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ส่วนที่ 1 
บริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 

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

: 25 กนัยายน 2538 

ทีต่ั้ง : 26/26-27 อาคารอรกานต ์ ชั้น 8 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต 
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 
เวบ็ไซด ์: http://www.thoresen.com 

ประเภทของธุรกจิ 
 

: ธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนใน 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 

หุ้นสามัญ   
ทุนจดทะเบียน : 1,132,807,060 บาท 
ทุนชําระแล้ว ณ 30 กนัยายน 2556 : 991,837,961 บาท  
จาํนวนหุ้นทีอ่อกจาํหน่าย : 991,837,961 หุน้  
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (TTA-W3)   
จาํนวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก : 141,600,882 หน่วย 
จาํนวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลอื ณ 30 กนัยายน 2556 : 140,968,458 หน่วย 

ราคาใช้สิทธิ : 17 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 เดือน หรือ 2.5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ    

คร้ังแรก คือ 11 มีนาคม 2556  
หุ้นกู้ในประเทศ   
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ในประเทศทีอ่อกจําหน่าย : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,000,000,000 บาท 

ระยะเวลา 5ปี 
  หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,000,000,000 บาท 

ระยะเวลา 7 ปี 
วนัทีหุ้่นกู้ในประเทศขึน้ทะเบียน 
กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

: 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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2. ข้อมูลของบุคคลทีอ้่างองิ 
 
นายทะเบียนหุ้นสามัญ  : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

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

ผู้สอบบัญชี : นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
สาํนกังานบญัชี เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
195 ถนนสาธรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาธร  
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2677-2000 

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 วตัสันฟาร์ลี แอนด ์วิลเล่ียมส์ เอเชีย แพรคทิส แอลแอลพี 
6 Battery Road #28-00 Singapore 049909 
โทรศพัท ์: +65 6532 5335 

 
3. ข้อมูลทั่วไปของบริษทัย่อย 

การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 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 99.9/1 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           
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ลาํดับ ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

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 
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 
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ลาํดับ ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

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 
ประเภทธุรกจิ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

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 294,353,800 294,353,800 100.0 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           

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           
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ลาํดับ ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

51 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส หุน้สามญั 80,000 80,000 100.0/1 1 โครน 
Tuborg Boulevard 12, 3.         เดนมาร์ก 
2900 Hellerup, Denmark           

ประเภทธุรกจิ : ตัวแทนเรือ 
52 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 

53 บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั หุน้สามญั 22,000 11,215 51.0 1,000 
  26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม       
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั        

กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์(0) 2650-7400 

54 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         

55 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 
56 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 

57 บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี หุน้สามญั 100,000 100,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
78 Shenton Way, #04-02,         สิงคโปร์ 
Singapore 079120           
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ลาํดับ ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื ถอืหุ้น % ทีต่ราไว้ 

ประเภทธุรกจิ : เรือบรรทุกนํา้มันและก๊าซธรรมชาติ 
58 Petrolift Inc. หุน้สามญั 1,259,350,452 503,740,176 40.00/4 1 
  6th Floor, Mapfre Insular Corporate Center     ฟิลิปปินส์ 
  Madrigal Business Park I, 1220       เปโซ 
  Acacia Avenue, Ayala Alabang           
  Muntinlupa City, Philippines           

กลุ่มพลงังาน 

ประเภทธุรกจิ : ธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
59 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 1,412,545,923 590,000,000 57.14 1 
  26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม         

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั 217,145,813/1 
  กรุงเทพฯ 10330       

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

60 เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี หุน้สามญั 33,288 8,704 26.15/4 1 ดอลลาร์ 
  Nikou Kranidioti 7D, Tower 4, 3rd Floor       สหรัฐอเมริกา 
  Flat/Office 302, Egkomi, PC 2411         

Nicosia, Cyprus 
61 Qing Mei Pte. Ltd. หุน้สามญั 12,600,000 4,200,000 33.33/4 1 ดอลลาร์ 

24 Duxton Hill         สหรัฐอเมริกา 
Singapore 089607           

กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประเภทธุรกจิ : บริการวสัดุจดัเรียงสินค้าบนเรือ โลจสิติกส์ ขนถ่ายสินค้า 
62 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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ลาํดับ ช่ือบริษทั ชนิดของ จํานวนหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื ถอืหุ้น % ทีต่ราไว้ 

63 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 
64 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    
65 Baria Serece หุน้สามญั 2,039,080 407,816 20.0/4 100,000 

Phu My borough, Tan Thanh district, เวียดนามดอง 
Ba Ria-Vung Tau province, Vietnam 
โทรศพัท ์+84.64.3876603 

ประเภทธุรกจิ : โลจสิติกส์ถ่านหิน 
66 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 
67 บริษทั บาคองโค จาํกดั ทุนชาํระแลว้ 377,072,638,790 เวียดนามดอง 100.0/5 - 

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

กลุ่มการลงทุน 

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

25 International Business Park         สิงคโปร์ 
#02-65/67 German Centre Singapore 609916           
โทรศพัท ์: +65 6578-7000           
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ลาํดับ ช่ือบริษทั ชนิดของ จาํนวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่อื ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

69 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 

70 บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั หุน้สามญั 1,000,000 99,998 100 10 
26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม           
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
กรุงเทพฯ 10330           
โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437 

อืน่ๆ 

ประเภทธุรกจิ :ให้บริการด้านการบริหารงาน 
71 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 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีีอี แอลทีดี 
  /2 ถือหุน้ทางออ้มโดยโทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  /3 ถือหุน้ทางออ้มโดย บริษทั อะธีนโฮลด้ิงส์ จาํกดั 
  /4 ถือหุน้ทางออ้มโดย บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
  /5 ถือหุน้ทางออ้มโดย บริษทั พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 
 
การบริหารความเส่ียง 
 บริษทัฯ มุ่งเนน้ไปท่ีความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และความเส่ียงดา้นการเงิน ขอ้มูลความเส่ียงโดยรวมน้ีเป็นรายการความเส่ียงหลกัท่ีบริษทัฯ ไดค้าดการณ์ และรับทราบวา่
อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางกลยทุธ์และการเงินของบริษทัฯ ได ้ อาจมีความเส่ียงบางอยา่งซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่
ทราบหรือเป็นความเส่ียงซ่ึงในขณะน้ีเช่ือว่าไม่มีนยัสาํคญั แต่อาจมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัในอนาคตต่อธุรกิจ 
วตัถุประสงค ์รายได ้เงินได ้สินทรัพย ์สภาพคล่อง หรือทรัพยากรทุนของบริษทัฯ ได ้
 
 การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนธุรกิจและการพจิารณาทบทวนแผน โดยบริษทัฯ ได้
บูรณาการการวิเคราะห์ความเส่ียงและแผนการควบคุมเขา้ไปในการดาํเนินงานประจาํวนั ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งระบุความ
เส่ียงทางธุรกิจท่ีสาํคญัและดาํเนินการรับมือกบัความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
  
 การรับความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นกระบวนการบริหารความเส่ียงจึงช่วยสนบัสนุนให้
ผูบ้ริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุม ความเส่ียงและโอกาสดา้นกลยทุธ์อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายในเชิงกล
ยทุธ์ของบริษทัฯ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดหมายในดา้นลบอนัเป็นผลมาจากกระบวนการ
กระทาํงาน บุคลากรและระบบภายใน หรือจากเหตุการณ์ภายนอกซ่ึงเช่ือมโยงกบัการดาํเนินงานจริงของแต่ละธุรกิจ ส่วน
ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบครอบคลุมถึงความลม้เหลวท่ีไม่คาดหมายในการดาํเนินการ หรือการปฏิบติัตาม
นโยบาย และขั้นตอนปฏิบติัท่ีเหมาะสม ในส่วนของความเส่ียงดา้นการเงิน บริษทัฯ ไดจ้าํแนกออกเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา อตัราดอกเบ้ีย และคู่สัญญา  
 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยูใ่นทุกภูมิภาคทัว่โลก การดาํเนินงานของบริษทัฯ จึงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศต่างๆ ท่ีบริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจอยู ่ 
 
 ตวัอยา่งเช่น อตัราการวา่งงานระดบัสูงในบางประเทศและเสถียรภาพการเติบโตของเศรษฐกิจจีนซ่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงในหลายธุรกิจปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความผนัผวนของราคาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ ตลอดจนความขดัแยง้ทางการเมืองทัว่
โลกซ่ึงรวมถึงภูมิภาคตะวนัออกกลางและภูมิภาคอ่ืนๆ  อาจจะยงัคงมีผลกระทบต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมหภาค ตลาดทุน
และตลาดสินเช่ือระหวา่งประเทศต่อไป  
 
 บริษทัฯ อาจมีความยากลาํบากในการวางแผนและบริหารจดัการการดาํเนินงาน เน่ืองจากปัจจยัทางการเมืองท่ีไม่
เอ้ืออาํนวย ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีไม่ไดค้าดหมาย เช่น การควบคุมการทาํธุรกรรม
เขา้ออกของเงินตราต่างประเทศ กฎระเบียบทางดา้นการเดินทะเลท่ีเพิม่ข้ึน หรือขอ้จาํกดัในการส่งผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในต่างประเทศ เน่ืองจากตลาดเกิดใหม่เร่ิมมีความสาํคญัยิง่ข้ึนสาํหรับการประกอบการของบริษทัฯ จึงมีการคาดการณ์
วา่ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้จะเพิ่มข้ึนดว้ย และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ 
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 บริษทัฯ บริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการพจิารณาทบทวนแผนกลยทุธ์ซ่ึงกาํหนดข้ึนโดยแต่ละหน่วยธุรกิจเป็น
ระยะ การพิจารณาทบทวนดงักล่าวมุ่งเนน้ท่ีการรักษาหรือส่งเสริมความสามารถในการแขง่ขนั การบ่งช้ีโอกาสสาํหรับการ
เติบโตเพ่ิมเติม และการตอบสนองการเปล่ียนแปลงของแนวโนม้ทางดา้นอุตสาหกรรม กฎระเบียบ หรือเศรษฐกิจมหภาคซ่ึง
มีผลกระทบต่อแต่ละธุรกิจ นอกจากการใชท้กัษะความสามารถภายในองคก์ร ผูบ้ริหารยงัปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นอุตสาหกรรมและการเงิน และส่ือสารกบัสถาบนัและแหล่งอ่ืนๆ ท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือตรวจสอบความ
เช่ือถือไดข้องขอ้มูล และวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งสมมุติฐานต่างๆ การพิจารณาทบทวนอยา่งต่อเน่ืองน้ี ทาํให้
สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดล้่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทัฯ 
 
 เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ จาํนวนหน่ึงตอ้งการเงินลงทุนสูงมาก ดงันั้นเง่ือนเวลา ประเภท และการกาํหนดราคา
ในการจดัหาเงินลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมและกิจกรรมใหม่จึงมีความสาํคญัมาก 
 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุนท่ีเขม้งวดและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเม่ือมีการพจิารณาการลงทุนใหม่ 
บริษทัฯ มีมาตรการในการลดความเส่ียงในการตดัสินใจลงทุนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยการกาํหนดแนวทางการลงทุนอยา่ง
ละเอียด และกาํหนดใหมี้การพจิารณาและตดัสินใจในการลงทุนอยา่งเป็นลาํดบัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
  
 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ติบโตข้ึนและไดเ้พ่ิมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความซบัซอ้นของการ
ดาํเนินงาน และทกัษะความสามารถท่ีจาํเป็นสาํหรับการบริหารจดัการกิจกรรมดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดเ้พิม่ข้ึน
ดว้ยเช่นกนั 
 
 ในขณะน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีทั้งบริษทัยอ่ยซ่ึงกลุ่มเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และบริษทัร่วม โดยบริษทัเหล่าน้ีจาํนวนหน่ึง
จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศต่างๆ นอกจากความเส่ียงดา้นกฎระเบียบและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (ซ่ึงจะ
กล่าวถึงในตอนทา้ยน้ี) การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มทั้งในธุรกิจเดิมและโดยผา่นการลงทุนใหม่ จะก่อใหเ้กิดความ     
ทา้ทายอยา่งต่อเน่ืองในการบริหารจดัการธุรกิจต่างๆ และการจดัหาบุคลากรซ่ึงมีคุณภาพสูงเขา้มาควบคุมดูแล เพ่ือท่ีจะลด
ความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดทุ้่มเทอยา่งมากในการสรรหา ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร รวมถึงแผนการรักษาบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองความจาํเป็นทางดา้นบุคลากรตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ 
 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
ความเส่ียงที่เกีย่วกบักลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางดา้นภยัพิบติัทางทะเล อุบติัเหตุท่ีเกิด
จากสภาพแวดลอ้มซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเรียกร้องค่าชดเชยจาํนวนมาก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินคา้/ทรัพยสิ์น 
และการหยดุชะงกัของธุรกิจเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความบกพร่องของเคร่ืองจกัร ความผดิพลาด
ของมนุษย ์ การเมืองในประเทศต่างๆ การนดัหยดุงาน การปลน้สะดมทางทะเล สภาพอากาศท่ีรุนแรง รวมถึงกรณีและ
เหตุการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึนหรือการสูญเสียรายได ้ อยา่งไรกต็าม บริษทัไดมี้การทาํประกนัภยักบั
อุตสาหกรรมการประกนัภยัระหวา่งประเทศเพื่อคุม้ครองความเส่ียงเหล่าน้ีเกือบทั้งหมด อนัเป็นมาตรฐานสาํหรับเจา้ของ/
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ผูป้ระกอบการเรือระหวา่งประเทศ ดงันั้นบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองจึงมีความคุม้ครองท่ีเพยีงพอ
สาํหรับกรณีและเหตุการณ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมว้า่เบ้ียประกนัภยัจะแตกต่างกนัไปตามความเส่ียงต่างๆ ท่ีสามารถ
ประเมินไดข้องบริษทั 
 
 การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบท่ีกวา้งและมีการเปล่ียนแปลงเสมอ การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
เหล่าน้ีอาจส่งผลใหเ้รือถูกกกักนั และนาํไปสู่การสูญเสียรายไดห้รือการเรียกร้องค่าชดเชยจากผูเ้ช่าเรือ รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ี
สาํคญัในการปรับปรุงเรือหรือการเปล่ียนแปลงขั้นตอนการดาํเนินงาน อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีความระมดัระวงัในเร่ือง
เหล่าน้ี และมีการดาํเนินงานตามมาตรฐานทางดา้นเทคนิคและความปลอดภยัท่ีกาํหนดระหวา่งประเทศ 
 
 ในการดาํเนินงานของเรือ จาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ เช่น ลูกเรือ ในทาํนองเดียวกนั บริษทัฯ 
จาํเป็นตอ้งมีผูจ้ดัการซ่ึงมีความสามารถในระดบัองคก์ร ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ การสรรหาและ
รักษาบุคลากรดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัสาํหรับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง อยา่งไร
กดี็ดว้ยการใชน้โยบายพนกังานท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม บริษทัฯ จึงประสบความสาํเร็จในดา้นการสรรหาและรักษา
บุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถและคุณสมบติัสูง 
 
 เน่ืองจากบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดเ้พิม่ระดบัของการทาํสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ 
ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนัจึงสูงข้ึนดว้ย เพื่อลดความเส่ียงน้ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียง
สาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํเป็นสาํหรับสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้  
 
 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือมีวฎัจกัร และตอ้งประสบกบัความผนัผวนในดา้นความสามารถในการทาํกาํไร 
มูลค่าของเรือและอตัราค่าระวางเรือ อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอุปทานและอุปสงคข์องปริมาณการขนส่ง 
 
 จากความไม่แน่นอนและความผนัผวนอยา่งมากในตลาด ท่ีซ่ึงอตัราคา่ระวางเรืออาจปรับข้ึนหรือปรับลดอยา่ง
รวดเร็ว บริษทัฯ จึงมีความเห็นว่าเป็นการรอบคอบท่ีจะประกนัรายไดใ้นอนาคต ดว้ยการใชอ้ตัราค่าระวางเรือท่ีสูงตาม
สมควรเม่ือเป็นไปได ้ เพื่อรองรับการปรับลดอยา่งรวดเร็วของอตัราค่าระวางเรือในตลาดใหเ้ช่าระยะส้ัน เพ่ือท่ีจะจาํกดัความ
ผนัผวนน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะใหบ้ริการกองเรือท่ีหลากหลายและมีความสมดุล บริษทัฯ แบ่งเรือจาํนวนหน่ึง
เพือ่ใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาวโดยมีสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ และใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเสน้ทางเป็นส่วน 
ประกอบ อุปสงคใ์นธุรกิจของบริษทัฯ เกิดข้ึนมาจากปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการใหเ้รือของบริษทัฯ ทาํการขนส่ง ภาวะการ
เติบโต และการคา้ท่ีตกตํ่าอยา่งรุนแรงอาจเป็นการลดอุปสงคข์องเรือ  
 
 เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองมีความเส่ียงทางดา้นคู่สัญญา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ีมีความฝืดเคืองทางดา้นการเงิน อยา่งไรกดี็บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงทางดา้นคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเช่าเรือระยะยาวอยูเ่สมอ และไดใ้ชข้ั้นตอนการประเมินท่ีเหมาะสมก่อนเขา้ทาํสัญญาเช่าเรือ นอกจากน้ีบริษทัซ่ึง
ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดรั้กษามาตรฐานในเร่ืองการชาํระเงินอยา่งเขม้งวด โดยไม่คาํนึงถึงระดบัความ
น่าเช่ือถือทางการเงิน ดว้ยเหตุน้ีในช่วงท่ีตลาดซบเซาในรอบปีท่ีผา่น บริษทัฯ จึงไม่มีความสูญเสียท่ีมีนยัสาํคญั อนัเน่ืองจาก
การผดิสัญญาของผูเ้ช่าเรือ 
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 บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงในดา้นการกระจุกตวัของธุรกิจกบัลกูคา้รายใดรายหน่ึง หรือการสูญเสียธุรกิจจากลูกคา้
รายใดรายหน่ึง จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ และจะไม่ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียรายไดใ้นทนัที
และอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
สถานการณ์โลกทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบริษทัฯ 
 ในอดีต ความขดัแยง้ทางการเมืองไดส่้งผลใหเ้กิดการจู่โจมเรือเดินทะเล การวางทุ่นระเบิดใตน้ํ้ า และการจู่โจมใน
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นการขดัขวางการเดินเรือระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีการจู่โจมโดยโจรสลดัไดส่้งผลกระทบต่อเรือสินคา้ใน
น่านนํ้ าทวีปต่างๆ  อาทิ ในบริเวณทะเลตะวนัออกกลางและทะเลจีนใต ้ เหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่จะส่งผลกระทบต่อผล
การดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 
 
 การจู่โจมโดยโจรสลดัท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ในรอบสามปีท่ีผา่นมา ทาํให้
บริษทัฯ ไดจ้ดัหามาตรการเพิ่มเติมท่ีสาํคญัในเร่ืองของการป้องกนั การเตรียมความพร้อม การฝึกฝน กระบวนการ และการ
อบรมลกูเรือก่อนท่ีจะนาํเรือเขา้ไปในเขตของโจรสลดั นอกจากน้ี ยงัรวมถึงมาตรการการติดตั้งแนวร้ัวลวดหนามท่ีพนัรอบ
ตลอดลาํตวัเรือ การป้องกนัหอ้งพกัของลูกเรือและหอ้งบงัคบัการเรือ เคร่ืองมือป้องกนัร่างกายและศีรษะแบบทหาร และการ
ใชเ้สน้ทางเช่ือมต่อทางทะเลท่ีมีการตรวจตราโดยเจา้หนา้ท่ี นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อประกนัเพิม่เติมเพ่ือคุม้ครองความเส่ียง
และค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีเรือถูกโจรสลดัยดึหรือถูกจบัเรียกค่าไถ่ 
 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
ความเส่ียงที่เกีย่วกบักลุ่มธุรกจิให้บริการนอกชายฝ่ัง  
 เมอร์เมดเป็นผูใ้หบ้ริการงานนอกชายฝ่ังแก่อุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซ และธุรกิจของเมอร์เมดอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากความผนัผวนราคาของนํ้ ามนัและก๊าซ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมการสาํรวจ การพฒันา และการผลิตนํ้ามนั
และก๊าซ 
 
 บริษทัต่างๆ ท่ีสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสาํรวจ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของนํ้ ามนัและ
ก๊าซ ซ่ึงจะทาํใหอุ้ปสงคข์องงานบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ ของเมอร์เมดลดตามลงไปดว้ย ปริมาณกิจกรรมการผลิตและขดุ
เจาะท่ีลดลงเป็นระยะเวลานาน อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานและธุรกิจของบริษทัฯ 
 
 อุปสงคข์องธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มีการแข่งขนัสูง มีความผนัผวน ในช่วงเวลาท่ีมีอุปสงค์
สูงแต่อุปทานมีอยูจ่าํกดัจึงทาํใหมี้อตัราคา่เช่าเรือสูง แต่ส่วนใหญ่มกัจะตามดว้ยช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคต์ํ่า ทาํใหอุ้ปทานลน้
ตลาด และมีผลทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือตํ่า การท่ีมีเรือสั่งต่อใหม่ เรือท่ีมีการปรับปรุงสภาพ เรือขดุเจาะ หรือเรือสนบัสนุนงาน
วิศวกรรมใตท้ะเลนาํกลบัมาใชป้ฏิบติังานอีก และเรือต่างๆ เหล่าน้ีเขา้มาในตลาดทาํใหเ้กิดอปุทานในตลาดมากข้ึน ซ่ึงจะทาํ
ใหย้ากต่อการข้ึนอตัราค่าเช่าเรือ หรืออาจมีผลทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือลดลงไป ทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมด
อาจตอ้งถูกปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่ไดใ้ชง้าน หรือไม่เช่นนั้นแลว้ เมอร์เมดตอ้งยอมทาํสัญญาท่ีไดรั้บคา่ตอบแทนตํ่าตามสภาพ
ตลาดในอนาคต 
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 นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยสญัญาการใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลส่วนใหญมี่ลกัษณะเป็นสัญญาระยะสั้น การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยา่งรวดเร็ว และเน่ืองดว้ยธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง
ของเมอร์เมดเป็นธุรกิจท่ีทาํสัญญาเป็นรายโครงการ ดงันั้นกระแสเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังจึง
ไม่อาจคาดเดาไดแ้ละอาจไม่สมํ่าเสมอ และจากความผนัผวนของอุปสงค ์อาจทาํใหผ้ลประกอบการของเมอร์เมดผนัผวนได ้
 
 กลยทุธ์ของเมอร์เมด คือ การใหสิ้นทรัพยข์องบริษทัฯ มีสญัญาระยะยาวซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัมีรายไดท่ี้แน่นอนและ
ไม่ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะของตลาดในระยะสั้น และยงัเป็นเกราะป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของตลาด 
 
ธุรกจิงานบริการนอกชายฝ่ังของกลุ่มบริษทัฯ มคีวามเส่ียงจากการปฏิบัติงานหลายประการ 
 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดมีความเส่ียงหลายอยา่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซ อาทิ 
อคัคีภยั ภยัธรรมชาติ สภาพอากาศแปรปรวน ระเบิด การทะลกัของนํ้ามนัออกจากบ่อ การเผชิญกบัความดนัผิดปกติ การ
ระเบิดของปล่องภูเขาไฟ ท่อนํ้ ามนัแตกและนํ้ ามนัร่ัว ความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผลตามมาอยา่งร้ายแรง รวมทั้งการ
สูญเสียของชีวิตหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และอุปกรณ์ของเมอร์เมดหรือของบริษทัลกูคา้ สร้าง
มลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม การฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง และความ
เสียหายต่อช่ือเสียงของเมอร์เมด 
 
 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมด ยงัมีความเส่ียงจากความขดัขอ้งของอุปกรณ์ ซ่ึงอาจตอ้งใชเ้วลาในการ
ซ่อมแซมนาน และอาจทาํใหเ้มอร์เมดตอ้งสูญเสียรายไดไ้ป ความผดิพลาดในระบบการทาํงานหลกัอาจทาํใหเ้กิดการสูญเสีย
ชีวิต หรือการบาดเจบ็ท่ีร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือและอุปกรณ์ และขอ้พิพาททางการเมืองหรือทาง
กฏหมายท่ียดืเยื้อ ซ่ึงมีผลเสียต่อช่ือเสียงของเมอร์เมด 
 
 เมอร์เมดลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในกองเรือ โดยเนน้การบาํรุงรักษาแบบครบวงจร รวมถึงการเขา้ซ่อมแซมตาม
กาํหนดระยะเวลา เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงดา้นความบกพร่องของอุปกรณ์ นอกจากน้ี เมอร์เมดยงัคงเนน้ย ํ้าดา้นความปลอดภยั
อยูเ่สมอ โดยมีระบบบริหารจดัการความปลอดภยัท่ีครบถว้นพร้อมใชง้าน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยแนวทางความปลอดภยัท่ี
ชดัเจน รวมไปถึงการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัอยา่งละเอียด และจดัโครงการเพื่อสร้างความตระหนกัถึงเร่ืองความ
ปลอดภยั ยิง่ไปกวา่นั้นลูกคา้ไดมี้การตรวจสอบกองเรืออยูเ่ป็นประจาํ และไดใ้หข้อ้มูลกบัเมอร์เมดเพือ่บนัทึกในโครงการ
ตรวจซ่อมและบาํรุงรักษากองเรือ 
  
 ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพในธุรกิจน้ีมีจาํนวนจาํกดั โดยเฉพาะในธุรกิจขดุเจาะ และจาํนวนโครงการท่ีมีศกัยภาพในธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ังกมี็จาํนวนจาํกดัเช่นกนั ดงันั้นเมอร์เมดตอ้งประสบภาวะการแข่งขนัท่ีสูงทั้งเร่ืองการทาํสัญญาโครงการ
และดา้นทรัพยากรต่างๆ ในการแข่งขนัประมูลสญัญาโครงการ ลูกคา้จะพิจารณาจากปัจจยัดา้นราคาเป็นหลกั นอกจากน้ี
ความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ รวมถึงประสบการณ์การทาํงาน กเ็ป็นปัจจยัท่ีลูกคา้ใชพ้ิจารณาในการเลือกทาํสัญญา
อีกดว้ย ในปีหน่ึงๆ จาํนวนสัญญา และโครงการไม่ก่ีโครงการ มีสดัส่วนท่ีสาํคญัต่อรายไดข้องธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของ
เมอร์เมด ดงันั้นการสูญเสียลูกคา้ของธุรกิจการขดุเจาะไปรายหน่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจขดุเจาะ และอาจส่งผลถึง
รายไดแ้ละผลกาํไรของเมอร์เมดโดยรวม ถา้เมอร์เมดไม่สามารถหาลูกคา้รายใหม่มาทดแทนลูกคา้ท่ีสูญเสียไปได ้
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 เมอร์เมดตอ้งทาํงานอยา่งหนกัเพ่ือรักษาความสัมพนัธ์และช่ือเสียงท่ีดีของเมอร์เมดกบัลูกคา้รายใหญ่ทุกราย ทาํให้
เมอร์เมดไม่เคยมีปัญหาในการเขา้ไปประมูลสัญญาฉบบัใหม่ ๆ จากลูกคา้ท่ีเคยใหง้านประมูลก่อนหนา้น้ี  
 
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
ความเส่ียงที่เกีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิโลจสิติกส์ถ่านหิน  
ความเส่ียงจากการขนส่ง 
 UMS นาํเขา้ถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยจะใชเ้รือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองหรือเรือลาํเลียง ซ่ึงมีความ
เส่ียงท่ีเป็นไปไดอ้ยูส่องประการคือ ความพร้อมของเรือท่ีจะใชข้นส่ง และอตัราค่าระวางเรือท่ีอาจจะผนัผวนในช่วง
ระยะเวลาท่ีมีการขนส่ง 
 
 UMS ตระหนกัถึงสถานการณ์เหล่าน้ีดี และไดด้าํเนินการแกไ้ขดว้ยการเขา้ทาํสัญญาระยะยาวแบบมีกาํหนดเวลา 
(fixed long term contracts) กบัผูข้นส่งสินคา้ ควบคู่ไปกบัการทาํสญัญาขนส่งแบบทนัทีตามราคาตลาด (spot contracts) เพื่อ
สร้างความสมดุลดา้นตน้ทุนการขนส่ง ในขณะเดียวกนัธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ กไ็ดใ้หก้ารสนบัสนุน
ในเร่ืองการปรับปรุงขอ้มูลและการวิเคราะห์ความเคล่ือนไหวของอตัราค่าระวางทุกสปัดาห์ ซ่ึงทาํให ้ UMS สามารถทาํการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 
 
ความเส่ียงที่เกีย่วกบัการจดัหาถ่านหิน 

ปัจจยัหลกัท่ีกระทบต่อการจดัหาและตน้ทุนมีดงัน้ี 
1) ปริมาณของถ่านหินในตลาดตามขอ้กาํหนดเฉพาะ/คุณภาพท่ีตอ้งการ 
2) ราคาของถ่านหินตามขอ้กาํหนดเฉพาะ/คุณภาพท่ีตอ้งการ 
3) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

 
 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัปริมาณถ่านหินในตลาด มีผลกระทบมาจากประสิทธิภาพการผลิตของเหมือง และขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัความตอ้งการจากผูน้าํเขา้รายใหญ่ นอกจากน้ี UMS ยงัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัขอ้กาํหนดเฉพาะและคุณภาพซ่ึง
เกิดข้ึนในประเทศอินโดนีเซียอยูเ่สมอ UMS จะระบุความตอ้งการปริมาณนาํเขา้เป็นรายปี ตลอดจนขอ้กาํหนดเฉพาะและ
คุณภาพท่ีตอ้งการ ถึงแมว้า่ปริมาณถ่านหินท่ีสั่งซ้ือจะไม่มากเท่ากบัจาํนวนสั่งซ้ือของผูน้าํเขา้รายใหญ่ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ก็
มีผูจ้าํหน่ายถ่านหินรายใหญ่ของอินโดนีเซียเขา้ร่วมประมูลมากกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนถ่านหินท่ีบริษทัฯ สัง่ซ้ือ ใน
ขณะเดียวกนั ขอ้กาํหนดเฉพาะและคุณภาพจะอยูภ่ายใตก้ารจดัการอยา่งเคร่งครัดโดยสญัญาจดัหาถ่านหินซ่ึงรวมขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัเกณฑก์ารปฏิเสธสินคา้และค่าปรับเน่ืองจากสินคา้ไม่ตรงตามท่ีตอ้งการ 
 
 จากมุมมองดา้นราคา ดชันีราคาถ่านหินส่วนใหญ่จะอิงตามราคาตลาดโลก ราคาของถ่านหินจะผนัผวนตาม
อุปทานและอุปสงคท์ัว่โลก UMS มีการติดตามดชันีราคาถ่านหินอยา่งใกลชิ้ด และดว้ยการใชส้ญัญาการจดัหาถ่านหินแบบ
มีกาํหนดเวลาคงท่ีระยะยาวควบคูก่บัสัญญาการจดัหาถ่านหินแบบระยะสั้น ทาํให ้UMS สามารถบริหารตน้ทุนสินคา้ขายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 15 -  

 ตน้ทุนสินคา้ขายของ UMS ประมาณร้อยละ 90 อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะรายไดท้ั้งหมดเป็น
เงินบาท ดงันั้น UMS จึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ในขณะท่ีเงินบาทไทยมีมูลค่าลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบนาํเขา้ของ 
UMS จะสูงข้ึน UMS บริหารความเส่ียงน้ีดว้ยการใชส้ญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) สาํหรับ
ตน้ทุนการนาํเขา้ทั้งหมด จึงทาํให ้UMS จึงสามารถลดความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดม้าก 
 
ความเส่ียงจากคู่แข่งทางธุรกจิรายใหม่ 
 คู่แข่งทางธุรกิจรายใหม่หลายรายยงัคงเขา้มาในตลาดจาํหน่ายถ่านหินในประเทศไทย เน่ืองจากธุรกิจการคา้     
ถ่านหินตอ้งการเงินลงทุนค่อนขา้งนอ้ยในแง่ของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร การแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนไดส่้งผลใหเ้กิดการตดัราคา
และทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมของผูค้า้ถ่านหินลดลง 
 
 UMS ยงัคงใชก้ลยทุธ์หลกัในการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑข์องตนออกจากผลิตภณัฑข์องคู่แขง่ ตวัอยา่ง 
เช่น UMS ใหค้าํแนะนาํแก่ลกูคา้เก่ียวกบัคุณภาพของถ่านหินท่ีเหมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้าแต่ละประเภทตามประเภทของ
อุตสาหกรรม รวมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่ลกูคา้สาํหรับคาํถามและปัญหาทางเทคนิค รวมถึงคาํถามท่ีเก่ียวกบับริการอ่ืนๆ 
 
 UMS เป็นผูท้าํการคดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินใหเ้หมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้าแต่ละประเภทท่ีใชโ้ดยโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเลก็ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดสาํหรับลูกคา้ 
 
 จากการท่ีชุมชนมีความกงัวลมากข้ึนเก่ียวกบักระบวนการของถ่านหิน เม่ือเร็วๆ น้ี หน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินและ
จงัหวดัหลายแห่งไดท้าํการบงัคบัใชห้รือเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอยา่งเคร่งครัด เพื่อท่ีจะปกป้องดูแลชุมชน
และส่ิงแวดลอ้ม UMS ไดป้รับปรุงโรงงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ป็นไปตามและ/หรือเหนือกวา่ขอ้กาํหนดดงักล่าว ทาํให ้
UMS ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001  
 
