แค่ประมาณ 56,000 ตนัเท่านั้นในช่วงไตรมาสท่ี 4/2555 เทียบกบั 126,000 ตนั ในไตรมาสท่ี 
3/2555 ดงันั้น จะทาํใหผ้ลขาดทุนจากการขายนั้นลดลง (อาทิ ตน้ทุนการขนส่งท่ีลดลง) ในช่วงไตรมาสน้ี 
 

ในไตรมาส 4/2555 บริษทัไดต้ดัสินใจท่ีจะชะลอการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ของโรงงาน
สมุทรสาครเป็นการชัว่คราว ในขณะท่ีคณะทาํงานกไ็ดมี้การเจรจาหาหนทางแกไ้ขปัญหาการขนส่งถ่านหิน
ไปยงัจงัหวดัสระบุรี จึงไดเ้กิดแนวคิดการขนส่งทางเรือ Barge ซ่ึงจะเป็นวิธีท่ีทาํใหส้ามารถขนส่งสินคา้ได้
ในปริมาณท่ีมากข้ึนต่อเท่ียว ในขณะท่ีตน้ทุนค่าขนส่งกจ็ะลดลง อยา่งไรกต็าม จากการท่ีไดมี้การพดูคุยกบั
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ผูว้า่ราชการจงัหวดัและหน่วยงานราชการหลายแห่ง มีการสรุปกนัวา่ UMS ไม่ควรทาํการขนส่งถ่านหินทาง
เรือ Barge ในเวลาน้ี ดงันั้น เพ่ือท่ีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขทั้ง 3 ประการตามท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัได้
ออกคาํสัง่มาในตอนแรกนั้น UMS ยงัคงตอ้งขนยา้ยสต๊อกถ่านหินขนาด 0-5 มม. ท่ียงัเหลืออยู ่ ประมาณ 
180,000 ตนั ทางรถบรรทุก ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 น้ี  จากนั้น จึงจะเร่ิมกระบวนการเปิด
โรงงานใหม่อีกคร้ัง 
 

แมว้า่ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานปกติจะลดลงในไตรมาสท่ี 4/2555 UMS ไดร้ายงานผลการ
ขาดทุนสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนในไตรมาสน้ี  จากการตั้งค่าเผือ่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินคา้คงเหลือ จาํนวน 107 
ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 4/2555 เน่ืองจากราคาถ่านหินโลกตกตํ่าลงในช่วงปี 2555 ซ่ึงจะสะทอ้นถึงราคาขาย
ของสินคา้คงเหลือท่ีคาดการณ์ในอนาคต 
 
ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะเปิดโรงงานสมุทรสาครอกีคร้ัง 

คณะทาํงานยงัคงทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเจรจาหาหนทางร่วมกบัผูว้า่
ราชการจงัหวดัสมุทรสาครในการทาํใหโ้รงงานสมุทรสาครกลบัมาเปิดทาํการอีกคร้ัง  ทนัทีท่ีโรงงาน
สมุทรสาครไดก้ลบัมาเปิดใหม่อีกคร้ัง หรือมีแนวทางการแกไ้ขอ่ืนๆ บริษทัฯ คาดวา่ UMS จะกลบัมาทาํ
กาํไรไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากมีผูต้อ้งการใชถ่้านหินจาํนวนมากในจงัหวดัสมุทรสาคร อาทิ โรงงานแปรรูป
อาหาร 
 

อยา่งไรกดี็ การเร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ช่วยใหก้ารบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนของ UMS 
ดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากการแปลงสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นเงินสด  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ในงบดุล
ของ UMS พบวา่ มูลค่าสินคา้คงเหลืออยูท่ี่ 1,087 ลา้นบาท ลดลง 42% จากจุดสูงสุดท่ี 1,880 ลา้นบาทเม่ือ
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554  โดยมีลูกหน้ีการคา้อยูท่ี่ 639 ลา้นบาท ลดลงจาก 859 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 
2555 
 
บาคองโค ผลประกอบการแขง็แกร่ง 

บาคองโคยงัคงมีผลการดาํเนินงานท่ีแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาสท่ี 4/2555 ดว้ยอตัราการ
เติบโตของกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) ท่ีสูงถึง 53% เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่ผลการดาํเนินงานเม่ือ
เทียบไตรมาสต่อไตรมาสนั้นลดลง โดยหลกัๆ มาจากปริมาณการขายท่ีสูงผดิปกติในไตรมาสท่ี 3/2555 
เน่ืองจากอุปสงคใ์นสินคา้สินคา้กกัไวจ้ากไตรมาสท่ี 2/2555 เป็นผลมาท่ีเกษตรกรชาวเวียดนามตอนใตร้อจน
นาทีสุดทา้ยจึงจะซ้ือปุ๋ย 
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แมว้า่บาคองโคจะไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัและวนัหยดุยาวในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2555 บาคอง
โคมียอดขายปุ๋ยถึง 189,900 ตนั ลดลงเพียงเลก็นอ้ยจาก 190,500 ตนัในปี 2554 มีการเนน้การส่งออกมากข้ึน
เพ่ือชดเชยกบัความตอ้งการปุ๋ย NPK ในประเทศท่ีลดลง ดงันั้น ปริมาณปุ๋ยส่งออกสูงข้ึนเกินเท่าตวั จาก 
28,600 ตนัในปี 2554 เป็น 60,700 ตนั ในปี 2555 
 