ความเส่ียงด้านผลติภณัฑ์ทดแทนและการขยายตลาด 
 โดยทัว่ไป ทรัพยากรหลกัท่ีใชใ้นการผลิตพลงังานเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดแ้ก่ นํ้ามนัเตา ก๊าซ
ธรรมชาติ และถ่านหิน นํ้ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงท่ีบริษทัผูผ้ลิตส่วนใหญ่เลือกใช ้ เน่ืองจากการจดัหาทาํไดส้ะดวก การใชง้าน
ไม่ยุง่ยากและง่ายต่อการบาํรุงรักษา ก๊าซธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของอุตสาหกรรมเน่ืองจากมีราคาถูกกวา่นํ้ามนัเตา 
ส่วนการใชถ่้านหินในการผลิตพลงังานยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 
 
 ถึงแมว้า่ถ่านหินสามารถนาํไปผลิตพลงังานไดแ้ละมีตน้ทุนตํ่า แต่ผูผ้ลิตหลายรายกก็าํลงัมองหาแหล่งพลงังาน
ทดแทนอ่ืนๆ เช่น แกลบ เศษไม ้และพลงังานชีวภาพอ่ืนๆ 
  
ความเส่ียงที่เกีย่วกบัผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
 ถ่านหินมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์ บิทูมินสั ซบับิทูมินสัและลิกไนต ์ ปัจจุบนั UMS นาํเขา้ถ่านหิน        
บิทูมินสัและซบับิทูมินสั ซ่ึงมีกาํมะถนัในระดบัตํ่า (ปริมาณกาํมะถนัอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.1-1.5 ในขณะท่ีนํ้ ามนัเตามีกาํมะถนั
อยูใ่นช่วงร้อยละ0.1-3.0) ทาํใหมี้ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ 
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 เพือ่ท่ีจะลดทศันคติในเชิงลบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวและผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน UMS จึงได้
ติดตามกระบวนการผลิตอยา่งใกลชิ้ดและใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของรัฐบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ UMS ไดล้ดการแพร่ 
กระจายของฝุ่ นละอองดว้ยการใชร้ะบบการจดัเกบ็แบบปิด การจดัใหมี้ผา้ใบคลุมรอบกองถ่านหิน การฉีดนํ้าดกัฝุ่ นไม่ใหฟุ้้ ง
กระจาย การสร้างร้ัวสูงรอบคลงัสินคา้ และการปลกูตน้ไมโ้ดยรอบบริเวณท่ีดินเพื่อดกัฝุ่ นละออง รถท่ีบรรทุกถ่านหินจะมี
ผา้ใบปิดคลุมมิดชิด และจะมีการลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนท่ีจะออกจากโรงงานเพื่อไม่ใหเ้ศษถ่านหินตกลงบนถนน 
 
ความเส่ียงที่เกีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิปุ๋ยและคลงัสินค้าในเวยีดนาม 
ความเส่ียงที่เกีย่วกบัราคาวตัถุดิบของปุ๋ย 

ราคาวตัถุดิบของปุ๋ยมีความผนัผวนทั้งในประเทศและทัว่โลก ถึงแมว้า่ความผนัผวนเหล่าน้ีอาจจะไม่สามารถถูก
กาํจดัไปไดท้ั้งหมด แต่สามารถบรรเทาและลดลงไดด้ว้ยการใชแ้นวทางการควบคุม 2 วิธี คือ 

ก) การรักษาสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่า เพ่ือจาํกดัความเส่ียงในภาวะตลาดตกตํ่า และ 
ข) การใชน้โยบายกาํหนดราคาและส่วนลดท่ีแน่นอน ควบคู่กบัการบริหารจดัการลกูคา้ดว้ยมาตรฐานของ

คุณภาพท่ีเหนือกวา่และการขายแบบเงินสด  
 
ความเส่ียงในการจดัหาวตัถุดบิของปุ๋ย 
 บาคองโคจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศในสดัส่วนท่ีเท่ากนัคือ ซ้ือจากในประเทศร้อยละ 50 
และต่างประเทศร้อยละ 50 
 
 ดว้ยนโยบายเชิงกลยทุธ์ของบาคองโคในการดาํรงสินคา้คงคลงัท่ีระดบัตํ่า และการจดัซ้ือวตัถุดิบแบบตรงต่อเวลา 
(just-in-time) ส่งผลใหบ้าคองโคมีความเส่ียงต่อโอกาสท่ีจะขาดแคลนวตัถุดิบมากข้ึนในเวลาท่ีวตัถุดิบในตลาดมีปริมาณ
นอ้ย 
 
 บาคองโคมีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูจ้ดัหาสินคา้และวตัถุดิบทั้งขนาดกลางและขนาดใหญใ่นต่างประเทศ
มาเป็นเวลานาน ซ่ึงผูจ้ดัหาสินคา้เหล่าน้ีต่างใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนบาคองโคอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยมาตรฐานการยดึมัน่
ดา้นคุณภาพ การปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางสญัญา และการชาํระเงินท่ีตรงเวลา  
 
การแข่งขนัของธุรกจิปุ๋ยภายในประเทศ 
 ประเทศเวียดนามเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงสาํหรับปุ๋ยและเคมีเกษตรกรรม (agrochemical) ปัจจุบนัการผลิตของ
ปุ๋ย NPK ในเวียดนาม (ทั้งแบบผสมและอดัเม็ด) อยูใ่นระดบัเกินขีดความสามารถของการผลิต ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัมีการวาง
แผนการดาํเนินงานอีกหลายโครงการเพ่ือรองรับในปีต่อๆ ไป 
 
 บาคองโคเลือกกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างและมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑพ์ิเศษเฉพาะทาง เพื่อจาํกดัความเส่ียงในการ
แข่งขนั บาคองโคมีสูตรปุ๋ยมากกวา่ 50 สูตร ตั้งแต่สูตรท่ีใชใ้นตลาดทัว่ไปจนถึงสูตรพเิศษเฉพาะ ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้่า       
บาคองโคยงัคงเป็นผูน้าํในการแข่งขนั ซ่ึงโดยทัว่ๆ ไปแลว้จะมีผลิตภณัฑเ์พียง 10-15 ประเภทเท่านั้น 
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 บาคองโคมีกระบวนการผลิตหลายระบบ และยงัเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑด์ว้ยกระบวนการผลิตพิเศษเฉพาะทาง 
เช่น การอดัแน่น (Compaction) USP และการเคลือบปุ๋ ยดว้ยสารชีวภาพ ดว้ยแนวทางน้ีบาคองโคสามารถรักษาคุณภาพและ
ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์รวมถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัฯในตลาด 
 
การส่งมอบปุ๋ยที่ตรงเวลา 
 ดว้ยนโยบายการผลิตแบบตรงต่อเวลา (just-in-time) ของบาคองโค สินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัจึงมีปริมาณตํ่า ซ่ึงอาจ
ทาํใหค้วามเส่ียงท่ีจะส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ล่าชา้มีมากข้ึน 
 
 บาคองโคจดัการความเส่ียงน้ีโดยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) อยา่งมีประสิทธิภาพ โรงงาน
จะทราบถึงคาํสั่งซ้ือท่ีเขา้มาล่วงหนา้หลายสปัดาห์ บาคองโคมีแผนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรเพ่ือป้องกนัความ
ชาํรุดบกพร่อง และเพื่อรักษากาํลงัการผลิตไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ หลงัจากนั้นผลิตภณัฑจ์ะผา่นกระบวนการบรรจุลงถุงแบบ
อตัโนมติั และถูกจดัส่งใหก้บัลกูคา้โดยเร็ว 
 
ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น 
 บาคองโคจดัซ้ือวตัถุดิบร้อยละ 50 ดว้ยสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และขายสินคา้สาํเร็จรูปภายในประเทศเป็น
สกลุเงินดองเวียดนาม จากการท่ีรัฐบาลเวียดนามไดป้ระกาศลดค่าเงินดองเวียดนามอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนน้ีอาจจดัการไดด้ว้ยการดาํรงสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่า (ตาม
นโยบายเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ) และการใชน้โยบายการซ้ือขาย/ชาํระเงินดว้ยเงินสด เพื่อใหมี้หน้ีลกูคา้เป็นศนูย ์แนวทางน้ี
ช่วยใหบ้าคองโคสามารถชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาสินคา้ไดท้นัที และลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 
 
 นอกจากน้ีบาคองโคยงัมีการส่งออกสินคา้บางประเภท ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
เพือ่นาํไปใชใ้นการชาํระเงินใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เป็นการช่วยลดความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินอีกทางหน่ึง 
 
ความเส่ียงที่เกีย่วข้องกบัการปฏิบัติตามกฎข้อบังคบั 
 รัฐบาลเวียดนามไดก้าํหนดมาตรฐานสาํหรับสูตรปุ๋ยเพือ่คุม้ครองผูบ้ริโภค และมีการบงัคบัใชบ้ทลงโทษต่างๆ ถา้
มีการตรวจพบวา่ผลิตภณัฑไ์ม่ไดผ้ลิตตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดเฉพาะที่ไดก้าํหนดไว ้ บาคองโคมีการนาํเขา้และจดัซ้ือ
วตัถุดิบจากผูจ้ดัหาสินคา้ต่างประเทศและในประเทศท่ีเช่ือถือได ้ อีกทั้งมีช่ือเสียงในฐานะเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยท่ีมีคุณภาพสูง 
นอกจากน้ีดว้ยแนวทางในการคิดคน้และสร้างสรรคสู์ตรการผลิต ผลิตภณัฑข์องบาคองโคจึงเป็นไปตามหรือเหนือกว่า
มาตรฐานต่างๆ ท่ีรัฐบาลกาํหนดไวเ้สมอ 
 
ความเส่ียงด้านการปฏบัิติตามกฎระเบียบ 
ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในประเทศทีบ่ริษทัฯ มีการลงทุน 
 บริษทัฯ ใชม้าตรการท่ีเป็นไปไดท้ั้งปวงเพื่อป้องกนัสถานภาพทางกฎหมายของบริษทัฯ และป้องกนัมิใหค้วาม
เส่ียงทางดา้นกฎหมายเกิดข้ึน 
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 โดยหวัใจสาํคญัของนโยบายน้ีคือจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ (code of conduct)  ซ่ึงเป็นการกาํหนด
แนวทางการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจรรยาบรรณ และเสริมดว้ยแผนการอบรมและทดสอบ รวมทั้งมีการจดัตั้งสายด่วน 
(Whistle Blow Line) เพือ่รายงานการละเมิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้าํการจาํกดัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความรับผดิและความเสียหายดว้ยการทาํประกนัภยั โดยจะ
มีการทบทวนและปรับปรุงประเภทและขอบเขตของการประกนัภยัน้ีเป็นระยะเพ่ือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ ณ เวลา
ปัจจุบนั 
 
ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
 การท่ีบริษทัฯ ยดึถือมาตรฐานทางเทคนิคและหลกัปฏิบติัขั้นสูงทางดา้นความปลอดภยั จึงสามารถช่วยลดความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้และทาํใหม้ัน่ใจถึงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บริษทัฯ ทาํการปรับปรุง
มาตรการป้องกนัเหล่าน้ีเป็นระยะ และมีการตรวจสอบรวมถึงใหค้าํปรึกษาดา้นความปลอดภยั ดา้นสุขอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ ณ ท่ีทาํการทุกแห่ง ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดกบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม
ลงได ้
 
ความเส่ียงจากผลกระทบทางด้านสังคมและชุมชน 
 เพือ่จดัการความเส่ียงเหล่าน้ี บริษทัฯ มีการตรวจสอบ ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ในกฎหมายและกฎระเบียบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ   
บริษทัฯ ประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานของรัฐ และใชข้อ้มูลท่ีมีอยูเ่พื่อการพฒันาแผนงานและมาตรการตอบสนอง 
รวมทั้งจดัใหมี้กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองในพื้นท่ีการดาํเนินงานต่างๆ โดยมุ่งเนน้ในการมีส่วนร่วมของชุมชน
อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 ความเส่ียงทางดา้นการเงินหลกัๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความ
เส่ียงจากคู่สญัญา บริษทัฯ ใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เช่น สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้  และสัญญาแลกเปล่ียนราคานํ้ามนัหรืออตัราค่าระวางเรือ เพื่อจดัการกบัความเส่ียงทางการเงินต่างๆ 
วตัถุประสงคข์องการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีคือ เพื่อท่ีจะลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคต บริษทัฯ มี
นโยบายท่ีจะไม่เขา้ทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อจุดประสงคใ์นการเก็งกาํไร 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  
 ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ธุรกิจโลจิสติกส์และคลงัสินคา้ และธุรกิจปุ๋ยใชเ้งินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินหลกัสาํหรับธุรกรรมการคา้ และการเขา้ซ้ือสินทรัพย ์ รวมทั้งการขอเงินกูด้ว้ย 
วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการดาํเนินงานและการลงทุนท่ีตอ้งใชส้กลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
กลุ่มบริษทัฯ มีวตัถุประสงคห์ลกัคือการเพ่ิมรายไดแ้ละลดคา่ใชจ่้ายการดาํเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใหไ้ด้
มากท่ีสุด เพื่อใหม้ัน่ใจถึงสมดุลระหวา่งรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเม่ือทาํธุรกรรมทางการคา้ การซ้ือ
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ทรัพยสิ์น และการหาเงินกู ้ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเหลือจะไดรั้บการจดัการโดยตราสารการเงิน เช่น สัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ และการจดัการเงินฝากในสกลุเงินตราต่างประเทศ 
 
 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาอนุพนัธ์ เช่น การแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียเพ่ือกาํหนดตน้ทุนทางการ
เงินของบริษทัฯ สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนับริษทัฯ จากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย (รายละเอียดปรากฏในหมายเหตุ 31 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะจดัการกบัความเส่ียงซ่ึงเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและลดตน้ทุนดอกเบ้ีย 
โดยความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย สามารถลดลงไดด้ว้ยการสร้างความสมดุลระหว่างการใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี และ
แบบลอยตวัสาํหรับเงินกูย้มื และการใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น การแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงับริหารจดัการระยะเวลาโดยเฉล่ียของเงินกูย้มืใหส้มัพนัธ์กบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  
 
ความเส่ียงจากคู่สัญญา 

รายไดจ้ากค่าระวางเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองส่วนใหญ่นั้นลูกคา้จะจ่ายเงินล่วงหนา้ หรือจ่ายก่อนท่ีลกูคา้จะ
ไดรั้บสินคา้ รายไดส่้วนใหญ่ของธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังมาจากบริษทัผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติชั้นนาํ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สาํหรับการขายถ่านหิน ลูกคา้รายใหญ่เป็นบริษทัมหาชนท่ีมีความมัน่คงในประเทศไทย ส่วนการ
ขายถ่านหินใหก้บัลูกคา้รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็นั้นมีไม่มากนกั และบริษทัฯ ขายปุ๋ยทั้งหมดในรูปแบบเงินสด 
บริษทัฯ จึงเห็นวา่ความเส่ียงจากคู่สัญญาของธุรกิจแต่ละประเภทนั้นไม่เป็นสาระสาํคญั ประกอบกบัตน้ทุนในการป้องกนั
ความเส่ียงจากคู่สญัญานั้นมีมูลค่าสูงมากเกินกว่าผลประโยชนท่ี์อาจจะไดรั้บ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่เขา้ทาํสญัญาอนุพนัธ์ใดๆ 
สาํหรับความเส่ียงน้ี 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
3.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษทัฯ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยการ
ถือหุน้ เพื่อการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ (Strategic investment holding company) โดยปัจจุบนัมีกลุ่มธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดการพึ่งพิงรายไดแ้ละผลกาํไร
จากกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหน่ีง เพื่อใหร้ายไดแ้ละผลกาํไรมีความสมํ่าเสมอ โดยจะลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียงกบั
ธุรกิจเดิมท่ีมีอยู ่หรือธุรกิจท่ีจะเสริมศกัยภาพใหก้บักลุ่มธุรกิจปัจจุบนั 
 

3.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2526 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2537 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,132,807,060 บาท และทุน
ชาํระแลว้ 991,837,961 บาท 
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาคือ  
ปี 2552 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก่้อตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

ประกอบธุรกิจการลงทุน (investment holding company) เพือ่การลงทุนในโครงการต่างๆ สินทรัพย ์หรือ
ลงทุนในบริษทันอกประเทศไทย 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 89.55 ในบริษทั ยนิูค      ไมน่ิง เซอร์วิส
เซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจถ่านหินและโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยเป็นส่วน
หน่ึงของกลยทุธ์ท่ีจะสร้างธุรกิจถ่านหินแบบครบวงจร 

 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจปุ๋ยในประเทศเวียดนาม และไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี  
ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ท่ีประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ 

 - เมอร์เมด ไดร้ะดมเงินทุนเพิ่มโดยการออกหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

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

 - เมอร์เมด เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส์ เพื่อขยายบริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล
ไปยงัตะวนัออกกลาง 

 -  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ออกหุน้กูใ้นประเทศ ประเภทระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 4.0 พนัลา้นบาท เพื่อใชช้าํระคืนหน้ีเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์ และ
เพิม่เงินทุนหมุนเวียน 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 4 ลาํ เป็นเรือใน
ตลาดมือสอง 3 ลาํ และรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 1 ลาํ ส่วนเมอร์เมดไดซ้ื้อเรือสนบัสนุนงานวิศวกรรมใต้
ทะเลมือสอง 1 ลาํ และรับมอบเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 3 ลาํ 
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ปี 2554 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พทีีอี แอลทีดี เขา้ถือหุน้ร้อยละ 20 ใน Baria Serece โดยเป็นส่วนหน่ึงของกล
ยทุธ์ท่ีจะสร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 3 ลาํ เป็นเรือใน
ตลาดมือสอง 2 ลาํ และเรือท่ีสั่งต่อใหม่อีก 1 ลาํ 

 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พทีีอี แอลทีดี เขา้ซ้ือหุน้เพิ่มเติมใน Petrolift Inc. (“Petrolift”) ร้อยละ 1.166 
เพือ่เพิม่สดัส่วนการถือหุน้ใน Petrolift เป็นร้อยละ 40.0 

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

 - บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.76 ได้
ระดมเงินทุนจาํนวน 180 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากตลาดทุนในประเทศ และไดเ้ซ็นสญัญาสร้างเรือ
ขดุเจาะแบบ jack-up จาํนวน 3 ลาํ มูลค่ารวม 538 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกากบั Keppel FELS Ltd. 
ประเทศสิงคโปร์ 

ปี 2555 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสอง 1 ลาํ และไดมี้
การโอนเรือสัญชาติไทยจาํนวน 8 ลาํ ของบริษทัฯ ไปยงับริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีีอี แอลทีดี 
ทั้งน้ีเป็นไปตามแผนแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ 

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

ปี 2556 - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีีอี แอลทีดี ไดรั้บมอบเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 3 ลาํ เป็นเรือมือ
สอง 1 ลาํ และเรือท่ีสั่งต่อใหม่อีก 2 ลาํ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั ไดรั้บมอบเรือขดุเจาะแบบ 
jack-up ท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 3 ลาํ 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก่้อตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพเีอส เพ่ือใช้
เป็นสาํนกังานสาขาดา้นการขายและการตลาดในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนเมาร์ก เพื่อใหบ้ริการลกูคา้
ในแถบทวีปยโุรป 

- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพิม่ทุนควบใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจากออกหุน้สามญัเป็น
จาํนวน 3,964 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ 

- บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพิม่ทุนจาํนวนเงิน 
175.78 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด 

- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้
แหง้เทกอง 18 ลาํ เรือบริการนอกชายฝ่ัง 8 ลาํ เรือขดุเจาะ 2 ลาํ และเรือขดุเจาะแบบ jack-up 3 ลาํ (โดย
เมอร์เมดเป็นเจา้ของร้อยละ 33.76) นอกจากน้ี ยงัมีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอีกเป็นจาํนวนประมาณ 13 
ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ช่ามาเสริมเพ่ิมเติมแบบเต็มระยะเวลา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ในช่วงระหว่างปี 
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3.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั 
โครงสร้างธุรกิจในกลุ่มบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

  

 
 
หมายเหตุ 
(1) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทางตรงร้อยละ 35.40 และบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 

21.74 ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
(2) ณ เดือนสิงหาคม 2556 บริษทัท่ีเป็นเจา้ของเรือไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจหลงัจากท่ีไดข้ายเรือและโอนเรือให้แก่บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ 

พีทีอี แอลทีดี 
(3) บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี และ เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 23 -

4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 
 
โครงสร้างรายได้ 
 

กลุ่มธุรกิจ 
ดาํเนินการ

โดย 

การถือหุน้ รายได ้
ของบริษทัฯ ปี 2556 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ 

(ร้อยละ)             
กลุ่มธุรกิจขนส่ง ชิปปิ้ง 100     4,937,883,434  26     3,740,694,553  22     5,685,562,845  29 
กลุ่มธุรกิจพลงังาน เมอร์เมด 57.14     8,349,682,130  44     5,687,063,854  34     5,479,585,371  28 

ถ่านหิน/กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน UMS/1 88.68     1,931,065,483  10     3,427,649,084  20     3,275,623,527  17 
ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บาคองโค 100     3,229,389,323  17     3,375,802,043  20     2,970,482,153  15 
บริษทัอื่นๆในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน GTL/CMSS/2 51/100        269,794,242  2        245,423,364  2        265,758,037  2 

รายไดอ้ื่น            312,560,107  2        315,369,280  2     1,696,842,460  9 
รวม       19,030,374,719  100   16,792,002,178  100   19,373,854,393  100 

 
หมายเหตุ /1 UMS คือ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
 /2 GTL คือ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั และ CMSS คือ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 
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ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 
ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 ก.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน เป็นแบบไม่ประจาํเส้นทาง (Tramp Service) 
  

การให้บริการแบบไม่ประจาํเส้นทาง 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจาํเสน้ทางแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (Voyage Charter) 
ผูเ้ช่า (Charterer) จะจ่ายค่าเช่าเป็นค่าระวางต่อตนั หรือคิดเหมา (Lump sum) ใหก้บัเจา้ของเรือ เจา้ของเรือเป็นผู ้

จ่ายค่านํ้ามนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (Port disbursement) ค่าภาระยกขนสินคา้ รวมทั้ง
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและปลายทาง สาํหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมา
ลาํเป็นเท่ียวจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ ซ่ึงการคิดคา่ระวางสินคา้จะเหมือนกบัการคิดค่าระวางสินคา้สาํหรับการใหบ้ริการ
แบบประจาํเส้นทาง 

 
 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) 
ผูเ้ช่าจะจ่ายค่าเช่าเรือตามระยะเวลาท่ีเช่าเรือ เช่น จ่ายเป็นต่อวนั (หรือต่อเดือน) และต่อเดทเวทตนัของเรือ ผูเ้ช่าจะ

เป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในเมืองท่า (port disbursement) ตลอดจนการวา่จา้งตวัแทน
เรือทั้งตน้ทางและปลายทาง และเจา้ของเรือเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดา้นการดาํเนินงานของเรือทั้งหมด สาํหรับโครงสร้าง
รายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาเป็นเวลาจะอยูใ่นรูปคา่เช่าเรือ ซ่ึงการคิดอตัราคา่เช่า (Time Charter Rate หรือ TC Rate) จะคิด
เป็นรายวนั (ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั) ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะแปรผนัตามอตัราค่าเช่าของตลาดโลก และถูกกาํหนดโดยอุปสงค ์ และ
อุปทานของเสน้ทางนั้นๆ 

 
ก.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิตัวแทนเรือ 
ธุรกิจตวัแทนเรือ (Ship Agency) รายไดม้าจาก 
- ค่าบริการการเป็นตวัแทนเรือ คิดคา่บริการตามอตัราซ่ึงสมาคมเจา้ของและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ กาํหนด 
- ค่าบริการในการรับส่งลกูเรือ คิดค่าบริการเป็นเท่ียวซ่ึงส่วนใหญจ่ะข้ึนกบัระยะทางท่ีใหบ้ริการ 
- ค่าบริการจากการดาํเนินพธีิการศุลกากร คิดค่าบริการเป็นกรณีๆ ไปตามปริมาณของสินคา้ 
- ค่านายหนา้จากการจดัหาสินคา้ลงเรือใหก้บัเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของคา่ระวางสินคา้ 
- ค่านายหนา้จากการจดัหาอุปกรณ์และเสบียงใหแ้ก่ลูกเรือและเจา้ของเรือคิดเป็นร้อยละของมูลค่าอุปกรณ์หรือ

การใหบ้ริการ 
 
ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 
รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ / หรือค่าเช่าเรือ 
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ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 
ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้นํา้ 
รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงท่อนํ้ามนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุเจาะ โดยใชน้กั

ประดานํ้า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์าํนํ้า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อปุกรณ์ดาํนํ้ า หุ่นยนต ์   ดาํนํ้า และค่าจา้งนกัประดานํ้า 
ตามวนัและเวลาท่ีใชจ้ริง 

 
ข.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิให้บริการเรือขุดเจาะ 
รายไดม้าจากค่าเช่าเรือขดุเจาะคิดเป็นรายวนั และทาํสัญญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั 

 
ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ค.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจดัหาอุปกรณ์บนเรือและโลจสิติกส์ 
รายไดม้าจากการขายอุปกรณ์สาํหรับรัดตรึงและปกป้องสินคา้บนเรือ ค่าเช่าพื้นท่ีในคลงัสินคา้ 
ค.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 
รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้, ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ คิดค่าบริการ
จากนํ้าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 
ค.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจสิติกส์ถ่านหิน 
รายไดม้าจากการขายถ่านหินและการบริการขนส่งถ่านหิน 

ค.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิปุ๋ ย 
รายไดม้าจากการขายปุ๋ยคิดเป็นกิโลกรัมหรือตนั 

 

ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 
 
โครงสร้างองค์กรปี 2556 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA หรือ บริษทัฯ”) ลงทุนและดาํเนินการในธุรกิจท่ี
หลากหลาย อนัไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน  
 

TTA มีหน่วยธุรกิจหลกั 4 หน่วยไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ("โทรีเซนชิปป้ิง" หรือ 
"TSS") (กลุ่มธุรกิจขนส่ง) บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ("เมอร์เมด") (กลุ่มธุรกิจพลงังาน) บริษทั บาคองโค 
จาํกดั ("บาคองโค") (กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน) และ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ("UMS") (กลุ่ม
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน) รายละเอียดโดยสงัเขปของธุรกิจต่างๆ มีดงัน้ี 
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ชั้น
ที ่

1 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง กลุ่มธุรกจิพลงังาน กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 

บริการเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง บริการวศิวกรรมใตท้ะเลและบริการเรือ
ขดุเจาะนํ้ ามนันอกชายฝ่ัง 

โลจิสติกส์และการจดัจาํหน่ายถ่านหินใน
ประเทศไทย 
การผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยและให้บริการ
คลงัสินคา้ในประเทศเวยีดนาม 

ชั้น
ที ่

2 

บริการเรือบรรทุกนํ้ ามนัและก๊าซ ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ 
บริการนายหนา้เช่าเหมาเรือ 
บริการตวัแทนเรือ 
 

การลงทุนในเหมืองถ่านหิน บริการท่าเรือนํ้ าลึกและคลงัสินคา้ใน
เวียดนามใต ้
บริการโลจิสติกส์แก่บุคคลทัว่ไป 
บริการวสัดุจดัเรียงสินคา้บนเรือ และขน
ถ่ายสินคา้ 

 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง  

TTA และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจโดยการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447 และใหบ้ริการเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกองตั้งแต่ปี 2528 โดยดาํเนินธุรกิจสินคา้แหง้เทกองผา่นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูท่ ั้งหมด ในปี 2553 
TTA ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการเรือบรรทุกนํ้ามนัและก๊าซในประเทศฟิลิปปินส์ (TTA ถือ
หุน้อยูร้่อยละ 40) กลุ่มธุรกิจขนส่งยงัรวมไปถึงธุรกิจนายหนา้เช่าเหมาเรือและธุรกิจตวัแทนเรือต่างๆ ทัว่ภูมิภาคดว้ย 
 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน  

กลุ่มธุรกิจพลงังานใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลตั้งแต่ปี 2538 และบริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังตั้งแต่ปี 2549 
ผา่นเมอร์เมด (TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 57.14) ในปี 2552 TTA ไดเ้ขา้ทาํการลงทุนโดยออ้มในบริษทั เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) 
จาํกดั ("MGC") (TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 26.15) ซ่ึงเป็นเจา้ของร้อยละ 37.5 ในโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ 
นอกจากน้ี ในปี 2554 TTA ไดล้งทุนใน Qing Mei Pte. Ltd. ("QM") ซ่ึงเป็นเจา้ของร้อยละ 70 ในโครงการเหมืองถ่านหิน
อีกแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซีย 
 
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน  

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีบริษทัโลจิสติกส์ถ่านหิน UMS (TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 88.68) และบริษทัผลิตและ
จาํหน่ายปุ๋ยและคลงัสินคา้ บริษทั บาคองโค จาํกดั (TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 100) ซ่ึงตั้งอยูติ่ดท่าเรือนํ้ าลึก ช่ือว่า Baria Joint 
Stock Company of Services for Import Export of Agro-forestry Commodities and Fertilizers ("บาเรีย เซเรซ") ซ่ึง TTA ถือ
หุน้อยูร้่อยละ 20 กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดล้งทุนในบริษทัคลงัสินคา้และโลจิสติกส์ขนาดยอ่มในประเทศไทย และประเทศ
เวียดนาม 
 

TTA ไดใ้ชบ้ริษทัยอ่ยซ่ึง TTA ถือหุน้อยูท่ั้งหมด ไดแ้ก่ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พทีีอี แอลทีดี และบริษทั อะธีน 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั เพื่อการถือการลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศของ TTA  
 
จุดแขง็ในการแข่งขันของกลุ่มบริษทัฯ 

ผลประกอบการทางการเงินของ TTA ข้ึนอยูก่บัความสามารถของ TTA ในอนัท่ีจะบริหารจดัการการลงทุนและ
ธุรกิจไดอ้ยา่งรอบคอบ และมีประสิทธิภาพตามวฎัจกัรของอุตสาหกรรม โดยใชว้ิธีการทางการเงินท่ีละเอียดรอบคอบ      
โทรีเซนชิปป้ิงและเมอร์เมดเป็นธุรกิจใหญ่ท่ีสุดสองธุรกิจของ TTA และดาํเนินงานตามวฎัจกัรท่ีต่างกนั  
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TTA ไดก้ระจายการลงทุนเพื่อท่ีจะบรรเทาผลกระทบจากช่วงวฎัจกัรขาลงของอตุสาหกรรม แต่ยงัอยูใ่นระดบัท่ี
ไม่เพียงพอ ความสามารถของบริษทัฯ ท่ีจะสร้างความเติบโตใหก้บัหน่วยธุรกิจหลกัทั้งส่ีหน่วยและแสวงหาการลงทุนท่ี
เก่ียวขอ้งในระดบัท่ีเพียงพอ ข้ึนอยูก่บัจุดแขง็ในการแข่งขนัดงัต่อไปน้ี 
 

 ความรู้ทีแ่ขง็แกร่งเกีย่วกบัทศิทางและการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ทีสํ่าคัญ ดว้ยธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง
ท่ีใหบ้ริการทัว่โลก ธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง และธุรกิจปุ๋ยซ่ึงลว้นแต่มีความมัน่คง เครือข่ายของ TTA จึงอยูใ่นฐานะ
ไดเ้ปรียบท่ีจะสามารถเฝ้าสงัเกตการณ์และดาํเนินการตอบสนองแนวโนม้ท่ีสาํคญัท่ีในการคา้สินคา้โภคภณัฑท์ัว่โลก 

 
 กองเรือและบริการที่มคีวามหลากหลายและมคุีณภาพสูง กลุ่มบริษทัฯ เป็นเจา้ของสินทรัพยส่์วนใหญ่ของ

กลุ่ม ซ่ึงช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร และสามารถควบคุมตน้ทุนการ
ดาํเนินงานใหดี้ข้ึน รวมทั้งสามารถเสนอราคาท่ีแขง่ขนัในตลาดได ้ ซ่ึงไดผ้ลเป็นอยา่งมากในการสร้างช่ือของกลุ่มบริษทัฯ 
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป และรักษาสมัพนัธภาพในระยะยาวกบัลูกคา้ การบริหารทางการคา้ ทางเทคนิค และทางการเงินจะ
กระทาํภายในบริษทัสาํหรับหน่วยธุรกิจหลกัทุกหน่วย และกลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบาํรุงรักษาสินทรัพยท์างทะเล
ทั้งหมดใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีกวา่ท่ีสถาบนัจดัชั้นเรือกาํหนด  

 
 เครือข่ายธุรกจิทั่วโลก สาํนกังานธุรกิจแห่งใหม่ล่าสุดของโทรีเซน ชิปป้ิง ในกรุงโคเปนเฮเกน ช่วยอาํนวย

ความสะดวกใหก้บัการเขา้ถึงสินคา้ในแถบแอตแลนติคเหนือไดม้ากยิง่ข้ึน ทั้งยงัเป็นท่ีคาดหมายว่าสาํนกังานในสหรัฐ 
อเมริกาจะช่วยส่งเสริมการเขา้ถึงเสน้ทางการคา้สินคา้แหง้เทกองท่ีใหผ้ลประโยชนม์ากข้ึน นอกจากตลาดดั้งเดิมในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอร์เมดแลว้ บริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจเขา้ไปในตะวนัออกกลาง โดยมีความสมัพนัธ์กบับริษทันํ้ามนั
และก๊าซท่ีใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

 

 ฐานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง ถึงแมว้า่ปี 2556 จะเป็นปีท่ีมีอุปสรรคมาก แต่กลุ่มบริษทัฯ สามารถทาํกาํไร
จาํนวน 1,797 ลา้นบาท ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี การเส่ือมราคา และการตดัจาํหน่าย ("EBITDA")  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ TTA อยูท่ี่ 7,458 ลา้นบาท และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 0.56:1 

 
ความยดืหยุ่นทางการเงินหลงัจากระดมเงนิทุนได้สําเร็จ ในปีท่ีผา่นมา TTA ไดร้ะดมเงินทุนจาํนวน 3,964 ลา้น

บาท ไดส้าํเร็จเพื่อใชส้าํหรับแผนการขยายธุรกิจผา่นการขายหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัฯ โดยเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนส่วนใหญ่
ไดน้าํไปใชล้งทุนในเมอร์เมด ซ่ึงเมอร์เมดสามารถระดมเงินทุนได ้ 175.78 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ผา่นการออกหุน้สามญัเพิม่
ทุนใหม่และเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดัของเมอร์เมด 
 

ลกัษณะบริการ การตลาดและการแข่งขัน 
กลุ่มธุรกจิของบริษทัฯ 
4.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

กลุ่มธุรกิจขนส่งประกอบดว้ย 2 ธุรกิจหลกั คือ โทรีเซนชิปป้ิง  และปิโตรลิฟต ์  ทั้งน้ี ระหวา่งปีบญัชี 2556 กอง
เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของ โทรีเซนชิปป้ิง ประกอบไปดว้ย เรือท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเองจาํนวน 18 ลาํ และเรือท่ีเช่า
เขา้มาเสริม คิดเทียบเท่าเป็นจาํนวน 7 ลาํ โทรีเซนใหบ้ริการเรือเหมาลาํขนส่งสินคา้ไปทุกภูมิภาคของโลก และเดินเรือตาม
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ความตอ้งการของลูกคา้โดยใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเช่าเป็นช่วงเวลา และตามการเซ็นสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ 
นอกเหนือไปจากการใหเ้ช่าเหมาลาํระยะยาวและ  การใหเ้ช่าเหมาลาํระยะสั้น  
  

TTA ถือหุน้ร้อยละ 40 ใน ปิโตรลิฟต ์ ซ่ึงเป็นเจา้ของและประกอบการเรือบรรทุกและขนส่งนํ้ามนัจาํนวน 10 ลาํ 
รวมทั้งเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจาํนวน 2 ลาํ ท่ีมีกาํลงัการบรรทุก 41 ลา้นลิตรซ่ึงใชส้าํหรับการขนส่งภายในประเทศ
ตามสญัญาระยะยาวกบับริษทัชั้นนาํในธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซเป็นหลกั 
 

ธุรกิจอ่ืนๆ ในกลุ่มธุรกิจขนส่งไดแ้ก่ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจการเป็นตวัแทนเรือ
ซ่ึงมีอยูท่ ั้งในประเทศไทย เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และธุรกิจการใหบ้ริการดา้นนายหนา้เช่าเหมาเรือใน
ประเทศไทย สิงคโปร์และอินเดีย 
 
ธุรกจิเดินเรือโทรีเซนชิปป้ิง  
ข้อมูลอุตสาหกรรม 
 
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง "หลกั" รวมถึง ถ่านหิน แร่เหลก็ และธญัพืช และสินคา้ "รอง" เช่น ปุ๋ ย 
ผลิตภณัฑไ์ม ้ ปูนซีเมนต ์ และแร่โลหะ การขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบ่งตามกาํลงัการบรรทุกหรือเดทเวทตนั และตามชนิด
ของเรือ ซ่ึงรวมไปถึง VLOC, Capesize, Panamax, Supramax, Handymax, และ Handysize 
 

ประเภทขนาด เดทเวทตนั 
VLOC 200,000+ 

Capesize  100,000 – 200,000 

Panamax  60,000 – 100,000 

Supramax 50,000 – 60,000 

Handymax  40,000 – 50,000 

Handysize  10,000 – 40,000 
 

โดยทัว่ไป การคา้สินคา้ในระดบัโลกขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อตัรา
ค่าระวางไดรั้บผลกระทบจากอุปสงคท์างการคา้และจาํนวนเรือท่ีมีในภูมิภาคต่างๆ 
 

ตามการวิเคราะห์ของเฟิร์นเล่ย ์ แมเ้ศรษฐกิจโลกจะยงัคงอ่อนแออยา่งต่อเน่ือง การคา้สินคา้แหง้เทกองโดยรวม
ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยมีถ่านหินและแร่เหลก็เป็นสินคา้หลกั การนาํเขา้แร่เหลก็ไดเ้ติบโตและจะยงัคงเติบโตอยา่ง
รวดเร็วกวา่การผลิตเหลก็กลา้เน่ืองจากการนาํเขา้แร่เหลก็ท่ีมากข้ึนของจีน ซ่ึงโดยหลกัเป็นผลมาจากคุณภาพแร่เหลก็ท่ีตํ่าใน
ประเทศจีนและตน้ทุนทางการผลิตท่ีสูงซ่ึงผูผ้ลิตแร่เหลก็หลายรายในจีนประสบ 
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แผนภูม ิ: การนําเข้าแร่เหลก็ของจีน 

 
ท่ีมา : เฟิร์นเล่ย ์
 

อตัราค่าระวางเรือท่ีตํ่าในเกือบทั้งปี 2556 เป็นผลมาจากการรับมอบเรือใหม่จาํนวนมาก โดยในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 2556 มีกาํหนดส่งมอบเรืออยูท่ี่ปริมาณมากกว่า 52 ลา้นเดทเวทตนั การขนส่งมอบเรือใหม่ในตลาดมีการเติบโตข้ึนเร็ว
กวา่การเพ่ิมข้ึนของอุปสงค ์ แต่มีการคาดการณ์วา่สถานการณ์น้ีจะชะลอตวัลงในสองปีขา้งหนา้ ในขณะท่ีราคาขายเรือเก่า
เพือ่นาํไปแปรรูปเป็นเศษซากเหลก็ยงัคงมีราคาสูง ซ่ึงแนวโนม้ของตลาดยงัคงเป็นเช่นน้ี ตราบเท่าท่ีอตัราค่าระวางเรือยงัคง
อยูใ่นระดบัตํ่า 
 

ในปี 2555 มีการซ้ือขายเร่ิมตน้ท่ีสูงถึง 96  ลา้นเดทเวทตนั ขณะท่ีในปี 2556 การส่งมอบชะลอตวัลงมาอยูท่ี่
ประมาณ 60 ลา้นเดทเวทตนั ในปีหนา้ คาดวา่การส่งมอบจะลดลงอีก โดยในปี 2556 อุปทานของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง
เพิม่ข้ึนร้อยละ 6  

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการส่ังต่อเรือใหม่และจาํนวนกองเรือทั้งหมดท่ีมีอยู ่ เป็นแนวทางประเมินระดบัอปุสงคใ์น
อนาคต ในเดือนพฤศจิกายน 2556 รายการการส่ังต่อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกมีอยูท่ี่ปริมาณ 114.6 ลา้นเดทเวท
ตนั หรือร้อยละ 16 ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั การเติบโตของอุปทานจะชะลอตวัลงมากท่ีสุดใน
ประเภท Supramax และ Handymax ซ่ึงเป็นเรือสองประเภทท่ีโทรีเซนชิปป้ิงใชใ้นการดาํเนินธุรกิจอยู ่

 

การส่ังต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ประเภทขนาด เดทเวทตนั จาํนวนเรือ 
ขนาดระวาง

บรรทุกทั้งหมด 
(ลา้นเดทเวทตนั) 

ร้อยละของ 
กองเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีอยู ่ 

(เดทเวทตนั) 
VLOC 200,000+ 88 20.1 22.5 

Capesize  100,000 – 200,000 131             22.1 10.9 

Panamax  60,000 – 100,000 652 48.1 25.0 

Supramax 50,000 – 60,000 131 7.3 7.0 

Handymax  40,000 – 50,000 57 2.7 6.9 

Handysize  10,000 – 40,000 418 14.3 16.5 

รวม  1,477 114.6 16 
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อตัราค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าในคร่ึงแรกของปี 2556 อตัราค่าระวางเรือ Capesize พุง่สูงข้ึนในไตรมาส
เดือนกรกฎาคม - กนัยายน ตามดว้ยการเพิ่มข้ึนในกลุ่มยอ่ย ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือ Capesize และ Paramax ลดลงอีก
คร้ังในไตรมาสเดือนตุลาคม - ธนัวาคม อตัราค่าระวางเรือ Supramax และ Handysize ยงัคงเพิม่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

แผนภูม ิ: อตัราค่าเช่าเหมาลาํแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 
ท่ีมา : เฟิร์นเล่ย ์

 
ราคาเรือ 
ราคาเรือส่ังต่อใหม่ 

ตั้งแต่ปลายปี 2551 เป็นตน้มา ราคาเรือสัง่ต่อใหม่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า โดยมีสาเหตุมาจากอตัราคา่ระวางเรือท่ี
ปรับลดลง ขณะท่ีอู่ต่อเรือมีกาํลงัการผลิตเพิ่มข้ึน แต่การสัง่ต่อเรือใหม่ลดลง อยา่งไรกต็าม ราคาเรือสัง่ต่อใหม่เพ่ิมสูงข้ึนใน
คร่ึงปีหลงัของปี 2556  โดยภาพรวม ปี 2556 จะมีความไม่แน่นอนสูงควบคู่ไปกบัโอกาสของเจา้ของเรือและนกัลงทุน 
 

แผนภูม ิ: ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองส่ังต่อใหม่ 

 
 
ท่ีมา : เฟิร์นเล่ย ์
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เช่นเดียวกนั ตั้งแต่ปลายปี 2551  ราคาเรือมือสองทยอยลดลงมาอยา่งต่อเน่ือง ตามอตัราค่าระวางเรือท่ีลดลง ซ่ึงใน
ปี 2555 ราคาเรือมือสองลดลงในระดบัตํ่าสุด และเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนในปี 2556  โดยราคาเรือ Supramax ท่ีมีอาย ุ5 ปี ในปัจจุบนัมี
ราคาประมาณ 22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

แผนภูม ิ: ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง 

 
ท่ีมา : เฟิร์นเล่ย ์

 
ข้อมูลธุรกจิ 

โทรีเซนชิปป้ิงดาํเนินกิจการโดยมีเงินสดสูงกว่าหน้ีสินตลอดปีแมอ้ตัราค่าระวางเรือจะลดลงตํ่าสุดตั้งแต่ปี 2542 
TTA กา้วไปขา้งหนา้โดยมีความมุ่งมัน่ต่อการเติบโตของโทรีเซนชิปป้ิงและแผนในการซ้ือเรือไม่เกิน 6 ลาํ ในราคาท่ี
เหมาะสมภายในระยะเวลา 12-18 เดือนขา้งหนา้ อนัเป็นส่วนหน่ึงของแผนการเติบโตของกองเรืออยา่งต่อเน่ือง ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2556 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท Handymax และ Supramax จาํนวน 18 ลาํ 
โดยเป็นเรือท่ีจดทะเบียนเป็นสัญชาติสิงคโปร์ทั้งหมด อายกุองเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 10.1 ปี โดยมีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 
48,902 เดทเวทตนั ประมาณร้อยละ 50 ของกองเรือของโทรีเซนชิปป้ิงใชส้าํหรับใหบ้ริการในเส้นทางแถบมหาสมุทร
แอตแลนติกท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง ในขณะท่ีอีกร้อยละ 50 ท่ีเหลือใชใ้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
 

ณ ปัจจุบนัน้ี โทรีเซนชิปป้ิง มุ่งเนน้การเลือกแบบเรือท่ีไดรั้บการพสูิจนแ์ลว้  เพือ่ทาํใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงสามารถ
บริหารกองเรือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือประเภท Supramax โดยบริษทัฯ วางแผนท่ีจะเพิม่
กองเรือดว้ยเรือประเภทน้ีเป็นหลกั 
 

ในขณะท่ีดชันีอตัราค่าระวางเฉล่ียของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท Supramax (BSI) ในปี 2556 ลดลง 
ร้อยละ 22 มาอยูท่ี่ประมาณ 8,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั แต่แต่อตัราค่าระวางเรือเฉล่ีย (TCE) ของโทรีเซนชิปป้ิง 
ลดลงเพียงร้อยละ 18 มาอยูท่ี่ประมาณ 8,400 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ซ่ึงยงัคงสูงกว่าดชันีคา่ระวางเฉล่ียของเรือ 
ประเภท Supramax (BSI) ร้อยละ 7 หลงัจากปรับฐานของขนาดของกองเรือท่ีสร้างรายได ้ส่วนต่างระหวา่งค่าตอบแทนการ
ลงทุนและเกณฑเ์ปรียบเทียบเป็นผลมาจากวิธีการเชิงกลยทุธ์ในการเนน้สินคา้เฉพาะกลุ่ม และในพ้ืนท่ีท่ีเลือกสรร รวมถึง
ความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ท่ีแขง็แกร่งข้ึน และฐานลูกคา้ท่ีขยายตวัข้ึนในสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของโทรีเซน    
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ชิปป้ิง ในปีท่ีผา่นมา โทรีเซนชิปป้ิง มีค่าใชจ่้ายในส่วนของการเป็นเจา้ของเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,087 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ี 4,500-4,600 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัโดยประมาณ โทรีเซนชิปป้ิงจึงสามารถ
ควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 
1) จาํนวนเรือ  

จาํนวนเรือ 

ประเภทของเรือ 
เรือท่ีบริษทั 
เป็นเจา้ของ 

เรือท่ีเช่ามา เรือท่ีสัง่ต่อใหม่ รวม 

Handymax 8 3 - 11 

Supramax 10 4 - 14 

รวม 18 7 - 25 
 
2) อายุเฉลีย่กองเรือ 

อายเุฉล่ียของกองเรือโทรีเซน 

ประเภทของเรือ 
เรือท่ีบริษทั 
เป็นเจา้ของ 

เรือท่ีเช่ามา เรือท่ีสัง่ต่อใหม่ รวม 

Handymax 16.23 16.65 - 16.36 

Supramax 6.20 3.66 - 5.45 

รวม 10.12 8.68 - 9.69 
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3) รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าเทกอง  

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบ
เรือจาก 
อู่ต่อเรือ 

 เดท
เวทตัน  

อายุ ชนิดของเรือ 
การจดั
ช้ันเรือ 

1 ทอร์ ไดนามิค 30/04/2534 43,497  22.44 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

2 ทอร์ เวฟ 30/07/2541 39,042  15.18 Open Hatch / Box Shape < 40,000 dwt ABS 

3 ทอร์ วิน 18/11/2541 39,087  14.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) ABS 

4 ทอร์ เอนเนอร์ย ี 16/11/2537 42,529  18.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 

5 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/04/2538 42,529  18.48 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 

6 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538 42,529  18.19 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 

7 ทอร์ ฮาร์โมน่ี 21/03/2545 47,111  11.54 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 

8 ทอร์ ฮอไรซนั 01/10/2545 47,111  11.01 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) BV 

9 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 22/07/2553 57,015  3.73 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

10 ทอร์ อินทิกริต้ี 02/04/2544 52,375  12.50 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

11 ทอร์ อินดิเพนเดนซ์ 20/12/2553 52,407  11.94 Standard Tess - 52 NKK 

12 ทอร์ อินฟินิต้ี 21/12/2553 52,383  11.66 Standard Tess - 52 NKK 

13 ทอร์ อินสุวิ 02/07/2555 52,489  7.88 Standard Tess - 52 NKK 

14 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123  3.72 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 

15 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554 54,123  2.30 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 

16 ทอร์ เฟียร์เลส 06/06/2556 54,881  7.90 Open Hatch / Box Shape Oshima - 53 NKK 

17 ทอร์ เบรฟ 15/11/2555 53,506  0.87 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 

18 ทอร์ บรีซ 20/08/2556 53,506  0.11 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน  :  880,243  เดทเวทตัน 

ABS : Amercian Bureau of Shipping     
 BV   : Bureau Veritas     
 DNV : Det Norske Veritas     
 NKK : Nippon Kaiji Kyokai     
 
แหล่งท่ีมา : TTA   
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การให้บริการของกองเรือ 
รายไดจ้ากการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางของโทรีเซนชิปป้ิงมาจาก 
 การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว หรือการใหเ้ช่าเหมาลาํระยะสั้น โดยคิดค่าเช่าตามอตัราของตลาด ณ 

ขณะนั้น  
 การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเช่าเป็นช่วงเวลา เป็นการใหเ้ช่าเรือโดยกาํหนดระยะเวลาไว ้ และโดยทัว่ไปจะกาํหนด

อตัราค่าเช่าแบบคงท่ี แต่มกัจะมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออตัราค่าเช่าเรือของตลาด ณ ปัจจุบนั มาเป็น
องคป์ระกอบในการคิดอตัราค่าเช่าเรือ และ 

 การเซ็นสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (contracts of affreightment) ซ่ึงบริษทัฯ จะรับขนส่งสินคา้จาํนวน
หน่ึงใหแ้ก่ลกูคา้ในเสน้ทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
 

ตลอดปี 2556 โทรีเซนชิปป้ิงใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองในหลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ อาทิ การเซ็นสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียวและแบบเช่าเป็นช่วงเวลา ทั้งในแถบ
มหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก 
 

แผนภูม ิ: การให้บริการของกองเรือโทรีเซน จาํแนกตามวนัเดนิเรือ 

 
ท่ีมา : TTA  

 
ลูกค้าของบริษทัฯ 
 โทรีเซนชิปป้ิงยงัคงมุ่งเนน้การบริการขนส่งสินคา้คุณภาพสูงใหก้บัลูกคา้ เพ่ือรองรับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้กลุ่ม
อุตสาหกรรมรายใหญ่  นอกจากน้ี โทรีเซนชิปป้ิงไดเ้พิ่มโอกาสการใหบ้ริการลูกคา้ ดว้ยการใหบ้ริการขนส่งแบบเป็นเท่ียว
แก่ลูกคา้รายใหญ่ท่ีตอ้งการการขนส่งแบบเร่งด่วนและฉุกเฉิน ในตลาดหลกัๆ ซ่ึงลูกคา้มีสินคา้แต่ไม่มีสินทรัพย ์
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แผนภูม ิ : สินค้าทีข่นส่งจาํแนกตามประเภทของสินค้าในปีบัญชี 2556 

 
 
ท่ีมา : TTA 

 
แผนภูม ิ: ลูกค้าจาํแนกตามรายรับ 

 
ท่ีมา : TTA 

 
โทรีเซนชิปป้ิง มีการพฒันาและสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั โดยการตรวจสอบกองเรือ

ใหมี้ความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการเดินเรืออยูต่ลอด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่เรือของ โทรีเซนชิปป้ิง สามารถใหบ้ริการกบั
ลูกคา้อุตสาหกรรมรายใหญ่ได ้เช่น BHP Billion, Rio Tinto Shipping และ Cargill Ocean Transportation  
 
พนักงานของบริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 โทรีเซนชิปป้ิง มีจาํนวนพนกังานในสาํนกังานท่ีเดนมาร์ก สิงคโปร์ และกรุงเทพ 
จาํนวน 76  คน นอกจากน้ียงัมีพนกังานท่ีปฏิบติังานบนเรือ จาํนวน 656 คน โทรีเซนชิปป้ิง มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานทั้งทางเทคนิค และการตลาดประจาํอยูท่ี่สาํนกังานกรุงเทพ โดยส่วนใหญ่เคยเป็นผูท่ี้
ปฏิบติังานบนเรือมาก่อน ส่วนสาํนกังานท่ีสิงคโปร์ บริษทัฯ มีทีมขายและการตลาดท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชาํนาญในธุรกิจเดินเรือเป็นอยา่งดี 
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ภาวะการแข่งขนั 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงประกอบดว้ยเรือขนส่งสินคา้ทัว่ไปและ

เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ในปริมาณ 15,000 – 59,999 เดทเวทตนั โดยมีผูป้ระกอบการประมาณ 1,591 ราย และเรือจาํนวน
ประมาณ 5,464 ลาํ 

แผนภูม ิ: สัดส่วนการถือครองเรือ 

 
ท่ีมา : TTA 

 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินคา้โภคภณัฑเ์ป็นหลกั โดยอตัราของค่าระวางเรือจะ

ข้ึนอยูก่บัปริมาณของเรือท่ีมีอยูใ่นตลาด จากการวิเคราะห์ของนกัวิเคราะห์และผูบ้ริหารในอตุสาหกรรม การส่ังต่อเรือใหม่ท่ี
นอ้ยลงและอุปสงคใ์นจีนท่ีเพิม่ข้ึนอาจจะช่วยกระตุน้ใหต้ลาดสินคา้แหง้เทกองกลบัมาฟ้ืนตวัในปี 2557 ซ่ึงน่าจะทาํใหมี้ผู ้
ลงทุนทั้งหนา้ใหม่และเก่าเขา้มาลงทุนในตลาด 
 
ปัจจัยบวกและลบของธุรกจิ 

มาร์ซอฟตค์าดการณ์วา่อุปสงคก์ารขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 ในปี 2557 โดยการเติบโตส่วนใหญ่
จะเป็นผลมาจากการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหลก็ เมอร์ริล ลินช ์ ไดต้ั้งอตัราการเติบโตของบริษทัไวท่ี้ร้อยละ 7 โดยช้ีใหเ้ห็นวา่
ตวัเลขดงักล่าวจะเป็นผลมาจากการคาดการณ์การเพิ่มข้ึนของการคา้ขายแร่เหลก็ทางทะเลร้อยละ 12 
 

ในส่วนของอุปทาน อาร์เอส พลาโต คาดการณ์วา่การส่งมอบเรือจะมีอตัราลดลง 40-45 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2557 
ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัของกองเรือสุทธิเพียงร้อยละ 4  
 
เรือบรรทุกนํา้มันปิโตรเลยีมและก๊าซระหว่างเกาะ 

TTA ลงทุนเป็นจาํนวน 28.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพือ่ถือหุน้ร้อยละ 40 ใน ปิโตรลิฟต ์ ซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามนั ประเภทตวัเรือสองชั้นรายใหญ่ ของตลาดในอตุสาหกรรมเรือบรรทุกนํ้ ามนัใน
ประเทศของฟิลิปปินส์ อนัเป็นส่วนหน่ึงของสาธารณูปโภคการขนส่งนํ้ามนัปิโตรเลียมของฟิลิปปินส์ เน่ืองจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์ท่ีมีจาํนวนเกาะมาก แต่มีท่อส่งนํ้ามนัปิโตรเลียมระหวา่งเกาะจาํนวนจาํกดั ทาํใหมี้ความตอ้งการ
นํ้ ามนัปิโตรเลียมภายในประเทศสูงอยา่งต่อเน่ือง ปิโตรลิฟตจึ์งมีฐานลูกคา้และสัญญาเช่าท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงสามารถสร้าง
กระแสเงินสดท่ีมีความมัน่คงและสามารถประมาณการได ้ ดว้ยผลการดาํเนินงานท่ีมัน่คงของปิโตรลิฟตจ์ะช่วยลด
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามวฎัจกัรของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองในกลุ่มธุรกิจขนส่งของบริษทัฯ 
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กองเรือซ่ึงประกอบดว้ยเรือ 10 ลาํน้ี ทาํการคา้อยูใ่นน่านนํ้าชายฝ่ังประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลกั และมีกาํลงัการ
บรรทุกผลิตภณัฑป์ระเภทเช้ือเพลิง เช่น นํ้ามนัปิโตรเลียมกลัน่ เอทานอล และก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมทั้งส้ินประมาณ 41 
ลา้นลิตร ปิโตรลิฟตเ์ป็นผูใ้หบ้ริการขนส่งนํ้ามนัซ่ึงเป็นท่ียอมรับของบริษทันํ้ ามนัแห่งใหญ่ในฟิลิปปินส์ และกาํลงัการ
บรรทุกของกองเรือท่ีปิโตรลิฟตมี์อยูใ่นปัจจุบนัส่วนใหญ่อยูภ่ายใตส้ญัญาเช่าเหมาระยะกลางถึงระยะยาวกบับริษทัเหล่าน้ี 
 
ธุรกจิตัวแทนเรือ 

TTA เป็นเจา้ของบริษทัตวัแทนเรือ 3 บริษทั 
  

บริษทัแรกคือ บริษทั โทรีเซนชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั (“TSL”) ซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนเรือรายใหญ่ท่ีสุดราย
หน่ึงในประเทศไทย โดยไดใ้หบ้ริการกว่า 1,200 ราย ในปี 2556 กลุ่ม Naxco ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจตวัแทนเรือและโลจิสติกส์ท่ีมี
ฐานอยูใ่นประเทศฝร่ังเศสไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน TSL ในขณะท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 49 โดยบริษทัฯ มีแผนจะขยาย
ธุรกิจตวัแทนเรือผา่นเครือขา่ยธุรกิจของกลุ่ม Naxco ไปยงัประเทศพม่า อินโดนีเซีย และเวียดนาม การขยายน้ีเป็นผลมาจาก
รายไดส้ายใหม่ท่ีรวมถึงการจดัการการขนส่ง การขนส่งสินคา้ท่ีใชใ้นโครงการ การเช่าเหมาลาํ และการเป็นนายหนา้เช่า
เหมาเรือ 

 
 บริษทัท่ีสองคือ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“GAC”) ซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนเรือขนาดกลาง
ในประเทศไทย โดยไดใ้หบ้ริการลกูคา้เพิ่มข้ึนเกือบ 460 ราย ในปี 2556 GAC เป็นบริษทัร่วมของ TTA และเป็นการร่วมทุน
ระหวา่ง TTA ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 51 และ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี จาํกดั ในประเทศลิชเทนสไตน์ ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 49  

 
 บริษทัท่ีสามคือ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“โทรีเซน อินโดไชน่า” หรือ “TI”) ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้
ระหวา่ง TTA ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนกัลงทุนทัว่ไป โทรีเซน อินโดไชน่าไดใ้หบ้ริการกวา่ 400 ราย 
ในปี 2556 และมีความเช่ียวชาญในการจดัการกบัสินคา้เฉพาะโครงการ โทรีเซน อินโดไชน่า ประสบความสาํเร็จอยา่งยิง่ใน
เพิม่ธุรกิจบริการคลงัสินคา้และโลจิสติกส์ในเขต Phu My ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องประเทศเวียดนาม โดยทาํงานร่วมกบับริษทั
ในเครือสองบริษทัอยา่งใกลชิ้ด อนัไดแ้ก่ บาคองโค และ Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. (“Thoresen-Vinama 
Agencies” หรือ “TVA”) โดยใชป้ระโยชนจ์ากคลงัสินคา้ของบาคองโค 

 
ทั้งสามบริษทัใหบ้ริการงานดา้นธุรกิจตวัแทนเรือดงัน้ี: การติดต่อขออนุญาตจากท่าเรือ จดัหาท่าเรือใหเ้รือเทียบท่า 

ขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง จดัหาสินคา้ลงเรือ เตรียมเสบียง เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้า ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สบัเปล่ียน
ลูกเรือ และอ่ืนๆ นอกจากน้ี GAC ยงัมีความชาํนาญในการใหบ้ริการโลจิสติกส์ ซ่ึงครอบคลุมการกระจายสินคา้ทั้งทางบก
และทางอากาศ  การรับส่งสินคา้จากตน้ทางถึงปลายทาง การเคล่ือนยา้ยสินคา้และพสัดุระหว่างประเทศ 

 
นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“FTL”) เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 
(มหาชน)  และบริษทั เฟิร์นเล่ย ์ เอ/เอส ของประเทศนอร์เวย ์ (“เฟิร์นเล่ย”์) โดยถือหุน้ร้อยละ 49 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั 
เฟิร์นเล่ยเ์ป็นหน่ึงในบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดาํเนินธุรกิจในการเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัเรือบรรทุก
สินคา้แหง้ เรือบรรทุกนํ้ ามนั เรือบรรทุกก๊าซ การซ้ือและขายเรือ FTL มีบริษทัยอ่ยคือ Fearnleys Shipbroking Private 
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Limited โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่าเหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศ
อินเดีย และ Fearnleys Dry Cargo (Singapore) Pte. Ltd. โดย FTL ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ซ่ึงใหบ้ริการในการเป็นนายหนา้เช่า
เหมาเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในประเทศสิงคโปร์ FTL ดาํเนินธุรกิจเป็นบริษทันายหนา้เช่าเหมาเรือในตลาดท่ีมีการ
แข่งขนักนัอยา่งสูง โดยเป็นตวักลางระหวา่งเจา้ของเรือและผูเ้ช่าเรือทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทัว่โลก 
 
การดาํเนินธุรกจิในแถบประเทศตะวนัออกกลาง  

โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี (“TSF”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ไดถู้กก่อตั้งข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
สาํนกังานภูมิภาคในแถบตะวนัออกกลาง อีกทั้งปัจจุบนัยงัเป็นตวัแทนเรือใหก้บัใหบ้ริษทัขนส่งทางเรืออีกหลายแห่ง TSF 
ใหบ้ริการเรือท่ีเขา้ไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และติดต่อประสานงานในดา้นการปฏิบติัการเรือกบั
ท่าเรืออาหรับอ่ืนๆ โดยมีตวัเลขของเรือท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการในท่าเรืออ่ืนๆ ไม่ต่างกนั บริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นพิธี
ศุลกากร และใหบ้ริการขนส่งสินคา้มากกวา่ 1,000 รายแก่ผูรั้บสินคา้ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน และจุดหมาย
ปลายทางอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
  
4.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มธุรกิจพลงังานคือบริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง  ซ่ึงบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 
(มหาชน) (“เมอร์เมด”) อนัเป็นบริษทัท่ี TTA ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 57.14 เป็นผูใ้หบ้ริการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมอร์เมดเป็น  
ผูใ้หบ้ริการวิศวกรรมใตท้ะเลและบริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง แก่บริษทันํ้ ามนัและก๊าซรายใหญ่หรือผูรั้บจา้ง
ของบริษทัเหล่าน้ี ซ่ึงอยูใ่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและตะวนัออกกลางเป็นหลกั ธุรกิจของเมอร์เมดมีแนวโนม้ท่ีจะมีความ
เป็นวฎัจกัร โดยทัว่ไปแลว้ ราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนจะกระตุน้ใหมี้การใชจ่้ายสาํหรับการสาํรวจและการผลิตมากข้ึน อนั
ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการบริการขดุเจาะนํ้ ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง 
 
สรุปเกีย่วกบัเมอร์เมด 

เมอร์เมดเร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2526 และ TTA ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บางส่วนของเมอร์เมด ในปี 2538 เมอร์เมดไดเ้ขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) โดยสามารถระดมเงินทุนจากการเสนอขายหุน้แก่ประชาชน
คร้ังแรกเป็นจาํนวน 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เมอร์เมดไดท้าํการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมอีกสองคร้ัง ในปี 
2552 และ 2556 โดยสามารถระดมเงินทุนไดอี้กเป็นจาํนวน 332 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 
 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

งานใตท้ะเลในอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซไดมี้ความสาํคญัมากข้ึน เป็นลาํดบัต่อการพฒันาและการผลิตอยา่ง
ต่อเน่ืองของแหล่งนํ้ ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกับางอยา่งท่ีจะทาํใหต้ลาดบริการใตท้ะเลเติบโตต่อไปนั้น
ข้ึนอยูก่บัราคานํ้ ามนัและก๊าซซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระดบัสูง อนัเป็นแรงผลกัดนัการใชจ่้ายในดา้นการพฒันาแหล่งผลิตใหม่ๆ ท่ี
ระดบันํ้าปานกลางถึงนํ้ าลึก รวมทั้งในการขยายแหล่งผลิตเดิม และการบาํรุงรักษาท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่งผลิตนํ้ามนัและก๊าซท่ีมี
การใชง้านมานาน 
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ประเภทของเรือวศิวกรรมใต้ทะเล 
ตลาดของเรือวิศวกรรมใตท้ะเลนอกชายฝ่ังประกอบดว้ยเรือต่างๆ ท่ีใชใ้นการติดตั้ง สาํรวจ และบาํรุงรักษา

สินทรัพยใ์ตท้ะเล กล่าวโดยกวา้งๆ ตลาดของเรือวิศวกรรมใตท้ะเลสามารถแบ่งออกเป็นเรือสนบัสนุนนกัประดานํ้า (DSV) 
เรือก่อสร้างนอกชายฝ่ัง (OCV) และเรือสนบัสนุนยานสาํรวจใตท้ะเล (ROVSV) 
 
ตลาดบริการวศิวกรรมใต้ทะเล 

ปี 2556 เป็นปีท่ีคึกคกั และมีกิจกรรมการประมูลราคาเกิดข้ึนอยา่งมากเพื่อการเขา้ทาํสัญญาบริการวิศวกรรมใต้
ทะเลฉบบัใหม่ ตลาดท่ีมีความเคล่ือนไหวมากท่ีสุดคือในยา่นทะเลเหนือ บราซิล เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และอ่าวเมก็ซิโก 
อตัราค่าเช่าเรือยงัคงมีเสถียรภาพเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2555 
             
 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 แนวโน้ม 
ประเภท ดอลลาร์

สหรัฐฯ 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

ดอลลาร์ 
สหรัฐฯ 

 

เรือก่อสร้างนอกชายฝ่ัง 65-70,000 65-70,000 50-55,000 50-55,000 55-95,000* 55-110,000* 55-100,000* → 
เรือก่อสร้างขนาดเลก็ 45-55,000 45-55,000 45-55,000 40-50,000 50-60,000 50-60,000 50-55,000 → 
เรือสนบัสนุนการ
ก่อสร้าง 

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

 

หมายเหตุ: 
อตัราเหล่าน้ีเป็นไปตามขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ/การเขา้ทาํสญัญา อตัราท่ีไดรั้บมาอยา่งเป็นความลบั และความรู้สึกโดยทัว่ไปของตลาด 
ดชันีน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานของสญัญา T/C ระยะยาว กล่าวคือ 3 ถึง 5 ปี จากเจา้ของเรือถึงผูเ้ช่าเรือในชั้นแรก อตัราน้ีไม่รวมยานสาํรวจใตท้ะเล ROV 
หรืออุปกรณ์พิเศษบนดาดฟ้าเรือ 