บาคองโคไดพ้ยายามหาลู่ทางพยงุและเพ่ิมกาํไรขั้นตน้มาโดยตลอด ราคาวตัถุดิบยงัคงปรับตวัข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง บาคองโคสามารถท่ีจะปรับราคาขายใหสู้งข้ึนตามไปไดบ้า้ง ประกอบกบัการใชว้ตัถุดิบใน
ประเทศ ประมาณ 60% โดยใชค้วามไดเ้ปรียบของตน้ทุนวตัถุดิบท่ียงัคงตํ่าอยูม่าเป็นตวัช่วยดว้ย เพ่ือช่วย
พยงุอตัรากาํไรขั้นตน้ 
 

สาํหรับปี 2555 บาคองโคสร้างผลกาํไรสุทธิใหก้บั TTA จาํนวน 204 ลา้นบาท คิดเป็นผลตอบแทน
จากการลงทุนถึง 55% นบัเป็นการลงทุนในการกระจายธุรกิจท่ีดีท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของ TTA 
 
เพิม่พืน้ท่ีคลงัสินค้าในเดอืนมกราคม 2556 

ในไตรมาสท่ี 2/2555 บาคองโคไดใ้ชเ้งินสดจากการดาํเนินงาน ซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมขนาด 50,000 
ตารางเมตร และไดรั้บมอบกรรมสิทธ์ิท่ีดินผืนนั้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา โดยพ้ืนท่ี
คลงัสินคา้ประมาณ 27,000 ตารางเมตรมีกาํหนดเปิดใชง้านในเดือนมกราคม 2556 มีความจุถึง 100,000      
เมตริคตนั โดยแบ่งเป็นสินคา้บรรจุภณัฑ ์และสินคา้เทกอง 80,000 ตนั และเป็นคอนเทนเนอร์ ท่อ และ เหลก็
อีก 20,000 ตนั ทั้งน้ี ลูกคา้ไดเ้ร่ิมมีการจองพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้เป็นการล่วงหนา้แลว้ ในปัจจุบนั พ้ืนท่ี
คลงัสินคา้ทุกแห่งของบริษทัในเครือของ TTA ในเวียดนามมียอดการใชง้านเตม็กว่า 90% 
 

ปริมาณอุปสงคข์องการใหบ้ริการโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนามตอนใตย้งัคงเพิม่ข้ึน  ดงันั้น การ
ใหบ้ริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรจึงถือเป็นกลยทุธ์สาํคญัของ TTA ในประเทศเวียดนามตอนใต ้  โทรีเซน 
วินามา โลจิสติกส์, บาคองโค, และบาเรียเซเรส เป็นส่วนผสมท่ีลงตวั และทาํใหก้ลุ่มบริษทัน้ี กลายเป็นผู ้
ใหบ้ริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการท่ีสามารถใหบ้ริการขนส่งทางบกและทางทะเล คลงัสินคา้ พ้ืนท่ีบรรจุ
ภณัฑ ์ การส่งสินคา้ และกระบวนการทางศุลกากร  โดยบริการโลจิสติกส์เหล่าน้ีเป็นตวัสนบัสนุนการ
ขยายตวัของท่าเรือนํ้าลึกบาเรียเซเรสท่ี TTA ถือหุน้อยูท่ ั้งส้ิน 20%  โดยในปี 2555 น้ี บาเรีย เซเรส มีส่วน
แบ่งกาํไรให ้TTA ทั้งส้ิน 29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 8% 
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กลุ่มธุรกจิการลงทุน 
ปัจจุบนั TTA เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้เพ่ือการลงทุนในธุรกิจท่ีสาํคญั 6 ธุรกิจ (4 

บริษทัยอ่ยหลกัและรวมปิโตรลิฟตแ์ละบาเรียเซเรส ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม) TTA มีนโยบายในการกลบัเขา้ไป
พิจารณามูลค่ายติุธรรมของการลงทุนท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินเป็นประจาํ ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ จะ
คอยตรวจสอบและพิจารณามูลค่าการลงทุนในแต่ละธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

UMS ซ่ึงเป็นหน่ึงในธุรกิจหลกัท่ี TTA ไดเ้ขา้ไปลงทุน ไดเ้ผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อการดาํเนินงานหลายสถานการณ์อยา่งต่อเน่ืองในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ สาเหตุหลกัท่ีทาํให ้ UMS มีผลประกอบการท่ีแยล่ง กคื็อ การท่ี
สายการผลิตของโรงงานสมุทรสาครตอ้งหยดุดาํเนินการมาเป็นเวลานานกว่า 12 เดือน และอาจจะตอ้งเป็น
เช่นน้ีต่อไปอีกระยะหน่ึง จึงส่งผลให ้ UMS ตอ้งยา้ยฐานการผลิตไปอยูท่ี่โรงงานอยธุยา แทนท่ีจะสามารถ
ดาํเนินการได ้2 โรงงานตามท่ีควรจะเป็น 
 