*เรือก่อสร้างนอกชายฝ่ังรุ่นใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน (ความยาวตลอดลาํ 150 ม.+) เขา้สู่ตลาดในปี 2553 และเราจะเห็นช่วงห่างท่ีมากข้ึนระหวา่ง
อตัราสูงสุดและตํ่าสุดของเรือกลุ่มน้ี 

 

Fearnleys Offshore Supply ช้ีถึงแนวโนม้ของพฒันาการในส่ีดา้นท่ีมีผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อความตอ้งการเรือ
สนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเล ประการแรกคือ การคน้พบจาํนวนมากในปีท่ีผา่นมาไดแ้สดงถึง “มูลคา่งานในมือของ
ตลาดบริการวิศวกรรมใตท้ะเล” ท่ีสูง ประการท่ีสองคือ นอกจากแหล่งสาํรองท่ีคน้พบแลว้ ยงัมีแนวโนม้วา่ความคึกคกัของ
งานขดุเจาะอยา่งกวา้งขวางในระยะสั้นถึงระยะกลางจะนาํไปสู่การคน้พบมากยิง่ข้ึน และเพิ่มมูลค่างานในมือใหสู้งข้ึนอีก 
ประการท่ีสามคือ เทคโนโลยใีหม่ท่ีจะทาํใหแ้หล่งผลิตมองหาวิธีการยดือายแุหล่งผลิตและการพฒันาเพิ่มเติม ประการท่ีส่ี
คือ เป็นท่ีคาดวา่โครงการพฒันาใตท้ะเลใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นการติดตั้งในนํ้าลึกท่ีระดบัอยา่งนอ้ย 1,500 ฟุต ซ่ึงบ่งบอกถึง
โครงการใตท้ะเลท่ียาวนานข้ึน และแรงผลกัดนัท่ีเพ่ิมข้ึนต่อกองเรือปัจจุบนั ในขณะน้ี แอฟริกาและบราซิลมีสดัส่วนท่ีใหญ่
ท่ีสุดในการดา้นพฒันาท่ีระดบันํ้ าลึก แต่การพฒันาท่ีระดบันํ้ าลึกกก็าํลงัเติบโตในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ดว้ยเช่น อ่าวเมก็ซิโกและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 

ในเดือนเมษายน ราคานํ้ามนัดิบเบรนทไ์ดป้รับลดลงตํ่ากว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล แต่เกือบตลอด
ทั้งปี 2556 นั้นอยูใ่นช่วงระหวา่ง 100 ถึง 120 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ซ่ึงสูงกวา่อตัราผลตอบแทนเป้าหมายท่ี
กาํหนดไวส้าํหรับโครงการพฒันาท่ีไดเ้ขา้ผกูพนัไวแ้ลว้และยงัไม่ไดเ้ขา้ผกูพนั ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกไม่ไดมี้
ผลเป็นการชะลอกิจกรรมของบริษทันํ้ามนั 
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แผนภูมิดงัต่อไปน้ีแสดงความเคล่ือนไหวของราคานํ้ามนัเบรนทใ์นอดีต 
 

แผนภูมิ : ราคานํา้มนัในอดีต 

 
ท่ีมา : Fearnleys Securities 
 

ข้อมูลธุรกจิ 
 บริษทัฯ ใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลผา่น บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั (“MOS”), Zamil 
Mermaid Offshore Services Company LLC ("Zamil Mermaid"), Subtech Limited, Subtech Qatar Diving & Marine 
Services LLC ("Subtech"), Seascape Surveys Pte. Ltd., Seascape Surveys Ltd. และ PT Seascape Surveys Indonesia (รวม
เรียกวา่ “ส่วนงานวิศวกรรมใตท้ะเล”) จุดแขง็ท่ีสาํคญัของส่วนงานวิศวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยระบบเพือ่การประดานํ้า
และการดาํนํ้ านอกชายฝ่ังท่ีใชอ้ากาศ (air and saturation diving) จากกองเรือซ่ึงเป็นของเมอร์เมดเองและกองเรือท่ีเช่ามา 
และเรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีควบคุมดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเล (ROV) การใหบ้ริการงานวิศวกรรมใต้
ทะเลของบริษทัฯ มีหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงการสาํรวจ การซ่อมแซมและการบาํรุงรักษา งานก่อสร้างขนาดเลก็ (light 
construction) งานติดตั้ง งานสานต่อโครงการใหส้มบรูณ์ (commissioning projects) และงานติดตั้งแนวเคเบิลและวางสาย
เคเบิล 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ไดมี้การขายเรือเมอร์เมด เพอร์ฟอร์มเมอร์ ซ่ึงเป็นเรือสนบัสนุนนอกชายฝ่ังอาย ุ 31 ปี
ของเมอร์เมด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 กองเรือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยเรือจาํนวน 8 ลาํ 
(รวมเรือท่ีเช่ามา) โดย 3 ลาํ เป็นเรือสนบัสนุนนกัประดานํ้า (dive support vessels) แบบพิเศษ  รวมไปถึงระบบอปุกรณ์
สนบัสนุนการดาํนาํลึก (saturation diving systems) 5 เคร่ือง นอกจากน้ี ยงัมีระบบควบคุมยานสาํรวจใตน้ํ้า 12 เคร่ือง และ
เคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ าซ่ึงเคล่ือนท่ีไดด้ว้ยระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) อีก 17 เคร่ือง รวมทั้งระบบสนบัสนุนงานก่อสร้าง
หนกัในนํ้าลึกและนํ้าลึกมาก (deepwater and ultra-deepwater heavy construction class systems) นอกจากสินทรัพยท่ี์สาํคญั
เหล่าน้ี ส่วนงานวิศวกรรมใตท้ะเลยงัจา้งผูเ้ช่ียวชาญโดยผา่นสัญญา sub-contract เป็นจาํนวนมาก นอกเหนือจากพนกังาน
ประจาํท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อทาํงานเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ท่ีใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล 
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เม่ือตน้ปีบญัชี 2556 เมอร์เมดประกาศการเขา้ทาํสัญญาบริการดาํนํ้าท่ีสาํคญั ซ่ึงเมอร์เมดดาํเนินการผ่าน Zamil 
Mermaid อนัเป็นกิจการร่วมคา้ในตะวนัออกกลาง รายไดจ้ากสัญญาน้ีไดส่้งผลใหเ้มอร์เมดมีรายไดแ้ละผลตอบแทนสูงข้ึน
แลว้ และจะยงัคงดาํเนินต่อไปเช่นน้ีในรอบปีบญัชี 2557 และปีต่อๆ ไป ในเดือนสิงหาคม 2556 Subtech ไดรั้บการคดัเลือก
เขา้ทาํสญัญาวา่จา้งงานบริการใตท้ะเลกบั Bibby Offshore Limited เพื่อการใหบ้ริการในทะเลเหนือ ในเดือนกนัยายน 2556 
Seascape ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ทาํสัญญาว่าจา้งงานซ่ึงมีระยะเวลาสองปี เพื่อการใหบ้ริการตรวจสอบ ซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษานอกชายฝ่ัง (IRM) แก่ผูป้ระกอบการนํ้ามนัและก๊าซตน้นํ้าซ่ึงมีฐานท่ีตั้งอยูใ่นอินโดนีเซีย เป็นท่ีคาดวา่ภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และทะเลเหนือจะสร้างความเติบโตในระดบัภูมิภาคใหแ้ก่ส่วนงานวิศวกรรมใต้
ทะเลตลอดระยะเวลาสองสามปีขา้งหนา้ 
 
บริการของกองเรือและบริการนักประดานํา้ 

เรือทุกลาํไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็นสถาบนัจดัชั้นเรือชั้นแนว
หนา้ เรือทุกลาํตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสมํ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้นเรือ นอกเหนือจากการเขา้อูแ่หง้และเขา้ซ่อม
บาํรุงตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ 
 

ความสามารถท่ีสาํคญัอีกดา้นหน่ึงของส่วนงานวิศวกรรมใตท้ะเล คือการใหบ้ริการนกัประดานํ้าตามมาตรฐาน
ระดบัโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมผูผ้ลิตนํ้ามนัและก๊าซระหว่างประเทศ (International Oil and 
Gas Producers Association (“OGP”)) จาํนวนงานประมูลใหม่ๆ ซ่ึงรวมถึงงานประมูลท่ีเมอร์เมดไดรั้บการคดัเลือกเม่ือเร็วๆ 
น้ีจาก Saudi Aramco ไดก้าํหนดใหก้ารรับรองมาตรฐานของ OGP เป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัขอ้หน่ึง 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดของบริการหลกัของส่วนงานวิศวกรรมใตท้ะเล 
 
การสํารวจ การสาํรวจก่อนการติดตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การกาํหนดตาํแหน่งและการใหค้วามช่วยเหลือใน

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

และฝังท่อ การติดตั้งและยึดเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การทดสอบและการ
ตรวจสอบ และการวางและเช่ือมต่อสายเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวติ 

การผลติ การตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา ท่อส่ง 
และอุปกรณ์ใตน้ํ้า 
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กองเรือของเมอร์เมดสาํหรับใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล มีดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ลาํดบั 
ที ่

ช่ือเรือ คาํอธิบาย ปีปฏทิิน (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีที่ซ้ือ 
1. เมอร์เมด คอมมานเดอร์ เรือสนบัสนุนการดาํนํ้าลึกระบบ DP2 2530 2548 
2. เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ เรือสนบัสนุนการดาํนํ้าลึกระบบ DP2 2553 2553 
3. เมอร์เมด เอเชียน่า เรือสนบัสนุนการดาํนํ้าลึกระบบ DP2 2553 2553 
4. เมอร์เมด สยาม เรือใหบ้ริการสนบัสนุนการก่อสร้างระบบ DP2 2545 2553 
5. เมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานสาํรวจใตท้ะเลและ

นกัประดานํ้ าระบบ DP2 
2552 2552 

6. เมอร์เมด ชาเลนเจอร์ เรือวิศวกรรมใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์ 2551 2551 
7. บาร์ราคูดา้ เรือวิศวกรรมใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์ 2525 2553 
8. เอนเดฟเวอร์ 

(เช่า) 
เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานสาํรวจใตท้ะเลและ
นกัประดานํ้ าระบบ DP2 

2551 2555 
(เช่า) 

 
ลูกค้า 

ลูกคา้ประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหานํ้ามนัและก๊าซอิสระรายใหญ่ บริษทัขนส่งทางท่อ และบริษทัก่อสร้างและ
วิศวกรรมนอกชายฝ่ัง ในปี 2556  
 
พนักงาน 
 ส่วนงานวิศวกรรมใตท้ะเลจาํเป็นตอ้งพึ่งพาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ส่วนงานวิศวกรรม
ใตท้ะเลมีบุคลากรประจาํและบุคลากรภายใตส้ัญญากว่า 1,000 คน ซ่ึงกระจายอยูใ่นประเทศไทย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และ
อินโดนีเซีย 
 
การแข่งขนั 

การทาํสัญญาในธุรกิจทางทะเลมีการแข่งขนัสูงมาก ในขณะท่ีราคาเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง แต่ความสามารถท่ีจะ
จดัหาเรือพเิศษ และวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ รวมทั้งแสดงประวติัการมีความปลอดภยัท่ีดี กเ็ป็น
ส่วนท่ีสาํคญัเช่นกนั คูแ่ข่งของส่วนงานวิศวกรรมใตท้ะเล ไดแ้ก่ บริษทัทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงมีฐานอยูใ่นเอเชียและตะวนัออก
กลาง รวมถึงบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีเป็นบริษทัของยโุรปหรือสหรัฐอเมริกา บริษทัขา้มชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นผู ้
ประกอบธุรกิจทางดา้นงานวิศวกรรม งานจดัหา และนายหนา้รับเหมาโครงการ  
 
ปัจจัยบวกและลบ 

การสั่งซ้ือเรือใหบ้ริการใตท้ะเลมีการเติบโตอยา่งสมํ่าเสมอในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ขณะน้ี มีเรือใหบ้ริการใต้
ทะเลเกือบ 30 ลาํท่ีอยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง โดยมีแผนท่ีจะส่งมอบในปี 2558 - 2559 เรือสนบัสนุนการก่อสร้างยงัคงเป็นท่ี
นิยม แต่กมี็การสัง่ซ้ือเรือวางท่อขนาดใหญ่เช่นกนั ซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ 
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จากการสาํรวจบริษทันํ้ามนัและก๊าซ 23 แห่งเม่ือเร็วๆ น้ี Pareto พยากรณ์ว่าจะมีการเพิม่ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
และผลิตทัว่โลกข้ึนอีกร้อยละ 8 ในปี 2557 และจะมีการเพ่ิมค่าใชจ่้ายสาํหรับกิจกรรมนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ังข้ึนอีก   
ร้อยละ 10 

 
แผนภูมิ: การประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุนสําหรับงานวศิวกรรมใต้ทะเล 

 
ท่ีมา: Quest 

 

 
 
ท่ีมา: Quest  

 
แผนภูมิขา้งตน้ช้ีถึงการเติบโตท่ีคาดการณ์ในทุกภูมิภาคนอกชายฝ่ัง ขอ้มูลของ Quest Offshore ช้ีวา่ร้อยละ 17 

ของเงินลงทุนรายปีสาํหรับงานวิศวกรรมใตท้ะเลจะเขา้มายงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้ภายในปี 2561 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 44 -

ธุรกจิบริการเรือขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
ภาพรวมของอุตสาหกรรม 

อุปสงคข์องบริการขดุเจาะและบริการท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งราคานํ้ ามนัและ
ก๊าซในปัจจุบนัและท่ีคาดหมาย ซ่ึงเป็นปัจจยักระตุน้กิจกรรมในการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและก๊าซ หน่วยขดุเจาะท่ีใชมี้
ความแตกต่างกนัไปโดยข้ึนอยูก่บัความลึกของนํ้าในบริเวณท่ีจะขดุเจาะ ระยะของการขดุเจาะ (การสาํรวจ/การพฒันา/การ
ผลิต) และความซบัซอ้นทางเทคนิคของหลุม หน่วยขดุเจาะตามท่ีระบุทา้ยน้ีทาํงานท่ีระดบัความลึกของนํ้าต่างกนั และอาจมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมากทั้งในดา้นขอ้กาํหนดเฉพาะทางเทคนิคและประสิทธิภาพ เมอร์เมดเนน้ท่ีตลาดเรือขดุเจาะแบบ 
Tender และเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีระดบันํ้าต้ืน 
 
เรือขุดเจาะแบบ Tender เป็นเรือทอ้งแบนซ่ึงจอดเทียบท่ีแท่นขดุเจาะ และประกอบดว้ยท่ีพกั ถงัโคลน เคร่ือง

สูบโคลน และระบบเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
เรือขุดเจาะแบบ Semi Tender เป็นเรือขดุเจาะแบบ Tender ชนิดก่ึงลอยก่ึงจม 
เรือขุดเจาะแบบ Jack-up เป็นแท่นขดุเจาะท่ีเคล่ือนท่ีไดด้ว้ยตวัเอง ประกอบดว้ยขาท่ีสามารถตั้งอยูบ่นพื้นทะเล 
เรือขุดเจาะแบบ Semisubmersible เป็นแท่นขดุเจาะลอยนํ้าซ่ึงใชเ้สาและทุ่นลอยเป็นระบบถ่วงดุล 
เรือขุดเจาะแบบ Drillship เป็นเรือขดุเจาะท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดเ้อง โดยใชร้ะบบ Dynamic Positioning (DP) 

เพือ่การรักษาตาํแหน่งอยูเ่หนือหลุมผลิต 
 
ตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender และ Semi Tender 

เรือขดุเจาะแบบ Tender ส่วนใหญ่ดาํเนินงานอยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ภายใตส้ัญญาท่ีมีอายรุะหวา่ง
หน่ึงถึงสามปี ตลาดสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มและโดยทัว่ไปจะประสบกบัวฎัจกัรเช่นเดียวกบั
ตลาดสาํหรับหน่วยขดุเจาะนอกชายฝ่ังแบบเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ โดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือขดุเจาะแบบ Jack-up 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของเรือขดุเจาะแบบ Tender ติดตามดว้ยแอฟริกาตะวนัตก 
ระดบักิจกรรมของเรือขดุเจาะแบบ Tender ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงสูงอยู ่จากจาํนวนอุปทานทั้งส้ิน 33 ลาํ มี 26 ลาํ
ท่ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งสัญญา (17 ลาํ ดาํเนินงานอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ 3 ลาํ จอดน่ิงและตอ้งการการซ่อมแซมหรือ
บาํรุงรักษา (cold stacked) และ 6 ลาํ อยูร่ะหวา่งพกังานและพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ (idle/warm stacked) นอกจากน้ี มีเรือขดุ
เจาะแบบ Tender อีกทั้งส้ิน 9 ลาํท่ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการต่อใหม่ 
 

อุปทานของเรือขดุเจาะแบบ Semi Tender มีอยูมี่จาํนวนทั้งส้ิน 10 ลาํ ลาํหน่ึงจอดน่ิงและตอ้งการการซ่อมแซม
หรือบาํรุงรักษา (cold stacked) อีก 9 ลาํ อยูใ่นระหวา่งการทาํงาน และอีก 3 ลาํ อยูใ่นระหวา่งการต่อใหม่ 
 
ข้อมูลธุรกจิ 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิง จาํกดั (“MDL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 95 เป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ
แบบ Tender จาํนวน 2 ลาํ และเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือท่ีพกัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เรือขดุเจาะลาํหน่ึง คือ 
MTR-1 ไดถู้กแปลงสภาพเป็นเรือท่ีพกัและยงัคงหาโอกาสเขา้ทาํสญัญาใหม่ภายหลงัจากท่ีสัญญาเช่าเรือท่ีพกัไดห้มดอายลุง
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ในเดือนกรกฎาคม 2556 เรือขดุเจาะ MTR-2 ไดเ้ขา้รับการตรวจสอบสภาพบาํรุงรักษา (Special Periodic Survey) ใน
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 และไดก้ลบัมาปฏิบติังานเม่ือปลายเดือนพฤษภาคม 2556  
 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์ จาํกดั (“AOD”) เป็นบริษทัร่วมซ่ึงเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.76 AOD เป็น
เจา้ของและดาํเนินงานกองเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงและทนัสมยั และไดเ้ร่ิมประกอบการในปี 
2556 โดยมีเรือ AOD I, AOD II, และ AOD III ซ่ึงเร่ิมใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 13 กรกฎาคม และ 10 ตุลาคม 
ตามลาํดบั เรือขดุเจาะทั้งสามลาํน้ีไดมี้การเขา้ทาํสัญญากบั Saudi Aramco ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ซ่ึงรวมถึงรายไดท่ี้อาจ
เป็นไปไดจ้าํนวน 197 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลาสามปี บวกค่าธรรมเนียมการเตรียมการ (mobilisation 
fee) อีกลาํละ 39.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 
รายช่ือกองเรือขุดเจาะ 
 

ลาํดบัที่ ช่ือเรือ ประเภทของเรือ ปีปฏทิิน (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีที่ซ้ือ 
1. MTR-1 เรือท่ีพกั 2521 2548 
2. MTR-2 เรือขดุเจาะแบบ Tender 2524 2548 
3. AOD I * เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 
4. AOD II * เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 
5. AOD III * เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2554 
หมายเหตุ *ผา่นบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) ซ่ึงเมอร์เมดถือหุ้นอยูร้่อยละ 33.76 

 
เรือขดุเจาะทั้งแบบ Tender และ Jack-up ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียง โดย

จดัลาํดบัจากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั โดยเรือขดุเจาะ MTR-1 ถกูจดัลาํดบัชั้นโดย American Bureau 
of Shipping (“ABS”) และเรือขดุเจาะ MTR-2  ถูกจดัลาํดบัชั้นโดย Bureau Veritas (“BV”)  สมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้
มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะแบบ Tender ตอ้งเขา้อู่แหง้ทุกๆ 5 ปี และไดรั้บการตรวจสภาพบาํรุงรักษา (Special 
Periodic Survey) จากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ ดงักล่าว เรือขดุเจาะ AOD จะไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 
 
บริการของกองเรือ 
 สัญญาใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังของ MDL จะมีการเจรจาต่อรองเป็นรายๆ ไป และมีเง่ือนไขและ
ขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนั MDL ไดรั้บสญัญามาจากการประมูลแข่งขนักบัผูรั้บจา้งรายอ่ืนๆ เป็นส่วนใหญ ่ สัญญาวา่จา้งใน
การขดุเจาะจะกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นอตัรารายวนั โดยใชอ้ตัราท่ีสูงกวา่ในช่วงท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังาน ทั้งน้ี อตัรา
ค่าเช่าเรือจะมีแนวโนม้ท่ีตํ่าลงในช่วงของการเตรียมการ หรือเม่ือการปฏิบติังานขดุเจาะหยดุชะงกัหรือถูกจาํกดัเน่ืองจาก
ความเสียหายของอปุกรณ์ หรือสภาพอื่นๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของ MDL  
 

สัญญาใหบ้ริการขดุเจาะซ่ึงใชอ้ตัราค่าเช่าเรือรายวนั โดยทัว่ไปมกัมีระยะเวลาท่ีครอบคลุมช่วงเวลาโดยเป็นไป
ตามเง่ือนไขของสญัญาท่ีกาํหนดไว ้ หรืองานขดุเจาะท่ีเป็นหลุมเด่ียวหรือหลุมท่ีเป็นกลุ่ม สาํหรับสญัญาบางฉบบัท่ี MDL 
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เขา้ทาํกบัลกูคา้ ลูกคา้สามารถขอใชสิ้ทธิบอกเลิกไดโ้ดยชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด อยา่งไรกต็าม 
ค่าปรับในการบอกสัญญาก่อนกาํหนดดงักล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยสาํหรับการสูญเสียสัญญาใหแ้ก่ MDL ไดท้ั้งหมด  
 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวนสามลาํของ AOD ไดรั้บการออกแบบในชั้น MOD V-B ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นการ
ออกแบบเรือขดุเจาะแบบ Jack-up อนัเป็นท่ีตอ้งการของบริษทัขดุเจาะรายใหญ่ และมีการใชโ้ดยบริษทันํ้ามนัต่างๆ ในพื้นท่ี
นํ้ าต้ืนทุกแห่งของโลก ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั มกัจะมีการเขา้ทาํสญัญาสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Jack-up เป็นระยะเวลา 
300 วนัข้ึนไป แนวโนม้น้ีคาดวา่จะสูงข้ึน เน่ืองจากอปุสงคท่ี์ทะยานข้ึนในขณะท่ีอุปทานในระยะใกลมี้อยูเ่พยีงเลก็นอ้ย 
 
ลูกค้า 
 MDL ดาํเนินงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังใหแ้ก่บริษทันํ้ามนัระหวา่งประเทศชั้นนาํหลายบริษทั รวมทั้งบริษทันํ้ ามนัซ่ึง
อยูใ่นความควบคุมของรัฐบาลและบริษทันํ้ามนัอิสระ เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ของ AOD ทั้งสามลาํไดมี้การเขา้ทาํสญัญา
กบั Saudi Aramco ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัและก๊าซท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก  
 
พนักงาน 
 MDL ตอ้งการบุคลากรซ่ึงมีทกัษะความสามารถสูงเพ่ือการปฏิบติังานเรือขดุเจาะ ดงันั้น MDL จึงไดด้าํเนิน
โครงการจดัหาและฝึกอบรมบุคลากร และโครงการเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรอยา่งครอบคลุม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2556 MDL มีพนกังาน 42 คน  
 
คู่แข่ง 

คู่แข่งรายสาํคญัของ MDL คือบริษทัผูใ้หบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกหรือในภูมิภาค รวมถึง Sapura 
Kencana ซ่ึงเป็นบริษทัผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังของมาเลเซีย  
 
ปัจจัยบวกและลบ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้แท่นขดุเจาะประจาํท่ีกวา่ 604 แห่ง ส่วนใหญ่ตอ้งการเรือขดุเจาะแบบ Tender 
เน่ืองจากทอ้งทะเลรอบแท่นขดุเจาะเหล่าน้ีมกัจะถูกเซาะโดยทอ้งเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ดว้ยอปุทานท่ีมีอยูจ่าํกดั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือขดุเจาะท่ีต่อใหม่ อตัราค่าเช่าเรือรายวนัและระยะเวลาของสัญญาจึงถูกกาํหนดไวสู้งข้ึน เป็นท่ีคาดว่า
จะมีการส่ังต่อเรือใหม่ปรากฏใหเ้ห็นเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออาํนวย ซ่ึง MDL จะไดท้าํการสาํรวจอยา่งใกลชิ้ดในปีน้ี 
 

เน่ืองจากกองเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงเกือบจะมีอตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือเตม็ท่ี
แลว้ และเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ดั้งเดิมท่ีมีความสามารถทางดา้นเทคนิคไดก้ลบัเขา้มาทาํงานแลว้เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นท่ี
คาดวา่อตัราค่าเช่ารายวนัจะยงัคงมีแนวโนม้สูงข้ึน เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงไดรั้บค่าเช่าพิเศษ
เพิม่ข้ึนถึงวนัละ 160,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แนวโนม้น้ีคาดวา่จะยงัคงอยูต่่อไปเน่ืองจากผูป้ระกอบการตอ้งการใช้
สินทรัพยท่ี์มีความทนัสมยัมากกวา่  
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ธุรกจิเหมอืงถ่านหิน 
 ดว้ยความสาํคญัของถ่านหินในฐานะแหล่งเช้ือเพลิงสาํหรับทวีปเอเชียซ่ึงกาํลงัพฒันา และความเก่ียวขอ้งของ 
TTA ในการขนส่ง บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการถ่านหินขั้นตน้/ขั้นริเร่ิมสองโครงการ โดยโครงการหน่ึงอยูใ่นประเทศ
ฟิลิปปินส์ และอีกโครงการหน่ึงอยูใ่นประเทศอินโดนีเซีย  
 
เหมอืงถ่านหินในประเทศฟิลปิปินส์ 
 TTA ถือหุน้ร้อยละ 26.15 ในบริษทั เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตนั”) ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเพือ่ดาํเนินกิจการ
ถ่านหินขั้นตน้ SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ซ่ึงเป็นกิจการร่วมทุนของเมอร์ตนักบั SKI Group เป็นผูค้วบคุม
สมัปทานการทาํเหมืองถ่านหินพื้นท่ี 17,500 เฮกตาร์ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

เน่ืองจากผูถื้อหุน้ทั้งสองรายของ SERI ไม่สามารถสนบัสนุนเงินทุนสาํหรับการดาํเนินงานของ SERI ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ในขณะน้ี SERI จึงผลิตถ่านหินไดเ้พียงจาํนวนจาํกดั และกาํลงัอยูใ่นระหว่างการปรับโครงสร้างกิจการ 
 
เหมอืงถ่านหินในประเทศอนิโดนีเซีย 
 TTA จดัตั้งบริษทัใหม่ช่ือ Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) ในปี 2554 ดว้ยการเขา้เป็นหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์กบั
เมอร์ตนั และ Britmar (Asia) Pte. Ltd. เพื่อการพฒันาโครงการถ่านหินใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย  
 

การสาํรวจ ณ พื้นท่ีสมัปทานของ Qing Mei ยงัคงดาํเนินอยูต่ามมาตรฐานของ Joint Ore Reserves Committee 
(“JORC”) โดยการขดุเจาะอยา่งเตม็พื้นท่ีเสร็จส้ินแลว้ในพ้ืนท่ีสัมปทานหน่ึงในส่ีแห่ง และมีการขดุเจาะในเบ้ืองตน้ในพื้นท่ี
สมัปทานอีกสามแห่ง ตามประมาณการปริมาณสาํรองถ่านหิน Qing Mei กาํลงัเขา้ประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าอิสระในเขต
กาลิมนัตนักลาง ถา้การประมูลน้ีประสบความสาํเร็จ Qing Mei จะทาํการพฒันาเหมืองถ่านหินพร้อมกบัโรงไฟฟ้า 

 
4.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประกอบดว้ยกลุ่มบริษทัท่ีใหบ้ริการโลจิสติกส์ โดยมีธุรกิจสาํคญัสองธุรกิจ คือ 
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  (มหาชน) (“UMS”) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่ 88.68% และ บริษทั บาคองโค จาํกดั    
(“บาคองโค”) ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่100% 
 
ธุรกจิโลจิสติกส์ถ่านหิน 
สถานการณ์ตลาด 

แมว้า่ความตอ้งการถ่านหินในไทยในอดีตท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า เม่ือเทียบกบัตลาดเอเชียแห่งอ่ืนๆ แต่ความ
ตอ้งการถ่านหินสาํหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าของประเทศคาดวา่จะสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงเวลา 10 ปี
ขา้งหนา้ เน่ืองจากนํ้ามนัยงัคงมีราคาสูงกวา่ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติสาํรองกมี็ปริมาณ
ลดลง 
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แผนภาพขา้งล่างแสดงปริมาณถ่านหินสาํรองของโลกแยกตามประเภทของถ่านหินท่ีใชก้บัอุตสาหกรรมต่างๆ กนั 
 
ข้อมูลถ่านหิน  
ความรู้ทัว่ไป  

 
 

ประเภท  ค่าความร้อน (kcal/Kg.) ความช้ืน (%)* ขีเ้ถ้า (%) * กาํมะถัน (%) 
แอนทราไซท ์ 6,500-8,000 5-8 5-12 0.1-1.0 
บิทูมินสั  5,000-6,500 8-15 1-12 0.1-1.5** 
ซบับิทมิูนสั  4,500-5,500 24-30 1-10 0.1-1.5** 
ลิกไนต ์ 3,000-4,000 30-38 15-20 2.0-5.0 
หมายเหตุ:  * ร้อยละโดยนํ้าหนกั  
                   **  1% ชองกาํมะถนัจะสร้างก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดป์ระมาณ 500 ppm.  
ท่ีมา : World Coal Institute 

 
แผนภูม ิ:  ปริมาณความต้องการถ่านหินในประเทศไทย 

 
ท่ีมา : EGAT 
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ข้อมูลธุรกจิ 
UMS ทาํธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ถ่านหินและบริการโลจิสติกส์แบบ “จากตน้ทางถึงปลายทาง” (end-to-end) และ 

“ตรงต่อเวลา” (just-in-time) ในประเทศไทย เพือ่ตอบสนองลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหลกั 
UMS เป็นเจา้ของโรงผสมถ่านหินและคลงัสินคา้ 2 แห่งในจงัหวดัสมุทรสาครและอยธุยา และเรือลาํเลียง 12 ลาํ 
 

รูปแบบการขายถ่านหินแบบส่ง “ตรงต่อเวลา” (just-in-time) ของ UMS กคื็อการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ครบวงจร ซ่ึงรวมถึงการบริการจดัการกองเกบ็ (Stockpile Management) และคลงัสินคา้ เพื่อใหล้กูคา้มัน่ใจ
ไดว้า่ UMS จะสามารถจดัส่งถ่านหินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ีจดัเกบ็ของลูกคา้ โดยลกูคา้มี
ระยะเวลารอคอยสินคา้ท่ีตอ้งการโดยเฉล่ียเพียง 48 ชัว่โมงเท่านั้น และไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการสาํรองถ่านหินหรือการ
จดัเตรียมพื้นท่ีในการจดัเกบ็ถ่านหินเกินความจาํเป็น 
 

เม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 โรงงานท่ีจงัหวดัสมุทรสาครของ UMS ไดถ้กูสั่งปิดเน่ืองจากโรงงานถ่านหินของบริษทั
อ่ืนในตาํบลใกลเ้คียงไดก่้อใหเ้กิดขอ้กงัวลวา่โรงงานของ UMS อาจก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท่ีจะกลบัมาดาํเนินการใหม่ 
UMS ไดท้าํการปรับปรุงสาธารณูปโภคและระบบบาํบดันํ้ าเสียในโรงงาน ตามเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกาํหนดเพื่อการเปิดโรงงาน
อีกคร้ัง ภายหลงัจากท่ีไดด้าํเนินการทั้งหลายเหล่าน้ีรวมทั้งการดาํเนินการอ่ืนๆ แลว้ UMS จึงไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัเขา้
ดาํเนินการท่ีโรงงานในจงัหวดัสมุทรสาครอีกคร้ังในเดือนมิถุนายน 2556 ถึงแมว้า่จะยงัคงขาดความพร้อมทางดา้นโลจิสติ
กส์อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั UMS กาํลงัสาํรวจในดา้นการผลิตถ่านป้ันเมด็เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาระยะยาว
สาํหรับถ่านหินขนาด 0-5 มม. และกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการประเมินผูจ้ดัหาอุปกรณ์ท่ีเป็นไปไดจ้าํนวนสองราย เพือ่ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคน้ี์โดยเร็วท่ีสุด 
 

พร้อมกนัน้ี UMS จะยงัคงพยายามดาํเนินการเพ่ือใหส้ามารถกลบัเขา้ใชท่้าเรือท่ีจงัหวดัสมุทรสาครไดอี้กคร้ัง และ
จะสาํรวจโอกาสการเขา้ทาํการคา้ถ่านหินระหว่างประเทศ 
 
กลุ่มลูกค้า 

ลูกคา้หลกัส่วนใหญ่ของ UMS มกัใชถ่้านหินค่าความร้อนตํ่า (ถ่านหินซบับิทูมินสั ค่าความร้อนท่ี 4,000 – 4,200 
kcal/kg GAR (gross as received) ซ่ึงไดม้าจากผูจ้ดัหา (Suppliers) ท่ีเช่ือถือไดใ้นอินโดนีเซีย ไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย UMS ขาย
ถ่านหินใหแ้ก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ รวมถึงอตุสาหกรรมกระดาษ ส่ิงทอ อาหารสาํเร็จรูปและซีเมนต ์ 
 

ทั้งน้ี กลยทุธ์การนาํเขา้และผลิตถ่านหินของ UMS มีการปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้ขา้กบัขอ้กาํหนดทางวิศวกรรมของ
หมอ้ไอนํ้ าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมแต่ละประเภท บริษทัฯ ยงัคงมีเป้าหมายทางกลยทุธ์คือการเป็นผูน้าํในการขายและส่งถ่าน
หินใหก้บัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศ 
 
คู่แข่ง 

อุตสาหกรรมการขายถ่านหินในประเทศไทยมีประมาณ 20 ราย ซ่ึงประมาณ 15 รายเป็นคู่แข่งโดยตรงกบั UMS 
ในตลาดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ทั้งน้ี UMS ยงัคงเป็นหน่ึงในผูน้าํตลาดในพื้นท่ีดงักล่าว แต่สดัส่วน
ทางการตลาดโดยรวมของ UMS ไดล้ดลงเหลือท่ีประมาณร้อยละ 25 เน่ืองจากปัญหาต่อเน่ืองของโรงงานท่ีจงัหวดั
สมุทรสาคร 
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ปัจจัยบวกและลบ 
เป็นท่ีคาดวา่ความตอ้งการถ่านหินในประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะเพิม่ข้ึนในระยะกลาง เน่ืองจากโรงงานอตุสาหกรรม

ต่างๆ ทยอยเปล่ียนเตาเช้ือเพลิงมาใชเ้ตาท่ีใชพ้ลงังานถ่านหิน 
 

ในขณะเดียวกนั UMS สังเกตุเห็นแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนในการใชพ้ลงังานทางเลือก เช่น กะลาปาลม์ ซ่ึง UMS ไดเ้ร่ิม
นาํเขา้กะลาปาลม์มาจากอินโดนีเซียแลว้ เพื่อขายใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศท่ีนาํมาเผาใชเ้ป็นพลงังานชีวมวล  
 

ส่ิงท่ียงัคงเป็นอุปสรรคอนัยิง่ใหญ่ของ UMS คือความสามารถท่ีจะกลบัเขา้ดาํเนินงานอยา่งเตม็กาํลงัในจงัหวดั
สมุทรสาคร ณ ปัจจุบนั ท่ีโรงงานแห่งน้ี UMS จะสามารถผลิตถ่านหินท่ีมีค่าความร้อนปานกลาง (Medium Calorific Value 
(MCV)) เท่านั้น เน่ืองจากขอ้จาํกดัของรัฐ อนัเป็นการจาํกดัการการผลิตใหเ้หลือเพียงประมาณเดือนละ 10,000 ตนั ซ่ึงตํ่ากว่า
ปริมาณท่ีสามารถผลิตไดด้ว้ยถ่านหินท่ีมีค่าความร้อนตํ่า (Low Calorific Value (LCV)) อยา่งมีนยัสาํคญั 
 
ธุรกจิปุ๋ยและบริการคลงัสินค้า 
สถานการณ์ตลาด: ธุรกจิปุ๋ย 

เป็นท่ีคาดวา่ประเทศเวียดนามจะใชปุ๋้ยประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปี และผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมปุ๋ยเช่ือวา่ความ
ตอ้งการน้ีจะคงท่ีในระยะเวลา 2-3 ปีต่อจากน้ี โดยมีการเพิม่ข้ึนเลก็นอ้ยประมาณร้อยละ 2-3 
 

แผนภูม ิ: ปริมาณการบริโภคปุ๋ยในประเทศเวยีดนาม 

 
        

ส่วนผสมหลกัของปุ๋ยคือไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตสเซียม ซ่ึงไนโตรเจน (N) ช่วยใหใ้บเจริญเติบโต และ
ช่วยในการพฒันาลาํตน้และก่ิงกา้น ฟอสเฟต (P) ช่วยในการแตกหน่อและการพฒันาของราก ซ่ึงมีความสาํคญัเป็นพิเศษต่อ
ตน้กลา้ในการพฒันาระบบรากและต่อไมผ้ลและพืชปลูกเอาเมลด็ โปแตสเซียม (K) ช่วยส่งเสริมการออกดอกและผล และมี
ความสาํคญัอยา่งมากต่อการเจริญเติบโตของพืชและช่วยเพ่ิมความตา้นทานโรค ณ ปัจจุบนั เวียดนามสามารถผลิตและจดัหา
ปริมาณไนโตรเจน (N) ไดเ้พียงพอสาํหรับตลาดภายในประเทศได ้ ส่วนฟอสเฟต (P) สามารถหาไดจ้ากทั้งแหล่งวตัถุดิบ
ภายในประเทศและการนาํเขา้ ในขณะท่ีโปแตสเซียม (K) ตอ้งซ้ือจากต่างประเทศทั้งหมด 
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สถานการณ์ตลาด: ธุรกจิคลงัสินค้าในเวยีดนาม 
ตลาดอุตสาหกรรมในเวียดนามแบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสาํคญั 3 แห่ง ไดแ้ก่ เขตเศษฐกิจสาํคญัภาคเหนือ (Northern 

Key Economic Region “NKER”) เขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคกลาง (The Central Key Economic Region “CKER”) และเขต
เศรษฐกิจสาํคญัภาคใต ้ (the Southern Key Economic Region “SKER”) ซ่ึงเขตเศษฐกิจสาํคญัภาคใตมี้จาํนวนนิคม
อุตสาหกรรมหนาแน่นท่ีสุด โดยเฉพาะในบริเวณใกลเ้คียงกบั Ba Ria และท่าเรือ Phu My มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 10 แห่ง 
 

ณ ปัจจุบนั ระบบท่าเรือของเวียดนามกาํลงัไดรั้บการพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะท่าเรือท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ 
แต่โครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับก็ยงัมีขอ้จาํกดัในแง่การรองรับตูสิ้นคา้และสินคา้เทกอง 
 

การพฒันาและความพร้อมของคลงัสินคา้ บวกกบัการบริหารจดัการโลจิสติกส์อยา่งผูเ้ช่ียวชาญคือปัจจยัสาํคญัใน
การสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม ภายในพื้นท่ีของ SKER คลงัสินคา้ท่ีตั้งอยูใ่น
พื้นท่ียทุธศาสตร์ เช่น ท่าอากาศยานและท่าเรือ สามารถเกบ็ค่าเช่าไดก้ว่า 5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือน 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ) ในขณะท่ีคลงัสินคา้ท่ีมีมาตรฐานท่ีตํ่ากวา่และอยูน่อกพ้ืนท่ียทุธศาสตร์
สามารถเกบ็ค่าเช่าไดเ้พียง 1.5 – 2.5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านั้น 
 
ข้อมูลธุรกจิ 

บาคองโค ประกอบการโรงงานผลิตปุ๋ ย NPK บด/อดัเมด็โดยมีปริมาณการผลิตประมาณ 350,000 เมตริกตนัต่อปี 
และทาํการขายและกระจายสินคา้ดว้ยตนเอง นอกจากน้ี บาคองโค ยงัเป็นผูจ้ดัหายาฆ่าแมลงและเมลด็พนัธ์ุพืชอีกดว้ย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บาคองโคจาํหน่ายปุ๋ยกว่า 80 สูตร และยงัผลิตสูตรเฉพาะใหก้บัลูกคา้ท่ีมียอดซ้ือสูงสุดจาํนวน 5 ราย
อีกดว้ย บาคองโคไดพ้ยายามเพ่ิมยอดขายต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตในแต่ละปีถึง 73,000 ตนั หรือสูง
กวา่ร้อยละ 15 ซ่ึงสร้างช่ือเสียงอยา่งแขง็แกร่งใหก้บัแบรนด ์  “Stork” ของบาคองโคในตลาดแอฟริกา ไตห้วนั เกาหลี 
กมัพชูา และลาว ในปีท่ีผา่นมา บาคองโคยงัคงสามารถสร้างผลกาํไรและกระแสเงินสดไดอ้ยา่งมาก ซ่ึงกาํลงันาํไปลงทุนใน
ธุรกิจโลจิสติกส์แบบบูรณาการในเวียดนามใต ้ 
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กระบวนการผลติปุ๋ยในบาคองโค 

 
 

จากการลงทุนในบาคองโค โทรีเซน อินโดไชน่า และบาเรียเซเรส ทาํให ้ TTA อยูใ่นสถานะพิเศษท่ีจะสามารถ
เสนอใหบ้ริการโลจิสติกส์ไดอ้ยา่งครบวงจร ซ่ึงรวมถึงการขนส่งทางทะเลและทางบก คลงัสินคา้ การบรรจุลงถุง การขนส่ง
ต่อ และการดาํเนินพิธีการศุลกากร ณ ปัจจุบนั ภายหลงัจากท่ีไดมี้การเปิดคลงัสินคา้บาคองโค 5 เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2556      
บาคองโค และ Thoresen-Vinama Agencies ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ โทรีเซน อินโดไชน่า มีพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ขนาด 53,000 
ตารางเมตร ซ่ึงสามารถรองรับสินคา้ไดเ้กือบ 190,000 เมตริกตนั  
 

Thoresen-Vinama Agencies ไดใ้หบ้ริการทางดา้นโลจิสติกส์แก่ บาคองโค ในฐานะผูใ้หบ้ริการภายนอก ซ่ึงทาํให้
บริษทัในกลุ่มของ TTA เองทาํงานร่วมกนัอยา่งบูรณาการ เกือบจะครบทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตวัอยา่งเช่น รถบรรทุกของ 
Thoresen-Vinama Agencies อาจจะไปรับสินคา้จากโรงงานของลูกคา้ เพื่อนาํมาเกบ็ท่ีคลงัสินคา้ของบาคองโค และใช้
แรงงานของ Thoresen-Vinama Agencies ในการขนยา้ยสินคา้ไปท่ีเรือท่ีท่าเรือนํ้ าลึกของบาเรียเซเรส (ซ่ึง TTA ถือหุน้อยู่
ร้อยละ 20)  และใชบ้ริการตวัแทนเรือจาก Thoresen-Vinama Agencies 
 
ลูกค้า 

ในส่วนของธุรกิจปุ๋ย บาคองโคจดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นทางเครือข่ายผูค้า้ส่งประมาณ 120 ราย และผูข้ายรายยอ่ยอีก 
4,000 ราย ในขณะท่ีธุรกิจบริการคลงัสินคา้ประกอบไปดว้ยผูค้า้ส่งปุ๋ยเอง ผูผ้ลิตผลิตภณัฑบ์รรจุขวด ผูน้าํเขา้วตัถุดิบต่างๆ 
ผูน้าํเขา้และผูส่้งออกสินคา้เทกองและสินคา้บรรจุถุง และ ผูผ้ลิตท่อเหลก็ 
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คู่แข่ง 
การแข่งขนัในธุรกิจปุ๋ยยงัคงค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูผ้ลิตจาํนวนมากกวา่ 500 ราย และส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมี

รัฐบาลเป็นเจา้ของ ซ่ึงรายใหญ่ท่ีสุดกคื็อ Petro Vietnam ซ่ึงไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานปุ๋ ยยเูรียขนาดใหญ่ในนิคม
อุตสาหกรรม Phu My เสร็จเรียบร้อยแลว้ ในขณะท่ีแผนการสร้างโรงงานปุ๋ ย NPK ไดถู้กยกเลิกไป 
 

ปัจจัยบวกและลบ 
เป็นท่ีคาดวา่ราคาปุ๋ยในเวียดนามจะยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าต่อไปอีกในปี 2557 ส่งผลใหบ้าคองโคยงัตอ้งพยายาม

กระตุน้การส่งออกไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของเอเชียและแอฟริกา ในแง่ของบริการโลจิสติกส์ เป็นท่ีคาดวา่จะยงัคงมีความตอ้งการ
บริการแบบมืออาชีพอยา่งสูงโดยสอดคลอ้งกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามและความร่วมมือทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศท่ีแขง็แกร่ง  
 

ธุรกจิบริการหน้าท่า 
ในปี 2553 โซลีอาโด ไดล้งทุนใน บาเรียเซเรส โดยซ้ือหุน้ร้อยละ 20 จาก Yara Asia Pte. Ltd.  บาเรียเซเรส คือ

เจา้ของและผูบ้ริหารจดัการท่าเรือ Phu My ในเวียดนามใต ้
 

ท่าเรือ Phu My ตั้งอยูท่ี่แม่นํ้า Thi Vai ซ่ึงมีความยาวประมาณ 17 ไมลจ์ากทะเลเปิด และอยูติ่ดกบันิคม
อุตสาหกรรม Phu My ซ่ึงเป็นท่าเรือนํ้าลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนามสาํหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ไม่วา่จะเป็นผลผลิต
ทางการเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ย ซ่ึงสามารถรองรับการขนส่งสินคา้ได ้7 ลา้นตนัต่อปี 
 

บาเรียเซเรส ไดด้าํเนินโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนาด 453 เมตรเสร็จสมบูรณ์แลว้ และไดรั้บใบอนุญาตให้
สามารถรองรับเรือสินคา้ทัว่ไปจากทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ท่ีมีขนาดความยาวไดถึ้ง 12 เมตร และมีนํ้าหนกั
บรรทุกไดถึ้ง 80,000 เดทเวทตนั โดยสามารถรองรับไดท้ั้งเรือประเภท Handymax, Supramax และ Panamax โดยไม่ตอ้งใช้
เรือขนส่งขนาดเลก็ (Lighters) ในการขนถ่ายสินคา้ลงจากเรือใหญ่ก่อนเขา้ท่า 
 

ธุรกจิจดัหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจสิติกส์ และธุรกจิขนถ่ายสินค้า 
บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั (“CMSS”) ซ่ึง TTA ถือหุน้อยูท่ั้งหมด ใหบ้ริการจดัหา

อุปกรณ์ท่ีใชบ้นเรือและบริการเก่ียวกบัโลจิสติกส์ รวมถึงการจดัหาวสัดุท่ีใชใ้นการดูแลสินคา้ระหวา่งขนส่ง เช่น ไมร้องคํ้า
สินคา้ การจดัหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินคา้ การใหบ้ริการตรวจนบัสินคา้ ใหบ้ริการรถยกสินคา้ การใชเ้ช่าพื้นท่ีจดัเกบ็
สินคา้ รวมถึงการบริหารและการกระจายการส่งสินคา้ในประเทศไทย นอกจากน้ี CMSS ยงัใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้
ข้ึน/ลงเรือ บรรจุและขนส่งสินคา้ไปยงัเรือและผูรั้บปลายทางอีกดว้ย 
 

ธุรกจิบริการโลจิสติกส์ให้กบับุคคลภายนอก 
บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั (“GTL”) ไดก่้อตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดย TTA 

ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน GTL และท่ีเหลือร้อยละ 29 ถือโดย Gulf Agency Company ในประเทศลิกเตนสไตน์ (เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามกฎระเบียบของธุรกิจคลงัสินคา้) และอีกร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตรอร์ม ซ่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร
ของบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“GAC”) GTL เป็นเจา้ของคลงัเกบ็สินคา้ขนาด 10,000 ตารางเมตร 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อใหบ้ริการโลจิสติกส์ และใหเ้ช่าคลงัเก็บสินคา้ขนาด 6,000 ตาราง
เมตร ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ประเทศไทย   
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 54 -

GTL ใหบ้ริการโลจิสติกส์กบับุคคลภายนอก (“3PL”) ซ่ึงดูแลเก่ียวกบัคลงัเกบ็สินคา้ การจดัการคลงัเกบ็สินคา้ 
และการกระจายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศและลกูคา้ขา้มชาติ ทั้งน้ี GTL มีตลาดกลุ่มลูกคา้เฉพาะ และทาํสัญญาทั้งระยะ
กลางถึงระยะยาวกบักลุ่มลูกคา้ท่ีคดัเลือกแลว้  
 

4.4 สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 
1. เรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2556 มีดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษทั ช่ือเรือ เลขทีบ่ัตร 
ส่งเสริม 

วนัทีอ่นุมตัิ
บัตรส่งเสริม 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับ 
ยกเว้นภาษี (ปี) 

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั  1547(2)/2546 30 ก.ย. 46 (ใชสิ้ทธ์ิครบ 8 ปีแลว้) 

  Mermaid Commander 1845(4)/2548 15 ก.ย. 48 8 

  Mermaid Challenger 2163(2)/2550 22 พ.ย. 50 8 

  Mermaid Asiana 1665(1)/2552 27 ส.ค. 52 8 

 Mermaid Sapphire 1955(1)/2552 4 ธ.ค.52 8 

 Mermaid Siam 1262(1)/2553 15 มี.ค. 53 8 

 Mermaid Endurer 1263(1)/2553 15 มี.ค. 53 8 

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  1765(4)/2551 29 ก.ค. 51 8 

บริษทั เอม็ทีอาร์ – 2 จาํกดั MTR – 2  1101(2)/2549 30 ม.ค. 49 8 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั  1166/2553 17 ก.พ. 53 - 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  1167/2553 17 ก.พ. 53 - 
 

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขหลกัทีไ่ด้รับ 
1. ตามมาตรา 25 ใหไ้ดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการคู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่น

อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวน และกาํหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร
เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ตามมาตรา 26 ใหค้นต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตามมาตรา 
25 ไดรั้บอนุญาตทาํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

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

4. ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (ยกเวน้บตัร 1166/2553 และ 1167/2553) 

5. ตามมาตรา 34 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที่ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลนั้น 
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 6. ตามมาตรา 37 ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่าง ประเทศได ้ (ยกเวน้
บตัรเลขท่ี 2163(2)/2550 และ 1995(1)/2552) 

7. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษทั เลขทีบ่ัตรส่งเสริม 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 
 
2. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (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.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
5.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
เท่ากบั 43,091,388,827 บาท โดยร้อยละ 35.6 เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 61.0 ส่วนใหญ่เป็น
เงินลงทุน และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 
จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 20,934,535,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.6 ของ
สินทรัพยร์วม 

 
ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 

สุทธิ (พนับาท) 
ท่ีดิน TTA เป็นเจา้ของ 99,947 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 26,311 
 UMS เป็นเจา้ของ 372,334 
 อ่ืนๆ 108,216 
อาคารและโรงงาน TTA เป็นเจา้ของ 74,032 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 70,996 
 UMS เป็นเจา้ของ 233,914 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 349,115 
 อ่ืนๆ 168,939 
ส่วนปรับปรุงอาคาร TTA เป็นเจา้ของ 18,075 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 2,221 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 10,095 
 UMS เป็นเจา้ของ 25,943 
 อ่ืนๆ 5,797 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 8,502,934 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 7,680,035 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 197,946 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 670,942 
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 
สุทธิ (พนับาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจา้ของ 6,470 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 78,093 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 1,628,450 
 UMS เป็นเจา้ของ 149,399 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 69,670 
 อ่ืนๆ 13,062 
รถยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 12,915 
 UMS เป็นเจา้ของ 10,523 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 18,158 
 อ่ืนๆ 7,180 
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 22,099 
เรือขนถ่านหิน UMS เป็นเจา้ของ 94,424 
งานระหว่างก่อสร้าง เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 169,763 
 UMS เป็นเจา้ของ 23,972 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 12,567 

รวม  20,934,537 
 
ภาระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจาํนวน 2 ลาํไดถู้กถอนจาํนอง ซ่ึงทาํไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อค ํ้าประกนัวงเงินกู ้(2555 : มีมลูค่า 7.5 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
 
 เรือเดินทะเลจาํนวน 10 ลาํไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อค ํ้าประกนัเงินกูต่้างๆ โดยมีมูลคา่การจาํนอง

ทั้งหมด 104.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2555 : 95.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
 

 เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ า 2 ลาํ และ เรือขดุเจาะนํ้ามนั 1 ลาํ ไดถ้กูจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพื่อค ํ้าประกนัเงิน
เบิกเกินบญัชีและวงเงินกูต่้างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 1,129.5 ลา้นบาท และ 110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (2555 : 
1,359.5 ล้านบาท และ 110.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 เรือขนถ่านหิน 12 ลาํไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูร้ะยะ

ยาวโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 125.0 ลา้นบาท (2555 : 125.0 ล้านบาท) 
 
 ท่ีดิน และอาคารบางส่วนของกลุ่มบริษทัไดถ้กูจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพื่อค ํ้าประกนัวงเงินกู ้ วงเงินเบิกเกิน

บญัชีธนาคาร และหนงัสือคํ้าประกนัโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 900.0 ลา้นบาท และ 117,575 ลา้นดอง เวียดนาม 
(2555 : 925.0 ล้านบาท และ 124,922 ล้านดองเวียดนาม) 
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
ความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ 209,124 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 3,617 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 97,592 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 6,095 
รวม 316,428 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ 4.4 การประกอบธุรกิจ
ของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
 

5.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่างๆ คือ ธุรกิจขนส่ง มูลค่า

รวม  14,779 ลา้นบาท ธุรกิจพลงังาน มูลค่ารวม 4,397 ลา้นบาท และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน มูลคา่รวม 119 ลา้นบาท โดย
มีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 75.6 ของสินทรัพยร์วม  

 

 บริษทัฯ จะดาํเนินการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงในอดีตจะลงทุนตรงจากบริษทัฯ แต่หลงัจากปี พ.ศ. 
2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
100 และเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) เพีอ่การลงทุนในธุรกิจในต่างประเทศ  นอกจากน้ี 
ยงัมีบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เป็น บริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
ในปี พ.ศ. 2552    
 

 การลงทุนโดยบริษทัฯ หรือบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หรือบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม มีวตัถุประสงคท่ี์จะเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมีนโยบายในการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัท่ีลงทุน และ/หรือเป็นผูถื้อหุน้ร่วมลงทุน ตามแต่จะ    
ตกลงกนัตามสัญญาการถือหุน้ (shareholders agreement) โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการ
ลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น ความเหมาะสม และประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั และปฎิบติั
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
 

ในเร่ืองของการควบคุมดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ ไดมี้การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็น
กรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เพื่อคอยติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทันั้นๆ 
อยา่งใกลชิ้ด  
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 
7.1 หลกัทรัพย์ของบริษทั 
 
ก. บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2556 จาํนวน 1,132,807,060 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,132,807,060 หุน้ 

มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2556 จาํนวน 991,837,961 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 991,837,961 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
ข. หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

-ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืน- 
  
ค. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 26,954,736 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 2.71 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัฯ และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (TTA-
W3) จาํนวน 1,329,151 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2556 ซ่ึงจาํนวนหุน้สามญัท่ีบริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ลงทุนหรือมีไวน้ี้จะไดรั้บสิทธิประโยชนท์างการเงิน
ต่างๆ แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบริษทั 

 
ง. คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2546 ขายหุน้สามญัจาํนวน 20 ลา้นหุน้ใหแ้ก่บรรษทัเงินทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 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 โดยท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้มีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัจาํนวน 100 ลา้นหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และมอบหมายให้
คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดเวลาและเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทั้งมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การออกหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ีหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัใหน้กัลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงไปแลว้ รวมจาํนวน 50 ลา้นหุน้ ยงัคงเหลือหุน้สามญัท่ีสาํรองไวเ้พื่อจดัสรรใหน้กัลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงอีก 50 ลา้นหุน้ 

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

เก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 
 

จ.1. อนุมติัใหบ้ริษทัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 693,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
693,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 
50,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,684,422 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 643,684,422 
บาท แบ่งออกเป็น 643,684,422 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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จ.2. อนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกหุน้สามญัเพ่ิมเติมจาํนวน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
225,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อการจดัสรรดงัน้ี 

 
จ.2.1 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 175,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 
จ.2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกนั หรือต่างคราว

กนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้
อาํนาจพจิารณากาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร รวมถึงการพิจารณากาํหนดราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทีเก่ียวขอ้ง 

 
จ.3. อนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงเงินไม่เกิน 170,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเม่ือวนัท่ี 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 ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกนั  

มูลคา่รวม : จาํนวน 169,800,000 เหรียญสหรัฐ  

มูลคา่ท่ีตราไว ้ : 300,000 เหรียญสหรัฐ/หน่ึงหุน้กู ้

วิธีเสนอขาย : เสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ แต่ไม่เสนอขายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล / นิติบุคคลสญัชาติ
อเมริกนั 

อาย ุ : 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อตัราการแปลงสภาพ : จาํนวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หารดว้ยราคาแปลง
สภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : 59.90 บาทต่อหุน้ ซ่ึงคิดคาํนวณจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัของหุน้ของบริษทัท่ีทาํการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 
17-19 กนัยายน 2550 บวกส่วนเพ่ิม (Conversion Premium) 
ในอตัราร้อยละ 15 ทั้งน้ี ราคาแปลงสภาพอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามท่ีกาํหนดไว ้
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ราคาแปลงสภาพคือ 51.41 บาท
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ต่อหุน้ 

ผลกระทบของผูถื้อหุน้ของ
บริษทั หากมีการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพครบถว้นตามหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

: กรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ในการซ้ือหุน้ท่ีสาํรองไว้
ทั้งหมด บริษทัคาดวา่ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price 
dilution) จะไม่เกิดข้ึนหรือหากเกิดข้ึนจะเป็นอตัราท่ีนอ้ย
มาก เน่ืองจากราคาการแปลงสภาพท่ีกาํหนดไม่ตํ่ากวา่ราคา
ตลาดปัจจุบนั ณ เวลาท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ผลกระทบต่อ
สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม 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  : บริษทัและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูก่้อน
ครบกาํหนดไดต้ามท่ีขอ้กาํหนดสิทธิกาํหนดไว ้

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : DB Trustees (Hong Kong) Limited 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : Deutsche Bank Luxembourg S.A. 
 

หมายเหตุ ทั้งน้ีหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ เม่ือวนัท่ี 25 
กนัยายน 2550 ซ่ึงภายในระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทัฯ ไดท้าํการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพครบทั้งสามคร้ัง
แลว้ 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 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติเก่ียวกบั

การออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 
ฉ.1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 868,684,422 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
818,684,422 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 818,684,422 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
ฉ.2. อนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 818,684,422 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จาํนวน 933,052,865 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 933,052,865 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท 
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ฉ.3. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 114,368,443 หุน้ เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 50,000,000 หุน้ และเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จาํนวน 64,368,443 
หุน้  

 
              หมายเหตุ :  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2552 ทุนจดทะเบียน คือ  933,052,865  บาท และทุนชาํระแลว้ คือ 708,004,413 บาท 

  
ช. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2553 ท่ีประชุม         ผูถื้อหุน้มีมติ

เก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยด์งัน้ี 
 

ช.1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 50,048,452 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 933,052,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
883,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 883,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
ช.2. อนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จาํนวน 933,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 933,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 
ช.3. อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร รวมถึงการพิจารณา
กาํหนดราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ซ. บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้นประเทศจาํนวน 4 พนัลา้นบาท ตามมติจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 
2549 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทใดกไ็ดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะ
ออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญ
สหรัฐ อเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า ดงัน้ี 

ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีช่ือวา่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย      เอเยนต์
ซีส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 1 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2558" 

  (ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีช่ือวา่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย      เอเยนต์
ซีส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 2 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2560" 

ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในวงจาํกดัต่อผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552  

วตัถุประสงค ์ : เพือ่ชาํระคืนหน้ีเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์ และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียน 

จาํนวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีจาํนวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สองลา้นหน่วย) 
และ (ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีจาํนวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สองลา้น
หน่วย) 

มูลคา่รวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สองพนัลา้น) 
บาทและ (ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สอง
พนัลา้น) บาท 

มูลคา่ท่ีตราไวต่้อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 

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

เง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนกาํหนด : ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

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

ทะเบียนของบริษทัฯ โดย 
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ฌ.1 การตดัหุน้จดทะเบียน จาํนวน (ก) 100,000,000 หุน้ เป็นหุน้จดทะเบียนแต่ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายท่ี
บริษทัฯ ไดส้าํรองไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงเสนอขายเม่ือปี พ.ศ. 
2550 โดยบริษทัฯ มีการซ้ือคืนและยกเลิก รวมทั้งมีการไถ่ถอนคืนแลว้บางส่วน และ (ข) 50,000,000 หุน้ 
เป็นหุน้จดทะเบียน แต่ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้าํรองไวล่้วงหนา้ เพือ่รองรับการเสนอขาย
ใหบุ้คคลในวงจาํกดั (private placement) 

 
ฌ.2 อนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 50,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554  ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ คือ 833,004,413  บาท และทุนชาํระแลว้ 
คือ 708,004,413 บาท 

 
ญ.  ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้มีมติใหล้ดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 50,000,000 หุน้ ท่ีสาํรองไวเ้พื่อ
รองรับการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  ทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
คือ 783,004,413 บาท  และทุนชาํระแลว้ คือ 708,004,413 บาท 

 
ฏ. ในการประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้มีมติใหล้ดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 75,000,000 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไว้
รองรับการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ซ่ึงครบกาํหนดการใชสิ้ทธิและหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้มดอายุ
ลงแลว้ ทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯ ลดลงจาก 783,004,413 บาท เป็น 708,004,413 บาท และทุนชาํระแลว้
คือ 708,004,413 ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 

ฏ. ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูถื้อหุน้มีมติใหเ้พิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 

424,802,647 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

• หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 283,201,765 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 

• ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3        
(“TTA-W 3”) หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ")  จาํนวนไม่เกิน 141,600,882 หน่วย  

โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญั
ใหม่ ควบคูก่บั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งน้ี ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนหุน้ละ 14 บาท ราคาเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่
กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง ผูถื้อหุน้เดิม
ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไป
ตามสัดส่วน 
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ทั้งน้ีหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ บริษทัฯ สามารถระดมทนุไดเ้ป็นเงินทั้งส้ิน 3,964 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้สามญัจาํนวน 283,201,751 หุน้ และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวน 141,600,255 หน่วย ส่วนใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ มีระยะเวลาการใชสิ้ทธิฯ 30 เดือน หรือ 2.5 ปี โดยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดทุ้กๆ ไตรมาส จนถึงวนั
ครบรอบกาํหนดใชสิ้ทธิวนัสุดทา้ยคือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2558  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  155,681,388  15.67 
2. Raffles Resources 1 Ltd    52,293,275  5.26 
3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ    40,383,940  4.06 
4. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั    28,153,597  2.83 
5. นายประทีป ตั้งมติธรรม    20,982,460  2.11 
6. State Street Bank Europe Limited    15,748,604  1.59 
7. East Fourteen Limited-Dimensional Emer Mkts Value FD    14,900,427  1.50 
8. นายนุรักษ ์มหทัธนะอานนท ์    10,838,500  1.09 
9. State Street Bank And Trust Company      8,259,500  0.83 
10. Nortrust Nominees Ltd.      8,166,900  0.82 

 รวม 355,408,591 35.76 
 ผูถื้อหุน้อ่ืน 638,187,900 64.24 
 จาํนวนผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 993,596,491 100.00 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คือ 1,132,807,060 บาท และ 993,596,491 บาท ตามลาํดบั มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

การกระจายการถอืหุ้น 
การกระจายการถือหุน้ ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด) 

 จาํนวนผูถื้อหุน้ ร้อยละ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 
ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 20,427 87.16 866,019,033 87.16 
ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 106 12.84 127,577,458 12.84 

รวม 20,533 100.00 993,596,491 100.00 
 

7.2.2 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีีอี แอลทีดี 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 294,353,800 100 
 รวม 294,353,800 100 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 คือ 294,353,800 ดอลลาร์สิงคโปร์ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ดอลลาร์
สิงคโปร์ 
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7.2.3 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)     590,000,000  41.77 
2. บริษทั โซลีอาโด ้โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี     217,145,813  15.37 
3. HL BANK NOMINEES (S) PTE LTD       165,126,481  11.69 
4. THAILAND EQUITY FUND  (กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน)     118,285,229  8.37 
5. HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD        54,624,500  3.87 
6. UOB KAY HIAN PTE LTD                 14,248,350  1.01 
7. CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD         13,928,820  0.99 
8. ABN AMRO NOMS S"PORE PTE LTD         13,140,000  0.93 
9. MAYBANK KIM ENG SECS PTE LTD         10,275,441  0.73 
10. OCBC SECURITIES PRIVATE LTD            8,873,808  0.63 

 รวม 1,205,648,442 85.36 
หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 คือ 1,416, 700,697 บาท และ 1,412,545,923 บาท ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1 บาท 
 

7.2.4 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั1         136,083,041                   88.68  
2. บริษทั ซี.เค.ซี.โฮลด้ิง จาํกดั             1,093,600                      0.71  
3. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั                 554,902                      0.36  
4. นายไพศาล ติยะวานิช                 500,000                      0.33  
5. นายวิรัช บรรยงคนนัท ์                 323,300                      0.21  
6. นายไตรรงค ์ไทยแสงสง่า                 306,400                      0.20  
7. นายประเสริฐ พรศิริชยัวฒันา                 266,000                      0.17  
8. นายประดิษฐ ์ศิริจินดาพนัธ์                 205,000                      0.13  
9. นายนิธชั สุมิตร                 200,000                      0.13  

10. นายแสงชยั วสุนธรา                 200,000                      0.13  
 รวม 139,732,243 91.06 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 คือ 76,727,032 บาท และ 76,727,032 บาท ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท 
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1บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 
ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 

1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 999,993 100 
2. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์ 1 0 
3. นางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ 6 0 
 รวม 1,000,000 100 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คือ 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 
7.2.4 บริษทั บาคองโค จาํกดั 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ ทุนชาํระแลว้ % 
1. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั2 377,072,638,790 เวียดนามดอง 100 
 รวม 377,072,638,790 เวียดนามดอง 100 

หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คือ 377,072,638,790 เวียดนามดอง 
2บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั มีผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 99,998 100 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 1 0 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 1 0 
 รวม 100,000 100 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คือ 1,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
 