สถานการณ์ดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหนา้เม่ือตอนท่ีตดัสินใจซ้ือกิจการของ UMS ในปี 2552 ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผา่นมา UMS เองไดป้ฏิบติัตาม
มาตรฐานเก่ียวกบัการควบคุมส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัดหรือดีกวา่ท่ีมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ ดงันั้น จึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีไม่ยติุธรรมสาํหรับ UMS ท่ีตอ้งพลอยถูกสั่งใหห้ยดุกระบวนการผลิตเหมือนผูป้ระกอบการราย
อ่ืนๆ 
 

เม่ือพิจารณาถึงความเส่ียงในการท่ีจะทาํใหโ้รงงานท่ีสมุทรสาครสามารถกลบัมาเปิดดาํเนินการได้
อยา่งถาวรอีกคร้ัง คณะกรรมการบริษทัฯ จึงขอใหมี้การประเมินมูลค่ายติุธรรมของการลงทุนใน UMS เม่ือ
ช่วงกลางปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงตามมาตรฐานการบญัชีไดร้ะบุวา่ มูลค่าความนิยมจะไม่ควรจะเกินกว่ามูลค่าการ
ของการไดคื้นกลบัมาของการลงทุน (ซ่ึงเป็นการคิดจากมูลค่าการใชป้ระโยชน ์ หรือมูลค่าของการจาํหน่าย
ออก แลว้แต่วา่มูลค่าใดจะสูงกว่า)  และการท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ความ
โปร่งใส และการรายงานทางการเงินท่ีระมดัระวงั  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้คาํสั่งใหท้าํการประเมิน
สมมติฐานในการปฏิบติังานในอนาคตขา้งหนา้ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือคาํนวนหามูลค่าการใชป้ระโยชนท่ี์
อาจจะส่งผลกระทบให ้ UMS ไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมาย หากมีสถานการณ์ภายนอกใดๆ เขา้มา
กระทบ ซ่ึงจากการท่ีคณะกรรมการไดพ้จิารณาถึงสมมติฐานต่างๆ ท่ีจะกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต 
พบวา่ มูลค่าการใชป้ระโยชนข์อง UMS จะลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบนัทึก
การดอ้ยค่าความนิยมจาํนวน 2.32 พนัลา้นบาท และรับรู้รายการดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุนประจาํไตรมาสท่ี 
3 
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การคาํนวนมูลค่าการใชป้ระโยชนข์อง UMS มาจากวิธีการคาํนวนกระแสเงินสดในอนาคตขา้งหนา้
อีก 5 ปี โดยใชอ้ตัราการเติบโตร้อยละ 3.6 และส่วนลดกระแสเงินสดร้อยละ 14 เป็นเกณฑใ์นการคาํนวน 
อยา่งไรกดี็ UMS ไดพ้ยายามอยา่งยิง่ยวดในการหาทางเลือกใหม่ในการชดเชยผลกระทบจากการปิดโรงงาน 
เพ่ือพลิกฟ้ืนให ้UMS กลบัมาทาํกาํไรใหไ้ดเ้ร็วท่ีสุด 
 

สาํหรับโครงการเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยข์องฟิลิปปินส์ไดมี้
คาํสัง่ชะลอการแปลงหน้ีเป็นทุน  ดงันั้น เม่ือ SERI ยงัคงผลิตถ่านหินไดต้ ํ่ากว่าจุดคุม้ทุนในเชิงกระแสเงิน
สด จึงมีการตั้งบนัทึกการดอ้ยค่าของวงเงินกูจ้าํนวน 908 ลา้นบาทและรับรู้ในไตรมาส 4/2555 บริษทัฯ กาํลงั
พยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปรับโครงสร้างการลงทุนในโครงการน้ี เพ่ือให ้ SERI สามารถกลบัมาเติบโตได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 
จากมุมมองของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ หวงัวา่ ผูถื้อหุน้จะมองการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนในเชิงบวก ท่ีแสดง

ใหเ้ห็นถึงความเปิดเผย โปร่งใส และใชค้วามระมดัระวงัรอบคอบในการจดัทาํรายงานทางการเงิน ซ่ึงการ
รับรู้รายการพิเศษเหล่าน้ี จะช่วยทาํใหผ้ลกาํไรของเราปรับตวัดีข้ึนอยา่งรวดเร็วใน 2-3 ปีขา้งหนา้ เน่ืองจาก 
TTA ไดท้าํการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญัไปแลว้ ดงัหลกัฐานท่ีปรากฎจากการ
เพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานสูงถึง 1,261% เม่ือเทียบกบัปี 2554 ท่ีผา่นมา  นอกจากน้ี ตลาด
ธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังกมี็แนวโนม้สดใสต่อเน่ืองไปอีก 2-3 ปีขา้งหนา้ และค่าระวางเรือเองกมี็
แนวโนม้ท่ีจะปรับตวัดีข้ึนตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้ไป  ดงันั้น บริษทัฯ จึงคาดการณ์วา่ ผลประกอบการของปี 
2556 จะดีข้ึน เน่ืองจากเราไดรั้บรู้รายการพิเศษต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบในทางลบไปแลว้ในงบการเงินประจาํ
รอบปีบญัชีน้ี 
 