7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
 ช่วงเวลาและจาํนวนเงินปันผล (ถา้มี) ข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงิน ความตอ้งการใชเ้งินสด และ
เงินสดท่ีมีอยู ่ ขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีระบุไวต้ามสัญญากูเ้งิน และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการเขา้ไปถือหุน้และไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์นใดๆ นอกจากหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม ดงันั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จะข้ึนอยูก่บัผลกาํไรและเงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษี
เงินได ้ แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ี
เห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
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 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายไทย ตวัอยา่งเช่น กฎหมายกาํหนดไวว้า่การ
ประกาศและจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะพิจารณาตาม ท่ีคณะกรรมการเสนอ 
และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากน้ี กฎหมายไทยยงั
หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาํไร (กาํไรสุทธิรวมกาํไรสะสมและหกัขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งน้ีบริษทั
จะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนกวา่จะมีจาํนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทั หรือมากกวา่นั้นตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั อีกทั้งหา้มจ่ายเงินปันผลหากบริษทัอยูใ่นภาวะลม้ละลายหรืออาจเขา้ข่ายลม้ละลาย ถา้ทาํการจ่ายเงินปันผล 
 
 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ บริษทั  
โทรีเซนไทย  เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ย ยกเวน้บริษทัท่ีใหบ้ริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือท่ีมีขนาดเลก็ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และบริษทั ยนิูค ไมน่ิง 
เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”) ซ่ึงจากการท่ีเมอร์เมดและ UMS เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศสิงคโปร์ และตลาดหลกัทรัพย ์MAI ตามลาํดบั คณะกรรมการของเมอร์เมดและ UMS จะใชดุ้ลยพนิิจในการจ่ายเงิน
ปันผลเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ บริษทัฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดและ UMS ในอนาคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ 
ประการ รวมถึง ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กาํไรสะสม ผลประกอบการท่ีคาดไวใ้นอนาคต ประมาณการค่าใชจ่้าย
ฝ่ายทุน และแผนการการลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัหาทุนเงินกูต่้างๆ เป็นตน้ 
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8.   การจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
8.1.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหาร 
12 11 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2557) 

12 12 

3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(ลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556)/
กรรมการบริหาร 

12 12 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร/กรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ 

12 12 

5. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการอิสระ 

12 12 

6. นายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน/ประธาน
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

12 12 

7. นางสาวอษุณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ/กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

12 10 

8. นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี กรรมการอิสระ 12 1 
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 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
9. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็ อลันสัซารี กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
7 7 

10. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 2 2 
11. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ 
7 6 

 
8.1.2. คณะกรรมการบริษทัย่อยหลกั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
8.1.2.ก บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ 12 12 
2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการ 12 12 
3. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส/1 กรรมการ 12 12 
4. นายลี เวย ์ชุง กรรมการ 12 12 
5. นายตนั คิง ชาง กรรมการตวัแทน - - 
หมายเหตุ /1 นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 และนายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั ไดรั้บ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 

 
8.1.3.ข บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จาํกดั (มหาชน) 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
7 7 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร 7 7 
3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการบริหาร (ลาออกเม่ือ

วนัท่ี 31 ตุลาคม 2556) 
7 7 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 7 7 
5. นายโต๊ะ เวิน เคียง โจอะคิม กรรมการอิสระ 7 6 
6. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 6 
7. นายอึง เชอ ยาน กรรมการอิสระ 7 7 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

 - 72 -

8.1.3.ค บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. พลตาํรวจเอก ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ์ ประธานกรรมการ 10 10 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 10 9 
3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการ (ลาออกเม่ือ 6 

พฤศจิกายน 2556) 
10 7 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ / ประธานกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10 10 

5. นางสาวอษุณา มหากิจศิริ กรรมการ / กรรมการสรรหา 
และกาํหนดคา่ตอบแทน 

10 7 

6. นายเอกวจัน์ อมรวิวฒัน์ กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10 10 

7. นายสุชาติ ธรรมาพทิกัษก์ลุ กรรมการอิสระ / กรรมการ 
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และกาํหนดคา่ตอบแทน 

10 8 

8. พลตาํรวจโท คาํรบ ปัญญาแกว้ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

7 7 

9. นายธราธร วงศป์ระศาสตร์ กรรมการอิสระ 7 7 
 
8.1.3.ง บริษัท บาคองโค จาํกดั 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั/2 กรรมการ 7 7 
2. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ/3 กรรมการ 7 7 
3. นายซิกมนัด ์สตรอม กรรมการ 7 7 
หมายเหตุ /2 ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 /3 นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลของกรรมการบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
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8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทัฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
8.2.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 
 
 

 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร (มีผล 1 มกราคม 2557) 
2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ลาออก มีผล 31 

ธนัวาคม 2556) 
3. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส/4 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจขนส่ง 
4. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์/6 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน (มีผล 1 มกราคม 2557) 
5. นายสมพร จิตเป็นธม/7 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์ 
6. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ/5 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร/5 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจ 
8. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล/  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย ์
9. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์/5 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
หมายเหตุ /4 นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส ลาออกจากการเป็นผูบ้ริหารเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2556 
 /5 นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ ลาออกจากการเป็นผูบ้ริหารเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556  
 /6 นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
 /7 นายสมพร จิตเป็นธม ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 
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8.2.2 ผู้บริหารของบริษทัย่อยหลกั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
8.2.2.ก บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี

 
 

 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายไมเคิล แอนเดอร์สนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์
3. นายมิเคล โบ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง 
4. นายเฮนริค เจเรเมียสเซน รองผูอ้าํนวยการฝ่ายเช่าเรือ 
5. นายยอดชาย รัตนชีวกร ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการทางทะเล 
6. นายนาวินห์ จูเลียน เหงียน ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ 
7. นางสาวรุจิระ พานิชกิจ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
8. นางสาวณฐัวรรณ ตุ่มเงิน ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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8.2.2.ข บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายไมเคิล แวน แอมโบรส กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 
3. นายสตีเวน่ เกรเกอร์ เลนซ กรรมการบริหารบริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 
4. นางสาวศิริวรรณ ชาํนาญณรงคศ์กัด์ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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8.2.2.ค บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
 

 
 
 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ / รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี

การเงินและสนบัสนุนปฎิบติัการ 
2. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ/8 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายพฒันพ์งษ ์พงษเ์สถียรศกัด์ิ รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานจดัหาวตัถุดิบและระบบขนส่ง 
4. นายวศะ โฆษะทตั รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายขายและการตลาด 
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ ดาํรงคสิ์นธ์ุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
หมายเหตุ /8 นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ลาออกจากการเป็นรักษาการกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) เม่ือ

วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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8.2.2.ง บริษัท บาคองโค จาํกดั 

 
 
 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นาย Pinguet Didier Deputy General Director & Commercial Director 
2. นาย Siquet Pierre Louis Bernard General Director 
3. นาย Ho Ngoc Chau Financial & Administrative 
4. นาย Ngo Xuan Giang Chief Representative, Hai Phong Brunch 
5. นาย Nguyen Dang Cat Plant Manager 
6. นาย Ho Minh Phuc Sales Manager 

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 เลขานุการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คือ นางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ 

 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ุล เป็นเลขานุการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อ
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ีงประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการ ดงัน้ี 

 ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กาํหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัและติดตามใหมี้การ
ปฏิบติัตามอยา่งถกูตอ้งสมํ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใหค้ณะกรรมการทราบ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติั
ต่างๆ 
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 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
 ดูแลเอกสารสาํคญัของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลของเลขานุการบริษทั อยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบดว้ย 
 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการจะไดรั้บคา่เบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 1.20 เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ 
 กรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทยจะไดรั้บเบ้ียเดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพื่อเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) จะจ่ายเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการต่อเม่ือผลการดาํเนินงานบรรลุ

ถึงตามเป้าหมาย ทั้งน้ี ตามท่ีไดอ้นุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

ค่าตอบแทนของเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุสประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงิดสด (เงินเดือน) และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และค่าเบ้ียประกนัสงัคม  

 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ปี 2556 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับ
คณะกรรมการ/1 มีรายละเอียดดงัน้ี 

• กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งส้ิน 430,000 บาท หากมี
กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารไดรั้บแต่งตั้งเพิม่เติมเขา้มาใหม่ จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการท่ี
มิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงิน
จาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 
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• ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของเบ้ียประชุมของ
กรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 

 
• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่า

ของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ) กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย
ประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อคร้ัง 

 
• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาท

ต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ) 
กรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาท
ต่อคร้ัง 

• กรรมการชาวต่างชาติจะไดรั้บเบ้ียเดินทาง เม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทย เพื่อเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

  - จากเอเชียมายงัประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
  - จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอ่ืนๆ มายงัประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 
• จ่ายค่าตอบแทนเพิม่เติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพื่อวางแนวทางในการจ่าย

ผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ืออตัรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้/2 (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะ
ไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 
 

หมายเหตุ: 
/1 นโยบายตค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 
2554 และไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่บริษทัฯ ยงัคงนาํเสนอให้ผูถื้อหุน้รับทราบ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
/2 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น มาจาก 

 
 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

            ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจําปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีบัญชี 2556 
หน่วย : บาท 

ชื่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เบีย้ประชุม 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 

เบีย้เดนิทาง  
(สําหรับกรรมการ

ชาวต่างชาติ 
เท่านั้น) 

(ดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา) 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

 
โบนัส คณะ 

กรรมการ
บริษทัฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

และกําหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
กาํกับดูแล 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 1,800,000 - 594,000 - 836,000 - - - 3,230,000 - 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 140,000 - 225,000 - 120,000 - - 15,000 500,000 - 

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

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 420,000 - 540,000 - 480,000 - 45,000 - 1,485,000 - 

5. นายกฤช ฟอลเลต็ 420,000 - 540,000 672,000 - - - 36,000 1,668,000 - 

6. นายสันติ บางออ้ 420,000 - 540,000 520,000 - 180,000 54,000 - 1,714,000 - 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 420,000 - 450,000 - - 270,000 30,000 270,000 1,170,000 - 

8. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั  อลั-คูวารี 420,000 - 45,000 - - - - - 465,000 - 

9. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.            
อลันสัซารี * 

280,000 - 315,000 - - 150,000 - 150,000 745,000 20,000 

10. นายอีฟ บาบิว ** 92,581 - 90,000 - - - - - 182,581 3,000 

11. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์*** 280,000 - 270,000 320,000 - - - - 870,000 - 

รวม 4,692,581 0 3,609,000 1,512,000 1,436,000 600,000 129,000 51,000 12,029,581 23,000 
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หมายเหตุ : * นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 และดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 

** นายอีฟ บาบิว เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556  
*** นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือเดือนมกราคม 2556 และดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
ค่าตอบแทนและโบนัสสําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยทีไ่ด้ลาออกในช่วงรอบปีบัญชี 2556 
 

หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ :     - ดร. พิชิต นิธิวาสิน และ นายปีเตอร์ สโตคส์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 
     - นายออรัล วิลสนั  ดอว ์ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 

 
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน 

หน่วย : ลา้นบาท 

จาํนวนผูบ้ริหารใน
ระหวา่งปี/จาํนวน
ผูบ้ริหารเฉล่ีย 

(full time equivalent) 

ปี 2556 

จาํนวนผูบ้ริหารใน
ระหวา่งปี/จาํนวน
ผูบ้ริหารเฉล่ีย 

(full time equivalent) 

ปี 2555 

เงินเดือนและโบนสัรวม 10 ราย/7.37 ราย 71.35 ลา้นบาท 8 ราย/7.54 ราย 66.03 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
(เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) 

10 ราย/7.37 ราย 6.21 ลา้นบาท 8 ราย/7.54 ราย 5.63 ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ : จาํนวนผูบ้ริหาร ณ ส้ินรอบปีบญัชี 2556 มีจาํนวนทั้งส้ิน 10ราย ทั้งน้ี มีผูบ้ริหาร 1 ราย ท่ีลาออกระหวา่งรอบปีบญัชี 2556 
 
 
 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  เบีย้ประชุม 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 

เบีย้เดนิทาง 
(สําหรับกรรมการ
ชาวต่างชาติเท่าน้ัน) 

(ดอลลาร์สหรัฐ 
อเมริกา) 

ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

 
โบนัส คณะ 

กรรมการ 
บริษัทฯ  

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

1. ดร. พิชิต  
นิธิวาสิน 

140,000 - 180,000 - 144,000 - 464,000 - 

2. นายออรัล  
วิลสนั  ดอว ์

105,000 - 180,000 - 120,000 15,000 420,000 4,000 

3. นายปีเตอร์ 
สโตคส์ 

140,0000 - 90,000 120,000 - - 350,000 2,000 

รวม 385,000 0 450,000 120,000 264,000 15,000 1,234,000 6,000 
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8.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยหลกั  
8.4.2.ก บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีีอี แอลทีดี 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารจาํนวน 2 ราย ในรอบปีบญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 750,474 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
ไม่มี 

 
8.4.2.ข บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7 ราย ในรอบปีบญัชี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ในรอบปีบญัชี 2556 
หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ : *นายสุรศกัดิ์ เคารพธรรม ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัเมื่อเดือนกรกฏาคม 2556 

**นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัเมื่อเดือนมกราคม 2556  
  
 
 

ชื่อ 

คณะกรรมการ เบีย้ประชุม 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน) 

เบีย้เดนิทาง 
(สําหรับกรรมการ 
ชาวต่างชาติเท่านั้น) 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

 
โบนัส 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 900,000 - - 720,000 - - - 1,620,000 - 
2.  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 4,000,000 - - - - - - 4,000,000 - 
3. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 4,000,000 - - - - - - 4,000,000 - 
4.  นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 600,000 - 420,000 480,000 138,000 138,000 7,475 1,783,475 - 
5. นายสุรศกัดิ์ เคารพธรรม* 500,000 - - - - - - 500,000 - 
6.  นายอึง เชอ ยาน 645,000 - 675,000 - 150,000 225,000 - 1,695,000 660,000 
7. นายโต๊ะ เวิน เคียง โจอะคิม 645,000 - 450,000 - 225,000 150,000 - 1,470,000 660,000 
8. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง** 406,452 - 265,000 - 87,071 87,071 4,983 850,577 - 

รวม 11,696,452 - 1,810,000 1,200,000 600,071 600,071 12,458 15,919,052 1,320,000 
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ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารจาํนวน 4 ราย ในรอบปีบญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย
เงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 15,127,680 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 7 ของเงินเดือน โดยในปี 

2556 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหารจาํนวน 1 ราย จาํนวน 318,150 บาท 

 
8.4.2.ค บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 9 ราย ในรอบปี
บญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

ช่ือ – นามสกลุ ตําแหน่ง 

2556 

ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ปี) 

กรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา 
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

1. พลตาํรวจเอก ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ์ ประธานกรรมการ ไม่รับค่าตอบแทน เน่ืองจากไดรั้บเป็นเงินเดือน 
2.นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ ไม่รับค่าตอบแทน เน่ืองจากไดรั้บเป็นเงินเดือน 
3. นายสมพร จิตเป็นธม* กรรมการ ไม่มีค่าตอบแทน เน่ืองจากเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 
4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ / ประธานกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ไม่รับค่าตอบแทน เน่ืองจากไดรั้บเป็นเงินเดือน 

5. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ / กรรมการสรรหา 
และกาํหนดคา่ตอบแทน 

240,000 90,000 - 15,000 

6. นายเอกวจัน์ อมรวิวฒัน์ กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 135,000 180,000 - 

7. นายสุชาติ ธรรมาพทิกัษก์ุล กรรมการอิสระ / กรรมการ 
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และกาํหนดคา่ตอบแทน 

240,000 105,000 150,000 15,000 

8. พลตาํรวจโท คาํรบ  ปัญญาแกว้*  กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

180,000 90,000 105,000 - 

9. นายธราธร วงศป์ระศาสตร์* กรรมการอิสระ 180,000 90,000 - - 
หมายเหตุ  
- พลตาํรวจโท คาํรบ ปัญญาแกว้ ไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2556 
- นายธราธร วงศป์ระศาสตร์ ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2556 
- นายสมพร จิตเป็นธม ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนหม่อมหลวงจนัทรจุฑา จนัทรทตั เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 
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ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 8 ราย ใน
รอบปีบญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือน คิดเป็นเงินรวม 18,186,166.66 บาท 
เน่ืองจากโบนสัจ่ายเดือนธนัวาคม จึงมิไดแ้สดงในรายงานประจาํปี 2556 น้ี 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังานบริษทัฯ โดยมีเง่ือนไขการสมทบกองทุนในอตัรา

ร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และร้อยละ 10 โดยในปี 2556 ไม่มีผูบ้ริหารท่านใดสมคัรกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
 

8.4.2.ง บริษทั บาคองโค จาํกดั 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั บาคองโค จาํกดั 

ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารจาํนวน 6 ราย ในรอบปีบญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 11,229,443 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
ไม่มี 
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การถอืครองหุ้นโดยคณะกรรมการ (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556) 
           (หุน้) 

รายช่ือกรรมการ ณ 30 กนัยายน 2555 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2556 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 20,000 9,484 29,484 
    คู่สมรส 0 0 0 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  100,313,700 55,367,688 155,681,388 
3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 871,857 252,173 1,124,030 
    คู่สมรส 0 0 0 
4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
5.  นายกฤช ฟอลเลต็ 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
6. นายสนัติ บางออ้ 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 27,417,100 12,966,840 40,383,940 
8. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี 0 0 0 
9. นายโมฮมัเหมด็ ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี(1) 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
10. นายอีฟ บาบิว(2) 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
11. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์(1) 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 

รวม 128,622,657 68,596,185 197,218,842 
หมายเหตุ : (1) นายโมฮมัเหมด็ ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี และนายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซน

ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 
(2) นายอีฟ บาบิว ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 12 กรกฏาคม 

2556 
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การถอืครองหุ้น TTA โดยผู้บริหาร (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556) 
(หุน้) 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ 30 กนัยายน 2555 เปล่ียนแปลง ณ 30 กนัยายน 2556 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 100,313,700 55,367,688 155,681,388 
2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 871,857 252,173 1,124,030 
     คู่สมรส 0 0 0 
3. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส 138,681 (138,681) 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
4. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์(1) 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
5. นายสมพร จิตเป็นธม (2) 0 0 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
6. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ 17,274 (17,274) 0 
     คู่สมรส 0 0 0 
7. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร 60,340 (60,340) 0 
8. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ 94,370 61,706 156,076 
9. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์ 16,177 (16,000) 177 

รวม 101,512,399 55,449,272 156,961,671 
หมายเหตุ : (1) นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือ

วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
  (2) นายสมพร จิตเป็นธม ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2556 

 
8.5 บุคลากร 

ณ 30 กนัยายน 2556 TTA มีพนกังานทั้งส้ิน 73 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 8 คน และพนกังานอีก 65 คน โดยมีพนกังานของแต่ละสายงานดงัน้ี 
 

สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน (เฉพาะสงักดั TTA) 
1. สายงานบญัชีและการเงิน 20 
2.  สายงานทรัพยากรบุคคล 3 
3. สายงานปฎิบติัการ (Group Operations) 25 
4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 16 
5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 7 
6.  อ่ืนๆ (Infrastructure) 2 

รวม 73 
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จาํนวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จาํนวนพนกังาน 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง  151 
กลุ่มธุรกิจพลงังาน 303 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 492 

 
- รวมจาํนวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 1,019 คน คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจาํเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของบริษทั เช่น 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2556 เป็นเงินจาํนวน 932,048,188.54 บาท 
- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม (ไม่รวม

คนประจาํเรือ) เป็นจาํนวน 32,842,752.27 บาท 
- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

นโยบายพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานว่าดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ ขอ้ 2 (ค) หนา้ 93 
 
8.6 รายงานว่าด้วยการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
การกาํกบัดูแลกจิการ หมายถึง ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธร์ะหว่างฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่การเติบโตและเพิ่มคุณค่าใหก้บัผูถื้อ
หุน้ในระยะยาว 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ เพื่อทาํหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ และตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กรอบของจริยธรรม 

 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) และคณะกรรมการไดอ้นุมติัในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 
 
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ TTA มีดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้กาํหนดของกฎหมาย: การบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎบตัร กฎเกณฑแ์ละมติ

ของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ความรับผดิชอบ: ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบของตน 

 ความโปร่งใส: การประกอบธุรกิจและการดาํเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารตรวจสอบไดแ้ละมีความโปร่งใส 

 การมีส่วนร่วม: ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษทั 

 หลกัความคุม้ค่า: ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ 
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องคป์ระกอบสาํคญัของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) อนั
สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 
2. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
4. โครงสร้างและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

 
 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดต้รวจสอบรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลและมีความเห็นวา่ TTA ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้พึงปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการโดยทัว่ไป  
 
 บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการในรอบปีบญัชี 2556 ดงัน้ี 
 
1. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏบิติัอย่างเท่าเทยีมกนั 
 
(ก) สิทธิทัว่ไปและความเท่าเทียมกนั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งในแง่การเปิดเผย ขอ้มูลวิธีทาํ
บญัชี การใชข้อ้มูลภายใน และผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้ 

 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัฯ ในเวลา
อนัสมควรอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและแสดงความรับผดิชอบของฝ่ายบริหารผา่นการ
จดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการ
ประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

 
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอเก่ียวกบัวาระการ

ประชุมท่ีมีการนาํเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวการประชุม  
 
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทน หรือเลือกกรรมการ

อิสระคนใดคนหน่ึง เป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมแทนตน 
 
เพือ่เพิม่ช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการ

เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงับริษทัฯ และเสนอวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัเพือ่เปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
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บริษทัฯ ไดมี้การเสนอใหผู้ถื้อหุน้ส่งระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเพื่อเขา้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี เพือ่ท่ีคณะกรรมการจะไดมี้เวลาเพียงพอในการพิจารณาใหค้รบทุกวาระ 
ทั้งน้ี หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพือ่เขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์  
 
(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น 

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตน
อยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 
เดือนนบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดาํเนินการประชุมไปจนถึง
การนาํส่งรายงานการประชุม 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอยา่งนอ้ย 1 

ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง รวมถึง บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย  

 
ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ 2 คร้ัง คือ การประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 14 

ธนัวาคม 2555 และการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 
 
รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2556 มีดงัน้ี 

 
(ข.1) วธีิการก่อนการประชุม 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 เวลา 9.00 น. 
ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ  และการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม  
2556 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมอิมพเีรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 

 
โดยสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว เป็นสถานท่ีซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชใ้นการ

เดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้กาํหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุมและระเบียบวาระการ
ประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบมติคณะกรรมการในแต่ละวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผา่นช่องทางของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้ 

 
บริษทัฯ กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นการใหเ้วลาในการพิจารณาหนงัสือบอกกล่าวการ

ประชุม หรือ การขอขอ้มูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 1/2556 และเอกสารประกอบการพจิารณา ใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 และไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 และเอกสารการ
ประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 14 
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วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะดาํเนินการจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวการประชุม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหไ้ดม้ากกวา่ 14 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ตามหลกัปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์  นอกจากน้ี หนงัสือ
บอกกล่าวการประชุมดงักล่าวไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาใน
การศึกษาขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการจะมีอยูใ่นแต่ละวาระของการประชุม 

 
บริษทัฯ สนบัสนุนส่งเสริมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ ทั้งน้ี นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ลว้ เพ่ือผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไดมี้การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯ ถึงการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2556 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งชุด ใหส้ามารถดาวนโ์หลดบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 6 ธนัวาคม 
2555 และไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งชุด ใหส้ามารถดาวน์โหลดบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2556 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอยา่งนอ้ย 1 

ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ไดตี้พิมพล์งใน
หนงัสือพมิพท์ั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนั คือวนัท่ี 8-10 ธนัวาคม 2555 และหนงัสือบอกกล่าวการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556  ไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพมิพภ์าษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนั คือ
วนัท่ี 21-23 มกราคม 2556 

 
นอกจากน้ี ก่อนการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้หรือการประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้ในแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้

จะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานท่ีจดัการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกบัเหตุผลและ
ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารท่ีตอ้งใช้
ในการเขา้ร่วมประชุม เพื่อช่วยผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
 
(ข.2) ณ ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้โดยการจดัช่องลงทะเบียนแยก
ระหวา่งผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใชใ้น
การนบัคะแนน พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ไดแ้นบซองจดหมายแบบตอบรับไวเ้พือ่ใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมาทาง
ไปรษณียอี์กดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การนาํระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (TSD) มาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
 
(ข.3) ระหว่างการประชุม 

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมผูถื้อหุน้ เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพื่อให้
เกิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการนาํเสนอระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีได้
กาํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั  
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ในท่ีประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 และในท่ีใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ท่ีผา่นมา
นั้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทัท่ีปรึกษา เอชเอน็พี จาํกดั เป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระ (independent inspector) 
เพือ่ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม และประธานในท่ีประชุมไดข้อใหมี้ผูถื้อหุน้ 2 
คนมาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 2 คนเสนอขอเป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนนเสียงในการประชุม เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินผลจากการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนในระดบั “ดีเลิศ (ช่วงคะแนน

ระหวา่ง 90-99) สาํหรับคุณภาพของการจดังานการประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี อยา่งต่อเน่ืองในปี 2550-2556 โดยผล
การประเมินมาจากแบบประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ร่วมกบัสมาคมบริษทั
จดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
 
(ข.4) วธีิการหลงัการประชุม 

บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com.  
 

บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2556 ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหลงัจากการประชุม นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่
รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 
 
2. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นและตระหนกัถึงความสาํคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม และบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การสนบัสนุนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจะช่วยสร้างความยัง่ยืนใหก้บัความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั และความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังานและฝ่ายบริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น เจา้หน้ี คู่คา้ 
ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ บริษทัฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวดว้ยการปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนกาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามดว้ย 
 
(ก)  การดาํเนินการในการต่อต้านคอรัปชัน 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อีกทั้ง ยงัไดมี้การ
รวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของบริษทัฯ ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต  

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติัขอ้หน่ึงในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่ีพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัในเร่ือง

เก่ียวกบัของขวญั และการเล้ียงรับรองต่างๆ พนกังานไม่ควรรับหรือใหข้องขวญั ความช่วยเหลือในการเล้ียงรับรองต่างๆ 
หากการรับหรือการใหน้ั้นผกูมดัหรือดูเหมือนว่าจะผกูมดัผูรั้บ หรือหากการรับหรือการใหน้ั้น ถือว่าเป็นความพยายามท่ีจะ
ใหมี้อิทธิพลอยูเ่หนือการตดัสินใจ 
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กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน และสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ี ไม่ควรจะยอมรับหรือรับของขวญัหรือ
การเล้ียงรับรองใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี (ก) ไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเชิงธุรกิจท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา (ข) มีค่าสูงมาก (ค) 
อาจตีความไดว้า่เป็นเงินท่ีมีภาระผกูพนั เงินสินบน หรือการจ่ายเงินท่ีละเมิดต่อกฎหมาย (ง) ละเมิดต่อกฎหมายหรือเส่ือม
เสียช่ือเสียงแก่บริษทัฯ หากถูกเปิดเผย 

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัซ้ือท่ีมีระบบ เพื่อป้องกนัการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจดัซ้ือ อาํนาจ

หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีทาํการตรวจรับสินคา้ ซ่ึงจะเป็นคนละกลุ่มกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ 
  
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรายงาน มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และ

ทางตู ้ ป.ณ. 33 หากมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทาํทุจริตและคอร์รัปชนั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีมาตรการ
คุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานดงักล่าว (Whistleblower Policy) 

 
(ข) ผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชนใ์นระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ดว้ยการพจิารณาความเส่ียงใน
การดาํเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยา่งยติุธรรมและโปร่งใสในเวลาอนัสมควร และพยายาม
อยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์น และช่ือเสียงของบริษทัฯ 
 
(ค) พนักงาน 

บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทัฯ จึงไดว้า่จา้งพนกังานท่ีมีความสามารถและ
ประสบการณ์ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของบริษทัฯ  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาของพนกังานในระดบัอ่ืน โดยผลกัดนัผา่นแผนพฒันา

รายบุคคล (Individual Development Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละท่าน บริษทัฯ เช่ืออยา่งยิง่ว่า
การพฒันาขีดความสามารถของพนกังานจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รในระยะยาว 
 
(ง) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจกบั หุน้ส่วน คู่แข่ง เจา้หน้ี และคู่คา้ และอ่ืนๆ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการซ้ือขายท่ีไดท้าํ
เป็นสัญญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม   
 
(จ) ลูกค้า 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ลูกคา้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึง
มุ่งท่ีจะสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ลูกคา้อยา่งยติุธรรมและอยา่งมืออาชีพ  
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(ฉ)   การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฎิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  มีการออก

นโยบายเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยบริษทัฯ จะติดตั้งซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯ ท่ีเป็นของเจา้ของ
ลิขสิทธ์ิ  

 
(ช) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยมาตรฐานท่ีสูงอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ยึดมัน่ในการรักษา
มาตรฐานดา้นความปลอดภยัและกฎหมายควบคุมมลภาวะในการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทั้งในท่ีทาํงานและชุมชมท่ีพนกังานอยูอ่าศยั  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อ
ดูแลสภาพแวดลอ้มการทาํงานของพนกังานใหมี้ความปลอดภยั  รายละเอียดต่างๆ อยูใ่นหวัขอ้ นโยบายว่าดว้ยการ
รับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ 
 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน 
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเผยแพร่ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผา่นทางระบบการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
(http://www.thoresen.com) ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ (press release) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56-1 และทาง
รายงานประจาํปีของบริษทัฯ ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนโดยหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
ในรอบปีบญัชี  2556 บริษทัฯ ไดมี้การพบปะและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี 
1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ีและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(48 คร้ัง) 
2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์พือ่พดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุดของ  

บริษทัฯ (3 คร้ัง) 
3. การประชุมนกัลงทุน (10 คร้ัง) 
4. การจดัโรดโชว ์(3 คร้ัง) 
5. การรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ประจาํไตรมาสในงาน Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (4 คร้ัง) 
6.  การเปิดเผยสารสนเทศท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินรายไตรมาส 

รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56-1 รายงานผลประกอบการประจาํไตรมาส เป็นตน้ (14 คร้ัง) 
7.  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์การลงทุนต่างงๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (40 คร้ัง) 
8. ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ   (22 คร้ัง) 
9. การส่งขา่วและภาพขา่วกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน  (6 คร้ัง) 
10. การจดักิจกรรมสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชน  (29 คร้ัง แบ่งเป็นใหส้มัภาษณ์กบัส่ือมวลชนในประเทศ 14 คร้ัง และ

ใหส้มัภาษณ์กบัส่ือมวลชนต่างประเทศ 15 คร้ัง) 
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4. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

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

 
 กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลายประการตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ใส่ใจ และซ่ือสตัย ์ และควรตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน ์ของผูถื้อหุน้ 

 
 ทั้งน้ี คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (Capital Market 
Supervisory Board) และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ  
 
(ก.2) คณะกรรมการ 

บริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 11 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน (ร้อยละ 18 จากจาํนวน
กรรมการทั้งหมด) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 9 คน (ร้อยละ 82 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 5 คน 
(ร้อยละ 45 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการ
ดงัต่อไปน้ี 
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รายนามคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง /กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557) 

3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร(ลาออก มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) / กรรมการบริหาร  

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
5. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง/ กรรมการอิสระ 
6. นายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน  / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
7. นางสาวอษุณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ / กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
8. นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี กรรมการอิสระ 
9. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
10. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 
11. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 
(ก.3) การแยกตําแหน่ง 

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีดูแลการใช้
นโยบายและแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ตามท่ีคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาและจดัทาํข้ึน ตลอดจนดูแล
ใหก้ารประชุมคณะกรรมการดาํเนินไปจนสาํเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคาํถามสาํคญัๆ 
ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 
อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั 

คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร  
 
(ก. 4)  วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งของกรรมการบริษทัฯ 
 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดจาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษทัฯ เป็นไปตามพระราช
บญัญตับริษทัมหาชนจาํกดั โดยในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทัฯ ตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 
ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  ทั้งน้ี กรรมการ
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บริษทัท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั้นใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซ่ึง
กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี  กรรมการบริษทัฯ ท่ีครบวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหด้าํรง
ตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
 
จาํนวนวาระการดาํรงตําแหน่งติดต่อกนัของกรรมการ 
 บริษทัฯ เห็นวา่ กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ยงัคงใหค้วามไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ กย็อ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของผู ้
ถือหุน้ บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้การกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการหรือกรรมการอิสระไวต้ายตวั 
 
 อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัฯ จะหาแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกบั
ของกรรมการและกรรมการอิสระต่อไป 
    
(ข) เลขานุการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และ
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 
 
(ข.1) เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 เพื่อ
รับผดิชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และเพื่อช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงัทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ดงัน้ี 

• ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กาํหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ และติดตาม
ขอ้กาํหนดและกฎหมายใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใหค้ณะกรรมการทราบ 

• จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พงึปฏิบติั
ต่างๆ 

• บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

• ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

• ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
• ดูแลเอกสารสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการหรือผูบ้ริหาร 
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รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัมีอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของ
บริษทัฯ (แบบ 56-1)   ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหเ้ลขานุการบริษทัฯ เขา้อบรมหลกัสูตรเก่ียวเน่ืองกบัเลขานุการบริษทัฯ 
มาโดยตลอด อาทิ The Director Certification Program, Company Secretary Program, Effective Minutes Taking  
 
(ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน

ทั้งน้ี ไดมี้การกาํหนดแผนตรวจสอบประจาํปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานการบริหารงานดา้นความเส่ียงดา้นทางการเงินของบริษทัฯ ตามท่ีมีระบุไวใ้นแผนธุรกิจประจาํปีของ TTA 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี นายกฤช ฟอลเลต็ 

(ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายสันติ บางออ้ และนายเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
กรรมการอิสระทั้งส้ิน ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม
รวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง 
 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้ เพื่อขอความเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ในท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ปี 2556 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 
1. แต่งตั้ง นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 หรือ นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 หรือ นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 จากบริษทัเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดัใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีการเงิน 2556 

 
2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 3.20 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และ

งบการเงินรวม 
 
หลงัพจิารณาขอ้กาํหนด และค่าธรรมเนียมในการวา่จา้งการสอบบญัชีตามท่ีมีการเสนอแลว้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน และแนะนาํคณะกรรมการใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงจะ

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2557 
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(ข.3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน 
 
ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยสมาชิก 3 คน ไดแ้ก่ 
นายสันติ บางออ้ (ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และ นายโมฮมัหมดั ราเชด 
อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงการกาํหนดกระบวนการและหลกัเกณฑใ์น

การสรรหา และคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือรับการคดัเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะ 
กรรมการตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ และทบทวนและเสนอคาํแนะนาํต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับ
คดัเลือก (ไม่ว่าจะโดยคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ หรืออ่ืนๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงประวติั อาย ุ
ความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ   จาํนวนคร้ังท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนยงัมีหนา้ท่ีในการประเมินผลงานประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสูงของ

บริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึง
ผลการประเมินการทาํงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดบัผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ จะถุกนาํมาใชใ้นการเสนอค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาอนุมติัในส่วนของ
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบบัเดือนกนัยายน 2549)  

 
(ข.4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในท่ีประชุมคณะกรรมการวนัท่ี 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎ
บตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมา
จากคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ย สมาชิกจาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ นายกฤช 

ฟอลเลต็ (ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง) นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน โดยมีผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความ
เส่ียงและการกาํกบัดูแล ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประชุมกนั 2 คร้ังในปี 2556 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจดัการความเส่ียง

ขององคก์รภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่สามารถระบุ   ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัไดอ้ยา่งครบถว้น และมี
กระบวนการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกาํหนด   และปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 
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(ข.5) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ 
อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ประกอบไปดว้ยกรรมการ 3 คน ไดแ้ก่ นายสนัติ     

บางออ้ (ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการประชุมกนั 3 คร้ังในรอบปีบญัชี 2556 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและหลกั

จรรยาบรรณ และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายและหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการเพื่อท่ีจะไดค้งไวใ้หอ้ยูใ่นกรอบ
ของหลกัจริยธรรม  และตรวจสอบพฒันาการเทียบจากผลท่ีประเมิน 

 
ในปี 2555 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการปรับปรุง

แบบฟอร์มการประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ และประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการยงัไดมี้จดัทาํแนวทางของกรรมการท่ีเป็นตวัแทนในบริษทัอ่ืนอีกดว้ย (representative 
directors) 

 
(ข.6) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ในท่ีประชุมคณะกรรมการวนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 และในการประชุมคณะกรรมการ ในวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎ
บตัรของคณะกรรมการบริหาร  

 
คณะกรรมการบริหารจะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คน ท่ีมาจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดว้ยกรรมการ 4 คน ไดแ้ก่ นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ประธาน
กรรมการบริหาร) นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั และนายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ คณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการประชุมกนั 12 คร้ังในรอบปีบญัชี 2556 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการพจิารณาแผนธุรกิจ และงบประจาํปีของ   บริษทัฯ เพือ่ท่ีจะเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และการพิจารณากลยทุธ์ของการลงทุนและการเงินของบริษทัฯ  และอนุมติัรายการต่างๆ ตาม
กรอบอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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(ค) ผลประโยชน์ทีข่ดัแย้ง 
(ค.1) ธุรกรรมที่อาจทาํให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ 

ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงมีเน้ือหา
สรุปเก่ียวกบัการถือครองหุน้และการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเก็บไวก้บับริษทัฯ เพือ่ติดตามรายการเก่ียวโยงหรือรายการ
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวุโสท่ีเขา้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 วนัหลงัจาก
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงานท่ีแกไ้ขใหม่ให ้

บริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทัฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการจะถูกหา้มไม่ใหพ้ิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมีการขดักนั
ระหวา่งผลประโยชนข์องกรรมการเหล่านั้นกบับริษทัฯ 
 
(ค.2) การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใหใ้ชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงานในตาํแหน่ง
ของตนเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพือ่จดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการหา้มใช้
ขอ้มูลภายในท่ีสาํคญัเพ่ือซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลเหล่านั้นอยา่งเด็ดขาด และ
หา้มการใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพื่อซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 
กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และฐานะการถือครอง

หุน้ของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯ หา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารอาวโุสทุกคนซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดาํเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใช้
บงัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ี
กรรมการของบริษทัฯ ทาํการเป็นตวัแทน โดยเลขานุการของบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีแจง้เตือนคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็น
การล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 สปัดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
 
(ง) การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและพนกังานของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งมากกบัการท่ีบริษทัฯ มีการจดัวางระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ 
การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โครงสร้าง
ของการควบคุมภายในของบริษทัฯ ประกอบดว้ยการจดัใหมี้โครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนในเร่ืองการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ การมอบหมาย และการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม และมีระบบและวิธีการควบคุมภายในท่ีรัดกมุ 
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ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการทาํ
การประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมท่ีบริษทัฯ วางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ตรวจสอบประเด็นท่ีสาํคญัทางการบญัชี
และการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการกาํหนดนโยบายและวิธีการบริหารความ
เส่ียงทางธุรกิจและทางการเงินของผูบ้ริหาร เพื่อใหค้วามมัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในท่ีวางไวเ้หมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบจะมีการแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ เพือ่หาแนวทางแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามการแกไ้ขหรือปรับปรุงตามท่ีไดต้กลงไว ้ และ
นาํเสนอผลการแกไ้ขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

 
บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง โดยปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน

ซ่ึงอา้งอิงตามอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission 
(COSO) ซ่ึงสมัพนัธ์กบัการดาํเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัใน 5 
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 
1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  

บริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี โดยมีการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การดาํเนินการการ
ควบคุม การติดตามท่ีเหมาะสม มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีดี ยดึมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษทัฯ 
คาดหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมแก่พนกังานทุกคน มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียโดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ดูแล และควบคุมการจดัทาํรายงานทางการ

เงินของบริษทัฯ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังานในแต่ละระดบัถูกกาํหนดข้ึนอยา่งชดัเจน พื้นฐานท่ี

สาํคญัของคุณภาพในการทาํงานไดถ้กูอธิบายไวใ้นคู่มือพนกังาน (Code of Conduct) สาํหรับพนกังานทุกคน โดยเนน้การ
สร้างสาํนึกถึงความรับผดิชอบต่อลูกคา้ การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั การใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั การทาํงาน
ร่วมกนัและเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี เป้าหมายและวธีิท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดถ้กูวางแผนและ
กาํหนดเป็นแนวทางไวส้าํหรับพนกังานทุกคนร่วมกนัปฏิบติัตาม โดยการติดตามประเมินผลอยา่งใกลชิ้ดจากฝ่ายบริหาร  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะตาํแหน่ง (job description) ของทุกตาํแหน่งงาน การ
กาํหนดขอบเขตลกัษณะงาน (job specification) และการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งงาน
อยา่งเหมาะสม บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํหนดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเหมาะสมจะนาํไปสู่ความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 

 
2.  การประเมินความเส่ียง 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง
สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
บริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดระดบัผลกระทบ หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหมี้



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

 - 103 -

การตระหนกัถึงความรับผดิชอบร่วมกนัของพนกังานทุกคน ต่อการบริหารจดัการความเส่ียงสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้างการบริหารจดัการความเส่ียงไดจ้ดัวางอยา่งมีแบบแผน มาตรการและแผนการ
บริหารความเส่ียงไดถู้กกาํหนดจากปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งจาก
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนยงันาํมาถึงเป้าหมายของการควบคุมบริหารความเส่ียง
โดยการใชว้ิธีการควบคุมต่างๆ ท่ีเหมาะสม แผนการบริหารความเส่ียงจะถูกติดตามและทบทวนความเหมาะสมอยา่ง
รอบคอบก่อนจะใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งต่อทิศทางกลยทุธ์การดาํเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกาํกบัดูแล
ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดอาํนาจและการอนุมติัในแต่ละแผนก เป็นไปอยา่งเหมาะสม และไดท้าํการติดตาม
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ การทาํรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่างๆ ทางการคา้
ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เสมือนหน่ึงวา่ธุรกรรมและขอ้ตกลงนั้นไดถู้กทาํกบับริษทัอ่ืนๆ 
ตามปกติในทางการคา้ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้หค้วามสาํคญัในการ
ดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินงาน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานสามารถปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ไดมี้การกาํหนดระดบัอาํนาจและหนา้ท่ีของพนกังานระดบัปฏิบติัการ และระดบับริหารอยา่งเหมาะสม 
ชดัเจน รวมทั้งการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งหน่วยงานปฏิบติัการ หน่วยงานควบคุมดูแล และหน่วยงานตรวจสอบและ
ประเมินเพื่อใหมี้การรักษาระดบัการถ่วงดุลและการตรวจสอบท่ีเหมาะสม การจดัใหมี้การระบบการควบคุมดูแลการใชง้าน
และบาํรุงดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงักาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมสาํหรับแผนกการเงินและบญัชี เพื่อใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินท่ีชดัเจนและเพียงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
4. ขอ้มูลและการติดต่อส่ือสาร  

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาเพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความตอ้งการของฝ่าย
บริหาร บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถกูตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสาร
ขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกัก็เพ่ือความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ มีระบบการ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และการกาํหนดแผนสาํรองฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ สาํหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอุบติัภยัร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบติังานได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัเกบ็
ขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ในการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร บริษทัฯ ยงัไดล้งทุนเพื่อสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมทั้งจดัใหมี้
การส่ือสารภายในองคก์รผา่นช่องทางหลายช่องทาง เช่นการประชุมบริษทัฯ ทุก ๆ ไตรมาส ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในองคก์ร และอีเมล ์ การบนัทึกรายการทางบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการบนัทึกขอ้มูล
ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 
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5. การติดตามผล 
จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการ

บริษทัฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงานผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนบัสนุนให้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพือ่ปรับปรุงแผน
ธุรกิจผา่นกระบวนการกาํกบัดูแล โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติั และติดตามผลจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ่ึงทาํข้ึนจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงลาํดบั
ความสาํคญัของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัฯ  กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม
การปรับปรุงแกไ้ขจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จนถึงปัจจุบนั ผลการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องของการ
ควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีตรวจพบ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในยงัไดส้อบทานระบบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการดาํเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 
(จ) ที่ประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสต่อปี ทั้งน้ีเป็นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การประชุมพิเศษ
จะจดัข้ึนตามความจาํเป็นตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ ในปี 2556 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 12 คร้ัง วาระการประชุมหลกั 
ไดแ้ก่ พจิารณาทิศทางเชิงกลยทุธข์องบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเขา้ซ้ือและ
จาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั  

 
คณะกรรมการกาํหนดใหส้มาชิกทุกคนอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอใหก้บังานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี

ของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง ไดมี้การสนบัสนุนใหก้รรมการทุก
คนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนใน
รอบปี  
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการในปี 2556 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการในปี 2556 

การดํารงตาํแหน่งกรรมการ
ระหว่างปี 

กรรมการ     
บริษัทฯ 
(รวม 12 
คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 14 
คร้ัง) 

กรรมการ 
บริหาร 

(รวม 12 
คร้ัง) 

กรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

(รวม 9 คร้ัง) 

กรรมการ 

กาํกบัดูแล
กจิการ 

(รวม 3 
คร้ัง) 

กรรมการ      
บริหารความ

เส่ียง 

(รวม 2 คร้ัง) 

1. นายประเสริฐ   บุญสัมพนัธ์ 11/12 - 12/12 - - -  

2. นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ 12/12 - 11/12 - - 2/2  

3. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 12/12 - 11/12 - - 2/2  

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 12/12 - 12/12 - 3/3 -  

5. นายกฤช ฟอลเลต็ 12/12 14/14 - - - 2/2  

6. นายสันติ บางออ้ 12/12 13/14 - 5/5 3/3 -  

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 10/12 - - 9/9 2/3 -  

8. นายกานิม ซาอดั เอม็  
อลัซาอดั อลั-คูวารี 

1/12 - - - - - 
 

9. นายโมฮมัหมดั ราเชด  
อาหมดั เอม็. อลันสัซารี  

7/7 - - 5/5 - - - เป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 30มกราคม 2556  
- เป็นกรรมการสรรหา และ
กาํหนดคา่ตอบแทนเม่ือวนัท่ี 
14 กุมภาพนัธ์ 2556 

10. นายอีฟ บาบิว  2/2 - - - - - - เป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 12กรกฎาคม 2556  

11. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์  6/7 8/10 - - - - - เป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 30มกราคม 2556  
- เป็นกรรมการตรวจสอบ 
เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2556 
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รายละเอยีดการเข้าประชุมของกรรมการที่ลาออกในช่วงปี 2556 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการในปี 2556 

การลาออกจากตําแหน่งกรรมการระหว่างปี 
กรรมการ     
บริษัทฯ 
(รวม 12 
คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 14 
คร้ัง) 

กรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

(รวม 9 คร้ัง) 

กรรมการ        
บริหารความ

เส่ียง 

(รวม 2 คร้ัง) 

1. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 4/4 - 4/4 - 
ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2556 

2. นายออรัล วิลสนั  ดอว ์ 4/4 - 4/4 1/1 
ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 
ธนัวาคม 2555 

3. นายปีเตอร์ สโตคส์ 2/4 3/3 - - 
ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2556 

หมายเหตุ :     ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 12 คร้ัง เป็นการประชุมปกติ 6 คร้ัง และประชุมนดัพเิศษ 6 คร้ัง 

 
(ฉ) การประเมินของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดมี้การประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการสาํหรับรอบปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเป็นผูด้าํเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการ
ใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเกบ็ไวท่ี้เลขานุการบริษทัฯ และประธานกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

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

 
ทั้งน้ีในปี 2556 ผลประเมินการปฎิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยูใ่นเกณฑดี์มาก โดย

คณะกรรมการไดมี้การหารือเก่ียวกบัผลการประเมินและการปรับปรุง และขอใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยคณะต่างๆเสนอ
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 
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(ช) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํคู่มือกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปขอ้มูลของบริษทัฯ นโยบายและกฎบตัรต่างๆ ของบริษทัฯ 

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ และแจกใหแ้ก่กรรมการทุกท่านเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีการจดัการปฐมนิเทศใหก้บั
สมาชิกใหม่ของคณะกรรมการ เพื่อใหก้รรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเร็วท่ีสุด โดยมีกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะเป็นผูจ้ดัการปฐมนิเทศใหก้บัสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการ ในการประชุม
ดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ นอกจากน้ี กรรมการเขา้ใหม่จะไดมี้โอกาสพบปะผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพ่ือรับทราบขอ้มูลธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ ในรายละเอียดท่ีมากข้ึน  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการทาํงานของ

กรรมการในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย กรรมการ 8 คนไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”)) ซ่ึงรวมถึงหลกัสูตร The Role of Chairman 
Program (“RCP”) หลกัสูตร The Director Accreditation Program (“DAP”) หลกัสูตร Director Certification Program 
(“DCP”) หลกัสูตร The Finance for Non-Finance Director Program (“FND”)  หลกัสูตร The Role of the Compensation 
Committee Program (“RCC”) หลกัสูตร The Audit Committee Program (“ACP”) และหลกัสูตร 4M; Monitoring Fraud 
Risk Management (MFM 9/2013), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2013), 
Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2013), Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2013) 

 
บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตร

ดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 
 

หลกัสูตรท่ีกรรมการบริษทัฯ ไดผ้า่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย มีดงัน้ี 
หลกัสูตร จาํนวนกรรมการท่ีผา่นการอบรม 
The Role of Chairman Program 2 
The Director Accreditation Program 2 
The Director Certification Program 6 
The Finance for Non-Finance Director Program 1 
The Role of the Compensation Committee Program 1 
The Audit Committee Program 2 
4M 1 
 
5. จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
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1. ความยุติธรรม 
บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงการปฏิบติั

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 
2. ความเป็นมืออาชีพ 

บริษทัฯ รับผดิชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการทาํงานใหไ้ดผ้ล
ในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ิธีการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
 
3. การทํางานเชิงรุก 

บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ
ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
 
4. วนัิยและการปฏบิัติตามกฎระเบียบ 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยวินยัและหลกัการดา้นจริยธรรม และทาํการทุกอยา่งใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจของบริษทัฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 
(ข) จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบคา่นิยมขององคก์ร พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ (VMV Framework) เพือ่เป็น
แนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 ไดมี้มติอนุมติัคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนาํกรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสยัทศันด์งักล่าวมาใช ้โดยเนน้ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพื่อท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจ

หลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศสาํหรับพนกังานใหม่อีกดว้ย 
 

ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
1. คุณธรรม: เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสตัยต่์อกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั จะปฏิบติัตามท่ีให้

สญัญาไว ้  ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั 
2. ความเป็นเลศิ: เราจะทาํงานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษาสภาพแวดลอ้ม 

ความมัน่คง การบริการ เราพร้อมรับมือกบังานทา้ทายเสมอ และจะดาํเนินธุรกิจของเราอยา่งมืออาชีพ 
3. จติสํานึกของการร่วมกนัเป็นทีม: เราใส่ใจในลูกคา้ พนกังาน และคู่คา้ของเรา และจะปฏิบติัตนในอนัท่ีจะ

ส่งเสริม   และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 
4. การยดึมัน่ในพนัธะ: เราจะคาํนึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผดิชอบต่อผลและ

ความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ 
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8.7 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯ ในวนั
เดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ เก่ียวกบัการรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และใหป้ฏิบติัตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียน โดยใชข้อ้มูลภายในโดยกรรมการและผูบ้ริหารจะละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศท่ีสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ 
 
8.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นเงิน

รวม 19,449,934 บาท  
 
2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นเงิน 

5,353,782 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ 
(AIS) บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 
 
8.9 นโยบายว่าด้วยการรับผดิชอบต่อสังคมของบริษทัฯ  
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัในเครือ (“กลุ่มบริษทั”) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํรงตนให้
เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคมในการดาํเนินกิจกรรมและการงานในทุกดา้น บริษทัฯ ดาํเนินกิจการดว้ยหลกัจริยธรรมและ
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรฐานสาํหรับการดาํเนินกิจการอยา่งโปร่งใส และมีกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงมาตรฐานการทาํงานอยูต่ลอดเวลา 
 
เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษทัฯ ได้วางกรอบกลยุทธ์สําหรับการดาํเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม
ไว้  4 ด้านด้วยกนั ดังนี:้ 

 
o ด้านการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ยดึมัน่ในค่านิยมหลกัและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ และปฏิบติัตนบนหลกัความโปร่งใสและ
น่าเช่ือถือ   

 
o ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน:  

บริษทัฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดูแลและจดัหาสวสัดิภาพใหก้บัพนกังานเป็นอยา่งดี  เช่น มอบโอกาส
ในการเขา้ทาํงานท่ีเท่าเทียมกนัแก่พนกังานทุกคน พนกังานมีความหลากหลายทั้งในดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรม ดูแลสมดุล
ระหวา่งชีวิตและการทาํงาน  จดัหามาตรการรักษาความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน และปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานต่างๆ 
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o ด้านการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม:  
บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัโครงการเพ่ือชุมชน ไม่วา่จะเป็นงานดา้นการ

บริจาคเงินช่วย งานดา้นการศึกษา และงานอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลกัษณะของการทาํงานแบบบุคคล หรือ
ทาํเป็นหมู่คณะ  

 
o ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาวิธีการดาํเนินงานท่ีสามารถดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการช่วยลดของเสีย มลภาวะ 
และส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาํเนินงาน เช่น การปฏิบติัตามมาตรฐานของคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัสากล ดูแลกระบวนการทาํงานใหมี้ความสะอาด เลือกใชเ้ทคโนโลยทีางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อระบบนิเวศ 
 
กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกดิขึน้ในปี 2556 
1. ด้านการกาํกบัดูแลกจิการ 

TTA ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงไดร้ะบุถึงนโยบายวา่ดว้ยสิทธิและการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่า
เทียมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส โดย TTA ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผดิชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  
   

นอกจากนั้น TTA ยงัยดึมัน่ในค่านิยมหลกัขององคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย คุณธรรม ความเป็นเลิศ จิตสาํนึกในการ
ทาํงานร่วมกนัและการยดึมัน่ในพนัธะ ซ่ึงค่านิยมเหล่าน้ีไดห้ล่อหลอมรากฐานของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหก้บับริษทัฯ 
มาโดยตลอด ซ่ึงผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลเก่ียวกบั “รายงานว่าดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ” ไดใ้นหนงัสือรายงานประจาํปี
ฉบบัน้ี  
 
2. ด้านพนักงานและบุคคลทัว่ไป 

ก) การจา้งงานท่ีเป็นธรรม 
TTA ตระหนกัถึงคุณค่าของพนกังาน และมุ่งรักษาพนกังานใหท้าํงานในระยะยาว เน่ืองจากพนกังานคือส่ิงสาํคญั

สาํหรับการเติบโตในระยะสั้นและระยะกลางของกลุ่มบริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงมุ่งหมายท่ีจะรับและรักษาพนกังานท่ีมี
ความสามารถไว ้ และสร้างสมดุลระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวัใหก้บัพนกังาน กลุ่มบริษทัมีสวสัดิการใหก้บั
พนกังานประจาํ รวมถึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพส่วนบุคคล วนัหยดุลาคลอด และวนัหยดุ
ประจาํปี  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัจดัใหมี้โครงการพฒันาสาํหรับบุคคล และโครงการฝึกอบรมโดยทัว่ไป เพ่ือเพ่ิมทกัษะใน
การทาํงานใหก้บัพนกังานอีกดว้ย โดยโครงการเหล่าน้ีจะสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบงานของพนกังานแต่ละคนใน
กลุ่มบริษทั และมีการเช่ือมโยงกบัผลการประเมินการปฏิบติังานประจาํปีของพนกังานแต่ละคนอีกดว้ย 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพือ่ท่ีจะใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ของ

พนกังาน โดยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมการสวสัดิการ ประกอบไปดว้ย การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบั
สวสัดิการต่างๆ การตรวจเช็ค และตรวจสอบสวสัดิการท่ีมอบใหแ้ก่พนกังาน รวมทั้งใหค้วามคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง
เพิม่เติม หรือท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการต่างๆ 
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ข) ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานประกอบการ 
กลุ่มบริษทัมีความมุ่งหมายท่ีจะใหพ้นกังานทุกคนทาํงานในสถานท่ีปลอดภยั บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายความ

ปลอดภยั และจดัตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามยัความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ ท่ีปลอดภยั พนกังานทุกคนจะตอ้งรายงานสภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูไ้ดม้อบอาํนาจจากบริษทัฯ ทราบ พนกังานจะตอ้งเคารพและปฏิบติัตามนโยบายอาชีวอนามยัความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการของกลุ่มบริษทั และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ (ถา้มี) ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี ในปี 2556 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการอาชีวอนามยัความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการของ 

TTA มีความกระตือรือร้นในการนาํเสนอโครงการท่ีสร้างเสริมและกระตุน้ความสนใจของพนกังานในเร่ืองของสุขภาพและ
ความปลอดภยัต่างๆ โดยไดจ้ดัทาํเอกสารเผยแพร่เร่ืองราวท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัความปลอดภยัเป็นประจาํทุกเดือน มีการจดัทาํ
ชุดยงัชีพเวลาฉุกเฉินแจกจ่ายใหก้บัพนกังานทุกคน และยงัมีการประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามยัความปลอดภยัฯ ร่วมกบั
ระหวา่งของ TTA กบับริษทัอ่ืนๆ ในอาคารเดียวกนั เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัเป็นประจาํทุกเดือน 
 
3. ด้านการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม   

การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพฒันาสังคมของบริษทัฯ มีส่วนประกอบหลกั 2 ส่วน คือ การบริจาคเงิน และการ
สนบัสนุนองคก์รต่างๆ ทั้งส่วนทอ้งถ่ินและระดบัชาติ กลุ่มบริษทัสนบัสนุนหลายกลุ่มธุรกิจและหอการคา้ต่างๆ รวมทั้ง
สมาคมเจา้ของเรือไทยซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในสมาคมดงักล่าว อีกทั้งกลุ่ม
บริษทัไดมี้นโยบายสนบัสนุนใหพ้นกังานสละเวลาเพ่ือชุมชน และอนุญาตใหพ้นกังานไดไ้ปร่วมกิจกรรมเพือ่ช่วยเหลือ
ชุมชนโดยไม่นบัเป็นวนัลา 

 
ก)  การมีส่วนช่วยเหลือชุมชนและการบริจาคเงิน 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดไ้ดริ้เร่ิมโครงการ Born To Be "GOOD" หรือ ชวนเพื่อนทาํดีวนัเกิดข้ึน เพื่อสนบัสนุน 
ส่งเสริม และปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตอาสาออกไปทาํกิจกรรมดีๆ เพ่ือสังคมและคนรอบขา้งในเดือนเกิดของพนกังานตลอด
ปี 2556 โดยจุดเร่ิมตน้ของโครงการเป็นผลมาจากการอาศยั "วนัเกิด" ซ่ึงเป็นช่วงเวลาพิเศษของพนกังานคือ เป็นตวักระตุน้
และชกัชวนใหพ้นกังานออกไปทาํกิจกรรมดีๆ เพื่อบุคคลดอ้ยโอกาสในสงัคมนัน่เอง 

   
ในการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว TTA มีความมุ่งหวงัท่ีจะปลูกจิตสาํนึกของการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ และสร้างโอกาสใน

การช่วยเหลือสงัคมหรือชุมชนท่ีเราอาศยัอยู ่โดยบริษทัฯ ไดส้รรหาและรวบรวมทีมงานจิตอาสาตวัจริงมาร่วมกนัช่วยคน้หา
กิจกรรมหรือโครงการท่ีบริษทัฯ จะสามารถนาํมาพฒันาและต่อยอดใหเ้ป็นโครงการท่ีเกิดความต่อเน่ือง ยัง่ยนืในระยะยาว
ต่อไป ซ่ึงผลจากการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวตลอดทั้งปี ไดก่้อใหเ้กิดบรรยากาศของการส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์
ในการทาํงาน ตลอดจนสร้างความสนิทสนม คุน้เคย และบรรยากาศท่ีดีในกนัในหมู่ของพนกังานท่ีร่วมทาํกิจกรรมดว้ยกนั   
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โครงการชวนเพือ่นทาํดีวนัเกดิ ตลอดปี 2556 
จาํนวนกิจกรรมอาสาดีๆ ท่ีเกิดตลอดปี 6 คร้ัง 
จาํนวนพนกังานในกลุ่มบริษทัท่ีอาสาเขา้ร่วมโครงการ 111 คน 
จาํนวนชัว่โมงจิตอาสาท่ีเกิดข้ึน 537 ชัว่โมง 
จาํนวนสนบัสนุนการทาํกิจกรรม 123,264 บาท 
จาํนวนเงินบริจาคและเงินรายไดจ้ากการทาํกิจกรรม 210,600 บาท 

 
ดอกผลของการทาํความด ี
จาํนวนนกัเรียนท่ีไดรั้บประโยชนจ์ากกิจกรรม 580 คน 
จาํนวนตน้ไมท่ี้เราปลกู 500 ตน้ 
จาํนวนสตัวท่ี์ไดรั้บการช่วยเหลือ 400 ชีวิต 
จาํนวนทหารท่ีไดรั้บกาํลงัใจและการสนบัสนุน 11 นาย 
จาํนวนพระสงฆท่ี์ไดรั้บอาหาร ยาและปัจจยัต่างๆ  100 รูป 

 
กจิกรรมชวนเพือ่นทาํดีเดือนเกดิคร้ังที ่1 ประเดิมกิจกรรมแรกของปี พนกังานเจา้ของวนัเกิดในเดือนมกราคมและ

กมุภาพนัธ์ พร้อมดว้ยเพื่อนพนกังานจิตอาสาคนอ่ืนๆ รวมกนัเกือบ 20 คน มุ่งหนา้ไปทาํกิจกรรมท่ีบา้นสงเคราะหส์ตัว์
พิการ ปากเกร็ด ดว้ยการเล้ียงอาหารสุนขัและแมวท่ีพกิาร และร่วมบริจาคเงิน 15,000 บาท ตลอดจนอุดหนุนเส้ือยดืและของ
ท่ีระลึก เพื่อนาํรายไดไ้ปซ้ืออาหารและยาเพื่อรักษาสตัวพิ์การจาํนวนเกือบ 400 ตวัท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ี  จากนั้น คณะฯ ยงัไดอ้อก
เดินทางต่อไปยงัมูลนิธิเด็กอ่อนพิการทางสมอง บา้นเฟ่ืองฟ้า อ.ปากเกร็ด  เพือ่เยีย่มชมการทาํงานของคณะเจา้หนา้ท่ี และนาํ
เงินบริจาค 15,000 บาท รวมถึงส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น เส้ือผา้และของเล่น ไปมอบใหก้บัเดก็ๆ และเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิ 

 
กจิกรรมชวนเพือ่นทาํดีเดือนเกดิคร้ังที ่ 2 พนกังานเจา้ของวนัเกิดเลือกทาํบุญท่ีโรงพยาบาลสงฆ ์ ดว้ยการถวาย 

ภตัตาหารเพลและส่ิงของสงัฆทาน แด่พระภิกษุอาพาธ จาํนวนทั้งส้ิน 50 รูป นอกจากน้ี เจา้ของวนัเกิดและทีมงานจิตอาสา 
ยงัไดมี้การประชาสมัพนัธ์แจง้ข่าวเร่ืองการรวบรวมเงินบริจาค เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพ่นออกซิเจนชนิดพกพา ซ่ึงขาดแคลนและมี
ความตอ้งการใชจ้าํนวนมาก ใหก้บัทางโรงพยาบาลสงฆด์ว้ย โดยบริษทัฯ สามารถรวบรวมเงินบริจาคจาํนวนเกือบ 30,360 
บาท 

 
กจิกรรมชวนเพือ่นทาํดีเดือนเกดิคร้ังที ่3 เป็นการหาทุนช่วยเหลือเด็กกาํพร้าและยากจนกว่า 400 ชีวิต ท่ีอาศยัอยูท่ี่ 

บา้นเด็กกาํพร้า  วดัโบสถว์รดิตถ ์ จ. อ่างทอง  โดยกิจกรรมคราวน้ี ชาว Thoresen Group ไดร่้วมแรง ร่วมใจกนัสรรหา
กิจกรรมท่ีจะช่วยระดมเงินทุนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ ประกอบดว้ยการจดักิจกรรมเปิดทา้ยขายของท่ีอาคารสาํนกังาน
ใหญ่ รวมถึงการขอรางวลัและส่ิงของจากผูบ้ริหาร เพื่อจดัประมูลใหก้บัพนกังาน  ซ่ึงทีมงานสามารถทาํยอดเงินจากทั้ง
กิจกรรมและการบริจาคไดเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ินกวา่  125,000 บาท โดยพนกังานเจา้ของวนัเกิดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
ไดเ้ป็นตวัแทนนาํส่ิงของ และเงินบริจาคไปมอบใหก้บัทางวดั พร้อมกบัเล้ียงอาหารกลางวนัใหก้บันอ้งๆ  ดว้ย 

 
กจิกรรมชวนเพือ่นทาํดีเดือนเกดิคร้ังที ่ 4 เป็นการผนึกกาํลงัร่วมแรงร่วมใจระหว่างพนกังานของ TTA และเพ่ือน

พนกังานของ UMS ท่ีไปร่วมกนัทาํกิจกรรมปลกูป่าชายเลน เพาะตน้แสมขาวจาํนวน 500 ตน้ ณ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ
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กองทพับก (บางป)ู เพื่อร่วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และเป็นการอนุรักษป่์าชายเลนปากแม่นํ้ าแหล่งสุดทา้ยของภาคกลาง ใหมี้ความ
สมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยูอ่าศยัใหแ้ก่สัตวใ์นระบบนิเวศชายเลน หลงัจากปลูกป่าเป็นท่ีเรียบร้อย ทีมพนกังานจิต
อาสา ยงัไดมี้โอกาสไปเยีย่มใหก้าํลงัใจทหารหาญจาํนวน 11 นายท่ีไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีกาํลงัมาพกัฟ้ืนรักษาอาการบาดเจ็บจาก
เหตุปะทะกนัในแถบชายแดนภาคใต ้ และกรณีพพิาทเขาพระวิหาร รวมทั้งฝึกหดัอาชีพสาํรอง ณ สถานพกัฟ้ืนและตาก
อากาศทหารบก บางปู ดว้ยการร่วมสนบัสนุนอาหารกลางวนั และช่วยอุดหนุนซ้ือผกัปลอดสารพิษในโครงการฯ อีกดว้ย 

 
กจิกรรมชวนเพือ่นทาํดีเดือนเกดิคร้ังที ่ 5 สาํหรับพนกังานท่ีเกิดในเดือนสิงหาคมและกนัยายนในคราวน้ี เป็นการ

ทาํงานร่วมกบักลุ่มงานจิตอาสา “บา้นดินไทย” เพือ่ไปคืนรอยยิม้ใหก้บันอ้งๆ นกัเรียนโรงเรียนวดัสาํมะกนั (เป่ียมวิทยา
ราษฏร์บาํรุง) อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยธุยา โดยพนกังานและผูบ้ริหารจิตอาสารวมกนั 40 ชีวิต จากทั้ง TTA และ 
UMS ไดร่้วมกนัซ่อมแซมเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน นอกจากนั้น ชาว TTA ยงัไดร่้วมกนับริจาคซ้ืออปุกรณ์
กีฬาเพื่อมอบใหก้บัทางโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลยบ์อล ลูกตะกร้อ และชุดไมแ้บดมินตนั เป็นมูลค่า 
10,000 บาท เพ่ือเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุขภาพแขง็แรงอีกดว้ย 