11.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ี
ผา่นมาเป็นเงินรวม 19,314,585 บาท  
 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา
เป็นเงิน 7,823,483 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของ
บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และบตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) การยืน่ชาํระภาษีและ
ใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 
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12. ข้อมูลอืน่ท่ีเกีย่วข้อง 
- ไม่มี - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั

บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

 
(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง   

ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

 
(2) บริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัได้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
 

(3) บริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้
การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2555 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํ
รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ  
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์หรือนางสาว
มณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์ หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ุล กาํกบัไว ้
บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริหาร  
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 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูก้ารใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

 

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทั 
คณะกรรมการ 
ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 60 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) - 0.0028 ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการและประธาน     Utah State University,    ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร     สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
  - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์     ประธานกรรมการบริหาร  
    (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์   2554- ปัจจุบนั ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    มหาวิทยาลยั   2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จาํกดั (มหาชน) 
  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎี   2554- ปัจจุบนั กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จุฬาลงกรณ์   2554- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยั   2554- ปัจจุบนั ประธาน องคก์รธุรกิจเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี   2553- ปัจจุบนั กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สถาบนั   2549- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
    บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี      
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ      
    จดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยั      
    ราชภฎัเพชรบุรี      
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี      
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ      
    บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั      
    มหาสารคาม      

หมายเหตุ 1) ขอ้มูลสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555  2) สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต      
    กิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ      
    นวตักรรมสงัคม คณะ      
    มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์        
    มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา      
  - Certificate in Advanced       
    Management Program (AMP       
    155) จาก Harvard Business       
    School สหรัฐอเมริกา      
  - หลกัสูตร Director Accreditation       
     Program (DAP รุ่นที่ 26/2547)       
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Role of Chairman       
    Program (RCP 28/255)      
  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร      
     ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10      
     (วปรอ 4010) วิทยาลยัป้องกนั      
     ราชอาณาจกัร      
  - หลกัสูตรการเมืองการปกครอง      
     ในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับ      
     นกับริหารชั้นสูง รุ่นที่ 6      
     สถาบนัพระปกเกลา้      
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง      
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 3      
     สถาบนัวิทยาการตลาดทุน      
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0.12 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร     เบิร์คลีย ์   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     มหาวิทยาลยัมินิโซตา้    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     Program (DCP 70/2549)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     พ.ค. 51 – ปัจจุบนั กรรมการ JSSI Holdings, LLC 
     ม.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
      กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 
       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 
     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 
      กรรมการ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
      กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) จาํกดั 
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ 
     ต.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
     มี.ค. 48 – ก.ย. 48 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 
     เม.ย. 45 – ก.พ. 48 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั มอร์แกน สแตนเลย ์(สิงคโปร์) 
     ก.พ. 43 – มี.ค. 45 ผูจ้ดัการ กลุ่มบริษทั เจพ ีมอร์แกน (ฮ่องกง) 
     มิ.ย. 37 – ม.ค. 43 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
      ฝ่ายธุรกิจโครงการ  
     พ.ค. 36 – พ.ค. 37 ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงิน ธนาคารแห่งอเมริกา (กรุงเทพ) 
     ส.ค. 34 – พ.ค. 36 ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่าย Financial ธนาคารแห่งอเมริกา (ฮ่องกง) 
      Engineering Risk Management  
     พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผูช้่วยผูจ้ดัการ  ธนาคารแห่งอเมริกา (ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย) 
      ฝ่าย Capital Markets Credit  
นายสันติ บางออ้ 66 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ - 0 ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแล บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     การเกษตร มหาวิทยาลยัเทก็ซสั    กิจการ  
กรรมการตรวจสอบและ    เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา   ปัจจุบนั อนุกรรมการจดัทาํบนัทึก  กระทรวงการคลงั 
กรรมการอิสระ  - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต     ขอ้ตกลงและประเมินผล  
    (การคลงั) จุฬาลงกรณ์    การดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
    มหาวิทยาลยั    สาขาสื่อสารและพลงังาน  
  - ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา     ของคณะกรรมการ  
    มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศ    ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  
    สหราชอาณาจกัร   2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification    ตรวจสอบ  
     Program (DCP 12/2544)   2549 – 2552 อธิการบดี มหาวิทยาลยัโยนก จงัหวดัลาํปาง 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2540 – 2549 รองเลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายกฤช ฟอลเลต็ 63 - Advance Management  - 0 เม.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ    Program, Harvard Business    2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ    School, Boston, USA    กรรมการบริหารความเสี่ยง  
  - ปริญญาโทพาณิชยศ์าสตร์   2553 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
    มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)    2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธาน บริษทั พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการตรวจสอบ  
  - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธาน บริษทั อะมานะฮ ์ลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการตรวจสอบ  
  - หลกัสูตร Director Certification   2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 
     Program (DCP 149/2554)    ตรวจสอบ  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ  มหาวิทยาลยันครพนม 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2552 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จาํกดั 
      ใหญ่  
ดร. พิชิต นิธิวาสิน 66 - ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขา - 0 ม.ค. 49 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ     Operation Research,    และกาํหนดค่าตอบแทน  
กาํหนดค่าตอบแทนและ     University of California,    2526 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 
กรรมการอิสระ     Berkeley, USA   ธ.ค. 42 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จาํกดั 
  - วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โฟมเมก็ซ์ เอเชีย จาํกดั 
     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและ   ม.ค. 34 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จาํกดั 
     คอมพวิเตอร์ University of   2530 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 
     California, Berkeley, USA   เม.ย. 41 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มาบตาพดุ แทงก ์เทอร์มินลั จาํกดั 
  - วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต   เม.ย. 40 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ 
     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ     (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

ดร. พิชิต นิธิวาสิน (ต่อ)     University of California,    ม.ค. 40 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย เอม็เอม็เอ จาํกดั  
     Berkeley, USA      
  - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต   ธ.ค. 38 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั 
     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   2531 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปลิเมอส์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 
     University of California,    2527 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฮัว่กี่เปเปอร์ จาํกดั 
     Berkeley, USA   เม.ย. 39 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั  
  - หลกัสูตร Finance for Non-   ส.ค. 32 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บี ไอ จี มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 
     Finance Director Program       
     (FN 4/2546) จากสมาคม      
     ส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
     บริษทัไทย (IOD)      
นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 53 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร   Sasin Graduate School of Business    ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. 
    Chulalongkorn University   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
    in a joint program with Kellogg    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
    Graduate School of Management    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
    of Northwestern University   2547 – 2554 ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส  บริษทั แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จาํกดั (มหาชน) 
  - Singapore Polytechnic with a    2546 – 2547 ผูช้่วยกรรมการบริหารงาน บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ และอาคเนยป์ระกนัภยั 
    Diploma in Production    2542 – 2545 ผูบ้ริหาร บริษทั แปซิฟิค เซ็นจูรี่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
    Engineering      
  - Completed Finance for Senior       
    Executives at Harvard University      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สัดส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (ต่อ)  - หลกัสูตร Director Certification      
     Program (DCP 165/2555)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
นายออรัล วิลสนั ดอว ์ 50 - Master of Business - 0 มี.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ, กรรมการสรรหาและ    Administration, University of    ส.ค. 51 – ธ.ค. 53 Chief Executive Officer, JP Morgan, Singapore 
กาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการ    Calgary, Cannada    Asia Pacific Commodities  
อิสระ  - Bachelor of Commerce,     Group  
    Memorial University of    พ.ค. 41 – ก.ค. 51 President Goldman Sachs, Singapore 
    Newfoundland, Canada    Co-Head of North  Goldman Sachs, New York 
  - Chartered Financial Analyst    American  
    (CFA) charter holder    Commodities Sales  
  - Certified Management    ส.ค. 40 – เม.ย. 41 Vice President of Finance Trans-Pacific Petrochemical, Jakarta 
     Accountant (CMA) from    เม.ย. 38 – ก.ค. 40 Executive Director and Co- Canadian Imperial Bank of Commerce, Calgary 
     Society of Management     head of Canadian  Energy  
     Accountants of Alberta,    Sales  
     Canada      
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 32 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 3.87% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและ    จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั  มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
กาํหนดค่าตอบแทนและ    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหากิจศิริ  2554 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    มหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นโครงการ   2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
    ร่วมกบั Kellogg Graduate School       
    of Management of Northwestern       
    University ประเทศสหรัฐอเมริกา      
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (ต่อ)  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ      
    จากมหาวิทยาลยับอสตนั       
     สหรัฐอเมริกา      
  - หลกัสูตร Director Accreditation       
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)       
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 34 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 14.17% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ  ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 
    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Accreditation    2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2541 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification      
     Program (DCP 53/2548)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั 48 - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ - 0 2551 – ปัจจุบนั ประธาน Qatar Project Management Company 
อลั-คูวารี    จาก Kent University    2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการและ Qatari Diar Real Estate Investment Co. 
กรรมการ    สหราชอาณาจกัร    ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   2548 – ปัจจุบนั ประธานและกรรมการ Barwa Real Estate 
    จาก Qatar University    ผูอ้าํนวยการ  
นายปีเตอร์ สโตคส์ 62 - Secondary School, Eltham - 0 พ.ค. 53 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบและ     College   ก.ย. 47 – ปัจจุบนั กรรมการ Euroceanica (UK) Limited 
กรรมการอิสระ     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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ผู้บริหารระดบัสูง 
ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0.12 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร     เบิร์คลีย ์   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     มหาวิทยาลยัมินิโซตา้    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     Program (DCP 70/2549)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     พ.ค. 51 – ปัจจุบนั กรรมการ JSSI Holdings, LLC 
     ม.ค. 50 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 
       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 
      กรรมการ บริษทั ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 
      กรรมการ โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
      กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) จาํกดั 
     มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง 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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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     ก.พ. 43 – มี.ค. 45 ผูจ้ดัการ กลุ่มบริษทั เจพ ีมอร์แกน (ฮ่องกง) 
     มิ.ย. 37 – ม.ค. 43 ผูจ้ดัการฝ่ายอาวโุส ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
      ฝ่ายธุรกิจโครงการ  
     พ.ค. 36 – พ.ค. 37 ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงิน ธนาคารแห่งอเมริกา (กรุงเทพ) 
     ส.ค. 34 – พ.ค. 36 ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่าย Financial ธนาคารแห่งอเมริกา (ฮ่องกง) 
      Engineering Risk   
      Management  
     พ.ค. 32 – ก.ค. 34 ผูช้่วยผูจ้ดัการ  ธนาคารแห่งอเมริกา (ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย) 
      ฝ่าย Capital Markets Credit  
นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส 47 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์จาก - 0.02 ก.พ. 52 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     Northwestern University    สายงานธุรกิจขนส่ง  
สายงานธุรกิจขนส่ง     ประเทศสหรัฐอเมริกา   2548 - 2550 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 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      
     ประเทศฝรั่งเศส      
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายวิชาย ชื่นสุขสวสัดิ์ 55 - ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ - 0.002 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      สาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยั     สายงานโครงสร้างพื้นฐาน  
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน     ควีนส์แลนด ์ประเทศ   ม.ค. 54 – ต.ค. 55 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 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 รองประธานดา้นปฎิบตัิการ 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. 
นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร 54 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - 0.008 เม.ย. 51 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     จากมหาวิทยาลยัแมรี่แลนด ์    สายงานปฏิบตัิการ  
สายงานปฏิบตัิการ     สหรัฐอเมริกา   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ    2543 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แปซิฟิก อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จาํกดั 
     มหาวิทยาลยัจอร์จ เมสนั    2542 – 2543 ผูอ้าํนวยการประจาํ บริษทั มาสเตอร์คาร์ต อินเตอร์เนชัน่แนล 
     สหรัฐอเมริกา    ประเทศไทย  
  - หลกัสูตร Director Certification      
     Program (DCP 40/2547)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 164 -

 

ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางอุไร ปลื้มสาํราญ 58 - ปริญญาตรี สาขาบริหารจดัการ - 0.013 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     และการบญัชีจากมหาวิทยาลยั    สายงานบริหารความเสี่ยง  
สายงานบริหารความเสี่ยง      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. 
นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ 51 - ปริญญาโท สาขาบญัชีและ - 0.002 ส.ค. 52 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     การเงินจากมหาวิทยาลยั    สายงานการเงินและบญัชี  
สายงานการเงินและบญัชี     ธรรมศาสตร์   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Accreditation    ต.ค. 52 – เม.ย. 55 กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     Program (DAP รุ่นที่ 66/2550)     กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
      กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     2549 – 2552 ผูจ้ดัการสายบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
      การลงทุนตราสารทุน  
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ (ต่อ)  - หลกัสูตร Director Certification    2550 – 2552 กรรมการ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
     Program (DCP รุ่นที่ 131/2553)    2546 – 2549 Group Chief Financial Officer บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จาํกดั (มหาชน) 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2544 – 2546 ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2540 – 2544 Regional Chief  บริษทั อีสต ์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
      Financial Officer  
     2531 - 2540 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน บริษทั อีสต ์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
      และบญัชี  
นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู 49 - ประกาศนียบตัรสาขาการจดัการ - 0.009 มิ.ย. 51 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     ทรัพยากรมนุษยจ์ากสถาบนั    สายงานทรัพยากรมนุษย ์  
สายงานทรัพยากรมนุษย ์     บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
     แห่งจุฬาลงกรณ์   ต.ค. 52 – เม.ย. 55 กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
  -ปริญญาตรี สาขาสงัคมสงเคราะห์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification     กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     Program (DCP รุ่นที่ 132/2553)     กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส 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)      
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 47 - ปริญญาโทสาขาการบริหาร - 0 2533 – ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขานุการบริษทั     ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์      
      มหาวิทยาลยั      
  -   อกัษรศาสตร์บณัฑิต      
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

รายช่ือบริษทั
X // / / / // / / // / O O O O O O

1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั /
2. บริษทั ทอร์ นาวิเกเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
3. บริษทั ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
4. บริษทั ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
5. บริษทั ทอร์สตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
6. บริษทั ทอร์สกิปเปอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
7. บริษทั ทอร์เซลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
8 บริษทั ทอร์ซนั ชิปป้ิง จาํกดั /
9 บริษทั ทอร์ซี ชิปป้ิง จาํกดั /
10. บริษทั ทอร์สกาย ชิปป้ิง จาํกดั /
11. บริษทั ทอร์ สปิริต ชิปป้ิง จาํกดั /
12  บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั /
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12. บรษท ทอร เมอรแชนท ชปปง จากด /
13. บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
14. บริษทั ทอร์ เมอร์คิวร่ี ชิปป้ิง จาํกดั /
15. บริษทั ทอร์ มาสเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
16. บริษทั ทอร์ ออร์คิด ชิปป้ิง จาํกดั /
17. บริษทั ทอร์ ไพลอ็ต ชิปป้ิง จาํกดั /
18. บริษทั ทอร์ จสัมิน ชิปป้ิง จาํกดั /
19. บริษทั ทอร์ กปัตนั ชิปป้ิง จาํกดั /
20. บริษทั ทอร์ แชมเป้ียน ชิปป้ิง จาํกดั /
21. บริษทั ทอร์ โลตสั ชิปป้ิง จาํกดั /
22. บริษทั ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
23. บริษทั ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
24. บริษทั ทอร์ เวนเจอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
25. บริษทั ทอร์ นอติกา้ ชิปป้ิง จาํกดั /
26. บริษทั ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปป้ิง จาํกดั /
27. บริษทั ทอร์ การ์เดียน ชิปป้ิง จาํกดั /
28. บริษทั ทอร์ เน็กซสั ชิปป้ิง จาํกดั /
29. บริษทั ทอร์ เนปจูน ชิปป้ิง จาํกดั /
30. บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปป้ิง จาํกดั /

บริษทั 31. บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
์ ์ ้ยอ่ย 32. บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั /

33. บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั /
34. บริษทั ทอร์ วิน ชิปป้ิง จาํกดั /
35. บริษทั ทอร์ เวฟ ชิปป้ิง จาํกดั /
36. บริษทั ทอร์ ไดนามิค ชิปป้ิง จาํกดั /
37. บริษทั ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปป้ิง จาํกดั /
38. บริษทั ทอร์ ฮาร์โมน่ี ชิปป้ิง จาํกดั /
39. บริษทั ทอร์ เนคตาร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
40. บริษทั ทอร์ เนรัส ชิปป้ิง จาํกดั /
41. บริษทั ทอร์ อินทิกริต้ี ชิปป้ิง จาํกดั /
42. บริษทั ทอร์ ทรานสิท ชิปป้ิง จาํกดั /
43. บริษทั ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
44. บริษทั ทอร์ เอนเนอร์ย ีชิปป้ิง จาํกดั /
45. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี / /
46. บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี / /
47. บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี / /
48. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั / / / /
49. บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั / / /
50. บริษทั เอเชีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั /
51. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี /51. บรษท โทรเซน ชปปง เอฟแซดอ
52. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั /
53. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ / /
54. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช //
55. PT Perusahann Pelayaran Equinox /
56. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั /
57. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั / /
58. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) X // / //
59. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั / /
60. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี / /
61. บริษทั บาคองโค จาํกดั / /
62. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) / // / //
1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั /
2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั /
3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั / /

บริษทั 4. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. / /
ร่วม 5. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี /

6. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี

7. Petrolift Inc. / / /
8. Baria Serece /
9  Qing Mei Pte  Ltd / /9. Qing Mei Pte. Ltd. / /

หมายเหตุ       X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร
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เอกสารแนบ 3 
 
1. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
เรียน ผูถื้อหุ้น บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการบริษทัฯ 
ใหมี้การจดัการท่ีดี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุม          
ผูถื้อหุน้ดว้ยความ ซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชนข์องบริษทั 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 2555 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ได้
แสดงฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 
 
 
 

(ม.ล. จนัทรจุฑา  จนัทรทตั)  (นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ  กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
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2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัโทรีเซนประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่านไดแ้ก่ นาย 
กฤช ฟอลเลต็ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายสนัติ บางออ้ และนายปีเตอร์ สโตคส์ ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้น
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (สาํนกังาน 
ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบอยา่งเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัไดม้อบหมายใหก้าํกบัดูแลตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการทบทวน เพ่ือความ
เหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอและไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปโดยปราศจากการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการบริหารจดัการความเส่ียง และผูบ้ริหาร
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั สรุป
สาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้งัน้ี  

 
1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และรับฟังคาํช้ีแจงจากผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ี
รับผดิชอบในการจดัทาํรายงานทานการเงินในเร่ืองขอ้มูลท่ีสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาส และประจาํปี 
2555 ของบริษทั รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีมีสาระสาํคญั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั
ท่ีมีสาระสาํคญั รายการผดิปกติและประมาณการท่ีมีสาระสาํคญั (ถา้มี) นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่งอิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญัใน
การจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งพฤติการณ์อนัควรสงสยัตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัมีระบบรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือการ

เปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั และมีการ
จดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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นอกจากน้ี ผูต้รวจสอบภายในยงัไดท้าํการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีสาระสาํคญัเพ่ือให้
มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และผลการสอบทานไดถู้กนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามลาํดบั  

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการเก่ียวโยงกนัท่ีมีสาระสาํคญัดงักล่าวมีความเป็นธรรม 

โปร่งใส ตามทางการคา้ปกติอนัเป็นสาระสาํคญั ทั้งน้ี เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่บริษทั  
 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงครอบคลุมถึงสาย

การบงัคบับญัชาในฝ่าย เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดใ้หค้าํปรึกษาแก่ผูต้รวจสอบภายในถึงขอบเขตในการตรวจสอบ ความ
รับผดิชอบและหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงการอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2556 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ท่ีฝ่ายตรวจสอบ

ภายในไดร้ายงาน ผลการตรวจสอบระบบงานท่ีสาํคญัในธุรกิจหลกัของบริษทั เช่น การไดม้าและจาํหน่าย
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ระบบการควบคุมค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่ารับรอง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ วงจรสินคา้คงเหลือและอะไหล่ การกระทบยอดรายการและปรับปรุงรายการ เป็นตน้ ผู ้
ตรวจสอบภายในไดแ้จง้ผลการตรวจสอบและประเดน็ท่ีพบแก่ผูรั้บตรวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
ขอ้แนะนาํท่ีเหมาะสมและติดตามการดาํเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากผลของการตรวจสอบพบว่าระบบงานดงักล่าวท่ีวางไวเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 
นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีภายนอกไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งวา่ไม่พบขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในท่ีเป็น
สาระสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่บริษทัมีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นวา่จาํเป็นสาํหรับการประกอบกิจการของ
บริษทั และยงัไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการผดิพลาดหรือการ
ทุจริต 
 
3. สอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตามระบบงานท่ีกาํหนดไวใ้นการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั เพือ่ใหม้ัน่ใจในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วา่บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัการดาํเนินงานของบริษทัตามกฎหมายท่ี
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สาํคญัไดแ้ก่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ประมวลรัษฎากร พระราชบญัญติัเรือไทย พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
4. การพจิารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

จากการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้นอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเสนอบริษทัเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดัใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณา และมีมติ
เห็นชอบใหเ้สนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3636 และ/หรือ นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ/หรือ นายวีระชยั   
รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5565 จากบริษทัเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2556 และเสนอผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3.2 ลา้นบาท 
 
5. การประชุมและการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

เท่าท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมข้ึนก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือสามารถนาํเสนอรายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและขอ้หารือท่ีสาํคญัท่ีมีกบัผูต้รวจสอบภายใน
และผูส้อบบญัชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมอยูใ่นการปรึกษาหารือนั้นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
รับทราบ ปรึกษาหารือ และรับคาํแนะนาํจากคณะกรรมการบริษทั 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรายงานและใหค้าํปรึกษาแก่ผูต้รวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอทั้ง

โดยการประชุมอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเก่ียวกบัผลการตรวจสอบและประเดน็สาํคญัท่ีพบจาก
การตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปกติจะใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง ในปี 2555 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 11 คร้ัง และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่านสรุปไดต้ามตาราง ดงัต่อไปน้ี 
 

 (จากวันท่ี 1 ตลุาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2555) 

จาํนวน กรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง 
จาํนวนการเข้าร่วมประชุม/

จาํนวนการประชุม 

1 ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2 ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3 นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
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 (จากวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2555 – 30 กันยายน 2555) 

จาํนวน กรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง 
จาํนวนการเข้าร่วมประชุม/

จาํนวนการประชุม 
1 นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 
2 นายสันติ บางออ้ กรรมการตรวจสอบ 4/7 
3 นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการตรวจสอบ 7/7 

 
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติแต่งตั้งนายสนัติ บางออ้ และนาย       

ปีเตอร์ สโตคส์เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2555 เป็นตน้ไป 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 12 เมษายน 2555 มีมติแต่งตั้งนายกฤช ฟอลเลต็ ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายอศัวิน คงสิริ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 เมษายน 2555 เป็นตน้ไป 
 
อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่วมกนัทั้งคณะ ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และผล
ของการประเมินอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอยา่งเพยีงพอ ตลอดจนไดใ้ห้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษทัอยา่งมี
ประสิทธิภาพเยีย่งมืออาชีพ รวมถึงจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั มีนโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเช่ือถือไดใ้นการจดัทาํงบการเงิน และปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบัการดาํเนินงานของบริษทัท่ีสาํคญั 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
  

นาย กฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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