 
ส่วนกจิกรรม ชวนเพือ่นทาํดีคร้ังที ่6 ซ่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ยของปี 2556 กคื็อ การชวนเพื่อนพนกังานร่วมกนัเกบ็กวาด

ทาํความสะอาดบา้นส่งทา้ยปี แลว้รวบรวมส่ิงของท่ียงัดีแต่ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ นาํมาบริจาคใหก้บัมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงรับบริจาค
ของเก่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น หนงัสือเส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ ของใชใ้นบา้น หรือส่ิงของต่างๆ ท่ีทั้งในสภาพยงัดี หรือใชก้าร
ไม่ไดแ้ลว้ โดยทางมูลนิธิจะทาํการซ่อมแซมส่ิงของบริจาค จดัหมวดหมู่ นาํออกขาย เพ่ือหารายได ้หรือนาํไปบริจาคใหก้บั
นกัเรียน และชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ   

 
โดยในคร้ังน้ี พนกังานจิตอาสาของ TTA เกือบ 20 คน ไดใ้ชเ้วลาคร่ึงวนัในการช่วยคดัแยกและจดัหนงัสือท่ีไดรั้บ

บริจาคมา เพื่อใหมู้ลนิธินาํไปส่งมอบต่อใหก้บันกัเรียนท่ีตอ้งการ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดร่้วมบริจาคเงินอีก 20,000 บาท 
เพือ่ผลิตหอ้งสมุดเคล่ือนท่ีจาํนวน 20 ตู ้ ภายใตโ้ครงการ “อ่านสร้างชาติ“ โดยเป็นการนาํตูเ้ยน็เก่ามาดดัแปลงเป็นชั้นวาง
หนงัสือ แลว้นาํไปมอบใหก้บัชุมชนแออดั  และร่วมสนบัสนุนอาหารกลางวนั เพ่ือเป็นกาํลงัใจใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิ
อีกดว้ย  

 
ข)  การสนบัสนุนทางดา้นการศึกษา 

TTA สนบัสนุนใหพ้นกังานออกไปทาํงานช่วยเหลือสงัคม มีนโยบายในการทาํงานแบบยดืหยุน่ ซ่ึงช่วยให้
พนกังานสามารถใชเ้วลาไปกบักิจกรรมช่วยเหลือสงัคมไดโ้ดยไม่คิดเป็นเวลาทาํงาน เช่น ไปเป็นผูบ้รรยายพิเศษในส่วนของ
การใหค้วามรู้ทางดา้นพาณิชยน์าวีใหก้บัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ ในฐานะของสมาชิกของสมาคมเจา้ของเรือ
ไทย สมาคมเจา้ของเรือและตวัแทนเรือกรุงเทพ โทรีเซนชิปป้ิง ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัเรียน นิสิต และนกัศึกษาของสถาบนั
การเดินเรือและมหาวิทยาลยัต่างๆ มาฝึกหดัปฏิบติังานภาคสนามกบับริษทั เพื่อใหน้กัเรียน นิสิต และนกัศึกษาไดมี้โอกาส
เรียนรู้ และทาํความเขา้ใจกบัวิธีการปฏิบติังานจริง และเพื่อช่วยส่งเสริมและพฒันาใหอุ้ตสาหกรรมเดินเรือมีความกา้วหนา้
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง     
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ทั้งน้ี ในช่วงรอบปีท่ีผา่นมา โทรีเซนชิปป้ิง ไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัเกษตร 
มหาวิทยาลยับูรพา ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวี และวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช จาํนวนทั้งส้ิน 
8 ทุน มูลค่าทนุละ 25,000 บาท สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.0  

 
ในขณะเดียวกนั โทรีเซนชิปป้ิง ยงัไดม้อบทุนการศึกษาจาํนวน 13 ทุนใหก้บับุตรธิดาของลกูเรือทีมีผลการเรียนท่ี

ดีสมํ่าเสมอ ในงาน Maritime Awards คร้ังท่ี 10 ซ่ึงเป็นงานกิจกรรมประจาํปี ท่ีโทรีเซนชิปป้ิงจดัข้ึนเพื่อเป็นการสร้างขวญั
กาํลงัใจใหก้บัลูกเรือท่ีมีผลงานดี โดยในปีน้ี โทรีเซนชิปป้ิง ไดม้อบรางวลัผลงานยอดเยีย่มใหก้บัลกูเรือใน 3 สาขา รวม
ทั้งส้ิน 12 รางวลั  

 
ส่วน UMS เองกจ็ดักิจกรรมวนัคอมพิวเตอร์ เพ่ือสอนการใชง้านคอมพวิเตอร์เบ้ืองตน้ใหก้บันกัเรียนโรงเรียน 

บา้นคลองสาํโรง ในอาํเภอสวนสม้ จงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชุมชนกบับริษทัฯ 
โดย UMS ยงัไดบ้ริจาคขา้วสารเป็นมูลค่า 20,000 บาท ใหก้บันกัเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ีดว้ย  

 
4. ด้านการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ อาจมีกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ี
บริษทัดาํเนินการอยู ่ ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่เป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบริษทัฯ ท่ีจะจดัการกบัผลกระทบเหล่าน้ี และหาทาง
แกไ้ขอยา่งมีประสิทธิผลเท่าท่ีจะทาํได ้บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบทบาททางดา้นส่ิงแวดลอ้มน้ีและหาแนวทางปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสุดในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

ก. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาการการดาํเนินงานของบริษทัฯ และประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้งหาทางท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินงานใหม่ๆ 
 ลดปริมาณการใชว้ตัถดิุบในการปฏิบติังานต่างๆ การนาํกลบัมาใชใ้หม่แทนการท้ิงวตัถุดิบถา้เป็นไปได ้ และ

การสนบัสนุนการนาํวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชอี้ก 
 หาทางท่ีจะปรับปรุงการใชพ้ลงังานในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ และใชพ้ลงังานอยา่งชาญฉลาดในการ

ปฏิบติังานทั้งหมด 
 ลดระดบัการปล่อยมลพิษจากสถานท่ีทาํงานของบริษทัฯ ในจุดท่ีทาํได ้
 ริเร่ิมโครงการต่างๆ ท่ีมุ่งจะลดปริมาณของเสีย 
 มีความรับผดิชอบต่อการกาํจดัส่ิงปฏิกลู 
 ประสานงานกบับริษทัผูน้าํส่งวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯ โดยใชน้โยบายการซ้ือท่ีมีคุณภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปฏิบติัการของบริษทัเหล่านั้น 
 

ข. การจดัการเร่ืองความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินงานอยูใ่นภาคธุรกิจขนส่ง ซ่ึงมีความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นประเดน็สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ซ่ึงประเดน็สาํคญัๆ ไดแ้ก่ การตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง และการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดอ์อกมาในบรรยากาศ ยิ่งไปกวา่นั้น บริษทัฯ ยงัมีความจาํเป็นตอ้งใชก้ระดาษในปริมาณท่ีมาก เพื่อ
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จดัทาํรายงานสาํหรับองคก์รและลูกคา้ จดัทาํรายงานวิจยั และในกระบวนการจดัเกบ็เอกสารต่างๆ  นอกจากนั้น เรายงัตอ้ง
ใชพ้ลงังาน เพื่อใหเ้กิดความร้อน แสงสวา่ง และความเยน็ในสาํนกังานและอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานต่างๆ ลว้นเป็นปัจจยั
สาํคญัของกระบวนการ กลุ่มบริษทัใหค้วามสาํคญักบัประเด็นต่อไปน้ี เพือ่มองหาระบบท่ีจะช่วยลดส่ิงกระทบจาก
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร กลุ่มบริษทัจึงเนน้
แนวคิดการ “ลด ใชซ้ํ้ า และนาํกลบัมาใชใ้หม่” ในการดาํเนินธุรกิจ 

การรักษาส่ิงแวดลอ้มในการดาํเนินงาน 
1. แสงสวา่ง 

กลุ่มบริษทัสนบัสนุนใหมี้การใชห้ลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน และมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้
สามารถปิดไฟไดห้ากไม่จาํเป็นตอ้งใช ้ และตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา บริษทัฯ ก็ได ้ทาํการปิดไฟทุกคร้ังในช่วงพกักลางวนั 
และช่วงนอกเวลางาน 

 
2. เคร่ืองปรับอากาศ 

มีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในทัว่ทั้งอาคารสาํนกังาน และเพือ่ใหเ้คร่ืองปรับอากาศทาํงานไดอ้ยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดต้ั้งอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศไวท่ี้ประมาณ 25 องศาเซลเซียส เพื่อใหส้ร้างสภาพบรรยากาศท่ี
เหมาะสมกบัการทาํงาน และบริษทัฯ กจ็ะทาํการปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังในช่วงพกักลางวนั และในช่วงเยน็หลงัเลิกงาน 

 
3. กระดาษ 

บริษทัฯ มองหาวิธีท่ีจะลดปริมาณการใชก้ระดาษและนาํกระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากข้ึน บริษทัฯ 
มุ่งมัน่ท่ีจะลดยอดการสัง่ซ้ือกระดาษ และสนบัสนุนพนกังานใหน้าํกระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ นอกจากน้ี พนกังาน
ไดรั้บการสนบัสนุนใหใ้ชก้ารส่ือสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล ์ และการแสกนเอกสารแลว้เกบ็ในรูปแบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

โดยในปี 2553 กลุ่มบริษทัไดติ้ดตั้งระบบการขอและการอนุมติัวนัลา หรือการหาขอ้มูลหรืออพัเดทขอ้มูล
พนกังานผา่นระบบออนไลน์ ตลอดจนใชอ้ปุกรณ์ในการแสกนเอกสาร และเก็บเอกสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัรณรงคใ์หมี้การใชก้ระดาษรีไซเคิลสาํหรับเอกสารใชง้านและรวบรวมบริจาคกระดาษท่ีใชแ้ลว้ใหก้บั
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  

 
4. ขยะ 

ขยะทัว่ไปในสาํนกังานของทั้งกลุ่ม จะถูกเก็บและกาํจดัโดยพนกังานทาํความสะอาดทุกวนั และนาํไปท่ี
เคร่ืองอดัขยะเพื่อทาํการกาํจดัขยะ โดยบริษทัเกบ็ขยะท่ีทาํสัญญาวา่จา้งไว ้ หรือพนกังานของรัฐท่ีจะเขา้มาเก็บขยะทุก
สปัดาห์ 

 
5. กองเรือของบริษทัฯ  

โทรีเซนชิปป้ิง ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการมีส่วนในการลดสภาวะผลกระทบจากบรรยากาศของโลกท่ีกาํลงั
เปล่ียนแปลงไปสู่สภาวะเรือนกระจก 
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โทรีเซนชิปป้ิง ไดค้าํนึงถึงความมีส่วนร่วมและรับผดิชอบต่อผลกระทบดงักล่าว จึงมีมาตรการท่ีจะช่วยลด
ผลกระทบสภาวะเรือนกระจกดงัต่อไปน้ี 

ก. มีการสร้างจิตสาํนึกของกองเรือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีมีผลกระทบสู่  อากาศและการ
ตรวจเช็คปริมาณการปล่อยก๊าซของเรือแต่ละลาํ   

ข. จดัทาํแผนกลยทุธ์และปฏิบติัการลดปริมาณการปล่อยก๊าซสาํหรับกองเรือดงัน้ี 
 การใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของซลัเฟอร์ท่ีตํ่ากวา่ 
 การทดลองใชน้ํ้ ายาพิเศษผสมในนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือช่วยใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

และลดความส้ินเปลืองของนํ้ ามนัเช้ือเพลิงลง 
 ใชร้ะบบการควบคุมการใชป้ริมาณนํ้ ามนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) ของเช้ือสูบเคร่ืองจกัรใหญ่ 

เพือ่ลดปริมาณก๊าซเสียจากการเผาไหม ้
 เพิม่ความถ่ีในการขดัลา้งตวัเรือและใบจกัร เพื่อลดแรงเสียดทานขณะเร่ิมวิ่ง 
 ทดสอบกระบวนการขดัลา้งตวัเรือ 100% และใชสี้ท่ีลดแรงเสียดทานของนํ้าทะเล 
 ศึกษาความเป็นไปไดข้องการใชแ้รงลมขบัเคล่ือนตวัเรือ โดยใช ้Sky Sail 

 
นอกจากน้ี โทรีเซนชิปป้ิง ปฏิบติัตามกฎ  MARPOL Annex VI ในการใชเ้ช้ือเพลิงซลัเฟอร์ตํ่าสาํหรับ

เรือทุกลาํในกองเรือ ทั้งในขณะท่ีเรืออยูใ่นเขตบงัคบัการปล่อยแก๊สและเขตทัว่โลก โดยใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีใน
แผนการจดัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ รวมถึงปฏิบติัตามกฎของ 
IMO อยา่งเคร่งครัดในการจดัการเปล่ียนถ่ายนํ้าถ่วงเรือ เพ่ือรักษาระบบนิเวศในทะเล 

 
เรือทุกลาํของกองเรือโทรีเซนชิปป้ิง จะเดินเรือดว้ยความเร็วท่ีประหยดัพลงังานและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยเราประหยดัเช้ือเพลิงดว้ยการเดินเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเคร่ืองเด่ียวในขณะท่ีเดินเรืออยูก่ลางทะเล มีการใชพ้ลงังาน
เคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์ และคอยดูแลติดตาม รักษาดว้ยการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อใหเ้คร่ืองทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
บริษทัฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct ใหก้บัเรือสองลาํ ซ่ึงคาดวา่ จะช่วยลดปริมาณการใชก้าร

ขบัเคล่ือนยนตดี์เซล ลดการใชเ้ช้ือเพลิง ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ และคาร์บอนไดออกไซดไ์ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเรือต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนหลงัจากปี 2543 จะตอ้งไดรั้บการติดตั้งหวัฉีดเช่ือเพลิงใหเ้หมาะกบัเคร่ืองยนตรุ่์น
ใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามกฎของ MARPOL Annex VI ในการลดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ นอกจากการดาํเนินการ
ลกัษณะเช่นน้ีแลว้ กองเรือของบริษทัฯ ยงัมีการใชสี้กนัเพรียง ปลอดสารดีบุก ระหวา่งท่ีนาํเรือเขา้อูเ่พื่อซ่อมบาํรุงรักษาอีก
ดว้ย 
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9. การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและพนกังานของบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งมากกบัการท่ีบริษทัมีการจดัวางระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม เพื่อสร้างความมัน่ใจต่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ 
การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อรายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โครงสร้าง
ของการควบคุมภายในของบริษทัฯ ประกอบดว้ยการจดัใหมี้โครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจนในเร่ืองการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ การมอบหมาย และการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมและมีระบบและวิธีการควบคุมภายในท่ีรัดกมุ 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่าย

ตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการทาํ
การประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมท่ีบริษทัฯ วางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ตรวจสอบประเด็นท่ีสาํคญัทางการบญัชี
และการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการกาํหนดนโยบายและวิธีการบริหารความ
เส่ียงทางธุรกิจและทางการเงินของผูบ้ริหาร เพื่อใหค้วามมัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในท่ีวางไวเ้หมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบจะมีการแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะติดตามการแกไ้ขหรือปรับปรุงตามท่ีไดต้กลงไว ้ และ
นาํเสนอผลการแกไ้ขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

 
บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง โดยปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน

ซ่ึงอา้งอิงตามอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ซ่ึงสมัพนัธ์กบัการดาํเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัใน 5 
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

บริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี โดยมีการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การดาํเนินการการ
ควบคุม การติดตามท่ีเหมาะสม มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีดี ยดึมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษทัฯ 
คาดหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรมแก่พนกังานทุกคน มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียโดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายตามหลกับรรษทั      ภิบาลท่ีดี 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบติดตาม ดูแลและควบคุมการจดัทาํรายงานทางการ

เงินของบริษทัฯ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของพนกังานในแต่ละระดบัถูกกาํหนดข้ึนอยา่งชดัเจน พื้นฐานท่ี

สาํคญัของคุณภาพในการทาํงานไดถ้กูอธิบายไวใ้นคู่มือพนกังาน (Code of Conduct) สาํหรับพนกังานทุกคน โดยเนน้การ
สร้างสาํนึกถึงความรับผดิชอบต่อลูกคา้ การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั การใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั การทาํงาน
ร่วมกนัและเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี เป้าหมายและวิธีท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯ ไดถู้กวางแผนและ
กาํหนดเป็นแนวทางไวส้าํหรับพนกังานทุกคนร่วมกนัปฏิบติัตาม โดยการติดตามประเมินผลอยา่งใกลชิ้ดจากฝ่ายบริหาร  
นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะตาํแหน่ง (Job description) ของทุกตาํแหน่งงาน การ
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กาํหนดขอบเขตลกัษณะงาน (Job specification) และการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่งงาน
อยา่งเหมาะสม บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํหนดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเหมาะสมจะนาํไปสู่ความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 

 
2.  การประเมินความเส่ียง 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง
สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
บริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดระดบัผลกระทบ หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหมี้
การตระหนกัถึงความรับผดิชอบร่วมกนัของพนกังานทุกคนต่อการบริหารจดัการความเส่ียงสาํคญั ท่ีมีผลกระทบต่อ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้างการบริหารจดัการความเส่ียงไดจ้ดัวางอยา่งมีแบบแผน มาตรการและแผนการ
บริหารความเส่ียงไดถู้กกาํหนดจากปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งจาก
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนยงันาํมาถึงเป้าหมายของการควบคุมบริหารความเส่ียง
โดยการใชว้ิธีการควบคุมต่างๆ ท่ีเหมาะสม แผนการบริหารความเส่ียงจะถูกติดตามและทบทวนความเหมาะสมอยา่ง
รอบคอบก่อนจะใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งต่อทิศทางกลยทุธ์การดาํเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกาํกบัดูแล
ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 
3. กจิกรรมการควบคุม 

บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดอาํนาจและการอนุมติัในแต่ละแผนก เป็นไปอยา่งเหมาะสม และไดท้าํการติดตาม
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ การทาํรายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่างๆ ทาง
การคา้ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เสมือนหน่ึงวา่ธุรกรรมและขอ้ตกลงนั้นไดถู้กทาํกบับริษทัอ่ืนๆ 
ตามปกติในทางการคา้ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้หค้วามสาํคญัในการ
ดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินงาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานสามารถปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ไดมี้การกาํหนดระดบัอาํนาจและหนา้ท่ีของพนกังานระดบัปฏิบติัการ และระดบับริหารอยา่งเหมาะสม 
ชดัเจน รวมทั้งการแบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งหน่วยงานปฏิบติัการ หน่วยงานควบคุมดูแล และหน่วยงานตรวจสอบและ
ประเมินเพื่อใหมี้การรักษาระดบัการถ่วงดุลและการตรวจสอบท่ีเหมาะสม การจดัใหมี้การระบบการควบคุมดูแลการใชง้าน
และบาํรุงดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงักาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมสาํหรับแผนกการเงินและบญัชี เพื่อใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินท่ีชดัเจนและเพียงพอเสนอต่อฝ่ายบริหารท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
4. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร  

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาเพื่อประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความตอ้งการของฝ่าย
บริหาร บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสาร
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ขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกัก็เพ่ือความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ มีระบบการ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และการกาํหนดแผนสาํรองฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ สาํหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอุบติัภยัร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบติังานได ้ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัเกบ็
ขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ในการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร บริษทัฯ ยงัไดล้งทุนเพื่อสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมทั้งจดัใหมี้
การส่ือสารภายในองคก์รผา่นช่องทางหลายช่องทาง เช่นการประชุมบริษทัฯ ทุกๆ ไตรมาส ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ภายในองคก์ร และอีเมล ์ การบนัทึกรายการทางบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมีการบนัทึกขอ้มูล
ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ  

 
5. การติดตามผล 

จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการ
บริษทัฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงานผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนบัสนุนให้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพือ่ปรับปรุงแผน
ธุรกิจผา่นกระบวนการกาํกบัดูแลโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติั และติดตามผลจากคณะ 

กรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ่ึงทาํข้ึนจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงลาํดบั
ความสาํคญัของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม
การปรับปรุงแกไ้ขจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จนถึงปัจจุบนั ผลการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องของการ
ควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีตรวจพบ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในยงัไดส้อบทานระบบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการดาํเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 
9.1 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

นางสาวรัญชนภ์าวี แดงนอ้ย ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการฝ่ายตรวจสอบภายใน เม่ือเดือนกนัยายน 
2555 ภายหลงัจากการพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัถกูตอ้ง ครบถว้นอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นวา่
นางสาวรัญชนภ์าวี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในระหวา่งปี นางสาวรัญชนภ์าวี ไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและ
วิธีการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน โดยใหค้วามสาํคญักบับริษทัยอ่ยหรือหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสูงจากการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ 
และในการใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของนางสาว 
รัญชนภ์าวีร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในช่วงเวลาของการประเมินผลงานประจาํปีของ
บริษทัฯ 
 
 นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั โดยรายละเอียดเก่ียวกบั
หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 
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10. รายการระหว่างกนั 
 
รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ ทั้งนี้รายการระหว่างกนัซึ่งมีสาระสาํคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือ
กิจการร่วมคา้ และรายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้มีดงัต่อไปนี้ 
 

บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555  

1. บริษทั บาคองโค Thoresen - Vinama  TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั บาคองโค จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นที่ 17,293,428 7,656,180 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 จาํกดั Agencies Co., Ltd. ในบริษทั โซลีอาโด  โรงงานกบั Thoresen Vinama  (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้  
   โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี  Agencies Co., Ltd. ค่าเช่า) ค่าเช่า)  
   และบริษทั โซลีอาโด      
   โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี      
   ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน     
   บริษทั บาคองโค จาํกดั      
   และ TTA ถือหุน้ร้อยละ      
   50 ในบริษทั โทรีเซน      
   (อินโด ไชน่า) เอส.เอ.      
   และบริษทั โทรีเซน      
   (อินโดไชน่า) เอส.เอ.      
   ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน      
   Thoresen - Vinama      
   Agencies Co.,Ltd.     
   TTA ถือหุน้ทางออ้ม     
   ในทั้งสองบริษทั     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555  
2. Subtech Ltd. Zamil Mermaid  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.14 Zamil Mermaid Offshore Services  1,540,000,137 - ราคาตามที่ตกลงกนัระหวา่ง Subtech  
  Offshore Services  ในบริษทั เมอร์เมด  Co. (LLC) ว่าจา้ง Subtech Ltd. เพื่อ (บนัทึกเป็นรายได ้ (ไม่มีรายการเกิดขึ้น Ltd. กบั Zamil Mermaid Offshore  
  Co. (LLC) มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  ใหบ้ริการสาํรวจใตน้ํ้ า ซ่อมแซม  จากการใหบ้ริการ) ระหวา่งปี 2555) Services Co. (LLC) ซึ่งเป็นราคาปกติที่ 
   โดยบริษทั เมอร์เมด  และซ่อมบาํรุง แก่ บริษทั Saudi    ใหก้บับุคคลภายนอก 
   มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)   Aramco    
   ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน      
   Subtech Ltd. และ ถือหุน้     
   ร้อยละ 40 ใน Zamil      
   Mermaid Offshore      
   Services Co. (LLC)     
3. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั กลัฟ เอเจนซี่  TTA ถือหุน้ร้อยละ   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั  23,846,878 24,316,792 ราคาปกติที่ใหก้บับุคคลภายนอก 
 มาริไทม ์จาํกดั  คมัปะนี (ประเทศ 57.14 ในบริษทั เมอร์เมด  (มหาชน) วา่จา้งบริษทั กลัฟ เอเจนซี่  (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย  
 (มหาชน) ไทย) จาํกดั มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ดา้น ในการบริการจาก ในการบริการจาก  
   และถือหุน้ร้อยละ 51 ใน  การออกของจากท่าเรือ และการ ธุรกิจนอกชายฝั่ง) ธุรกิจนอกชายฝั่ง)  
   บริษทั กลัฟ เอเจนซี่  ขนส่งสินคา้    
   คมัปะนี  (ประเทศไทย)      
   จาํกดั     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555  
4. บริษทั โซลีอาโด  บริษทั โทรีเซน  TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั โซลีอาโอ โฮลดิ้งส์ พีทีอี  17,822,560 15,558,394 เป็นราคาตามที่ตกลงกนั 
 โฮลดิ้งส์ พทีีอี  (อินโดไชน่า)  ในบริษทั โซลีอาโด  แอลทีดี จา้งบริษทั โทรีเซน (อินโด (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย  
 แอลทีดี เอส.เอ. โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี  ไชน่า) เอส.เอ. ดา้นการบริหารและ  การบริหาร) การบริหาร)  
   และถือหุน้ร้อยละ 50 ใน การจดัการในบริษทั บาคองโค จาํกดั    
   บริษทั โทรีเซน  ในเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษทัยอ่ยที่ถือ    
   (อินโดไชน่า) เอส.เอ. หุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั โซลีอาโอ     
    โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี    
5. Subtech Ltd. Zamil Mermaid  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.14 Zamil Mermaid Offshore Services  1,043,583,599 - ราคาตามที่ตกลงกนัระหวา่ง Subtech  
  Offshore Services  ในบริษทั เมอร์เมด  Co. (LLC) ว่าจา้ง Subtech Ltd. เพื่อ (บนัทึกเป็น (ไม่มีรายการเกิดขึ้น Ltd. กบั Zamil Mermaid Offshore  
  Co. (LLC) มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  ใหบ้ริการสาํรวจใตน้ํ้ า ซ่อมแซม  ลูกหนี้การคา้) ระหวา่งปี 2555) Services Co. (LLC) ซึ่งเป็นราคาปกติที่ 
   โดยบริษทั เมอร์เมด และซ่อมบาํรุง แก่ บริษทั Saudi    ใหก้บับุคคลภายนอก 
   มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)   Aramco    
   ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน      
   Subtech Ltd. และ ถือหุน้     
   ร้อยละ 40 ใน Zamil      
   Mermaid Offshore      
   Services Co. (LLC)     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555  
6. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั กลัฟ เอเจนซี่  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.14 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั  5,339,066 3,773,128 ราคาปกติที่ใหก้บับุคคลภายนอก 
 มาริไทม ์จาํกดั  คมัปะนี (ประเทศ ในบริษทั เมอร์เมด  (มหาชน) วา่จา้ง บริษทั กลัฟ  (บนัทึกเป็นเจา้หนี้ (บนัทึกเป็นเจา้หนี้  
 (มหาชน) ไทย) จาํกดั มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย)  กิจการที่เกี่ยวขอ้ง กิจการที่เกี่ยวขอ้ง  
   และถือหุน้ร้อยละ 51 ใน  จาํกดั กนั) กนั)  
   บริษทั กลัฟ เอเจนซี่      
   คมัปะนี (ประเทศไทย)      
   จาํกดั     
 
รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 
 

บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555  

1. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอม็  TTA และ บริษทั พเีอม็  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์  52,900 - ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล 
 เอเยนเยตซ์ีส์ จาํกดั  เทเลคอม จาํกดั เทเลคอม จาํกดั มี จาํกดั (มหาชน) ซื้อมือถือจากบริษทั   (ไม่มีรายการเกิดขึ้น ภายนอก 
 (มหาชน)  กรรมการร่วมกนัไดแ้ก่  พีเอม็ เทเลคอม จาํกดั  ระหวา่งปี 2555)  
   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ      
   นางสาวอุษณา มหากิจศิริ      
   และนายเชีย วนั ฮทั      
   โจเซฟ โดยที่นายเฉลิมชยั      
   มหากิจศิริ เป็นผูถ้ือหุน้     
   ใหญ่ในทั้งสองบริษทั     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555  
2. บริษทั    เมอร์เมด  บริษทั พีเอม็  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.14 บริษทั    เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั  754,794.86 - ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล 
 มาริไทม ์จาํกดั  เทเลคอม จาํกดั ในบริษทั เมอร์เมด  (มหาชน)  บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์  (บนัทึกเป็น (ไม่มีรายการเกิดขึ้น ภายนอก 
 (มหาชน)  มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  เซอร์วิสเซส จาํกดั และ บริษทั  สินทรัพยถ์าวร) ระหวา่งปี 2555)  
 บริษทั เมอร์เมด   และบริษทั เมอร์เมด  เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั ซื้อ    
 ออฟชอร์   มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัทม์ือถือจาก บริษทั พีเอม็     
 เซอร์วิสเซส จาํกดั  ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน  เทเลคอม จาํกดั    
 บริษทั เมอร์เมด   บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์      
 ดริลลิ่งค ์จาํกดั  เซอร์วิสเซส จาํกดั และ      
   ถือหุน้ร้อยละ 95 ใน      
   บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์     
   จาํกดั โดยที่บริษทั         
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั      
   (มหาชน) กบั บริษทั      
   พีเอม็ เทเลคอม จาํกดั มี     
   กรรมการร่วมกนั คือ      
   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 

 ในกรณีที่บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ทาํสญัญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมใน
การเขา้ทาํสัญญานั้นๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นหลกั  
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
 

 ในกรณีที่บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ทาํสัญญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งปฎิบตัิตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบตัิการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั และใหม้ีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก และทาํเพื่อผลประโยชนส์ูงสุดของบริษทัฯ และผูถ้ือหุน้ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่
มีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตัิ 
 
นโยบายการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

กรรมการตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรายการระหว่างกนัดงักล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวา่จะเป็นรายการที่มีความจาํเป็นและใหเ้ป็นไปในราคาที่ยตุิธรรม 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
11.1 งบการเงนิ 
 
ก. สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 
 
 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 30 กนัยายน 2556, 2555 และ 2554 ผูต้รวจสอบบญัชีไม่มี
ความเห็นใดๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํให้
เช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ไม่ถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปี
บญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2556, 2555 และ 2554 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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ข. ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

สินทรัพย์

(ปรับปรุงใหม่) .

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เ งินสดและเ งินฝากธนาคาร 3,797,378 7.91 3,589,424 8.80 7,458,387 17.31
เ งินฝากสถาบันการเงินติดภาระ -                -        -                -        -                      -        
เ งินลงทุนระยะสั้น 983,932 2.05 802,920 1.97 503,207 1.17

ลูกหน้ีการค ้า 2,719,103 5.66 2,665,169 6.53 3,966,227 9.20

ลกูหน้ีอ่ืน 717,132 1.49 426,494 1.05 841,457 1.95
ลูกหน้ี กิจการที่ เก่ียวข ้องกัน 291,060 0.61 62,062 0.15 5,222 0.01
ส่ วนของลูกหนี้ ระยะยาวกิจการที่เ ก่ียวข ้องกัน 0.00

ที่ถึงกาํหนดชาํ ระภายในหน่ึงปี 30,930 0.06      31,251 0.08 -                      -        
ส่ วนของเงินให้ กู้ระยะยาวแก่กิจการที่ เก่ียวข ้อง 3,323 0.01 3,323 0.01 2,573 0.01

ต ้นทุนสัญญารอการตดับัญ ชี 0 0.00 277,459 0.68 261,202 0.61
วัส ดุและของใช้ส้ินเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 2,646,092 5.51 2,212,370 5.42 1,755,946 4.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 446,816 0.93 446,155 1.09 560,746 1.30

รวมสินทรัพย์หมุน เวียน 11,635,766 24.22 10,516,627 25.78 15,354,967 35.63

ส่วนของลูกหน้ีระยะยาวกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน 31,251 0.07 -                -        -                      -        
เ งินให้กู ้ระยะยาวแก่บริษัทที่เ ก่ียวขอ้งกัน 554,780 1.16 -                -        -                      -        

เ งินลงทุนระยะยาว 3,739,363 7.79 3,856,023 9.45 5,038,666.00      11.69
ค่าความนิยม 3,817,460 7.95 1,478,996 3.63 968,661.00         2.25

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 607,527 1.26 497,506 1.22 316,428.00         0.73
ที่ ดิน 622,891 1.30 608,871 1.49 606,808.00         1.41
อาคาร 1,215,169 2.53 1,258,149 3.08 1,397,479.00      3.24

ส่ วนปรับปรุงอาคาร 179,777 0.37 192,537 0.47 198,821.00         0.46
เ รือเ ดินทะเล 26,517,253 55.21 25,099,395 61.52 26,687,688.00    61.93

เค ร่ืองตกแ ต่ง  ติดต ั้ งและอุปกรณ์ เคร่ืองใช ้ 3,319,871 6.91 3,448,003 8.45 3,917,154.00      9.09
รถยนต์ 115,927 0.24 118,867 0.29 141,305.00         0.33
เ รือยนต์ 2,209 0.00 2,185 0.01 27,575.00           0.06

เ รือขนถ่านหิน 138,574 0.29 139,907 0.34 140,374.00         0.33
ค่าใช ้จ่ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 948,854 1.98 948,438 2.32 1,706,007.00      3.96
เ งินมัดจําซ้ือเรือ 0 -        0 -        -                      -        

งานระหว่างก่อสร้าง 2,810,832 5.85 2,879,386 7.06 206,302.00         0.48
หักค่าเ ส่ือมราคาสะสม ( 8,495,681) (17.69) (9,818,322) (24.07) 9,796,868.00-      (22.74)

หักค่าเ ผ่ือการด ้อยค่าของสินทรัพย์ ( 373,492) (0.78) (892,879) (2.19) 4,298,108.00-      (9.97)
ที่ ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 27,002,184 56.22 23,984,537 58.79 20,934,537.00    48.58
สินทรัพย์อ่ืน 644,060 1.34 463,536 1.14 478,130.00         1.11
รวมสินทรัพย์ 48,032,391 100.00 40,797,225 100.00 43,091,389 100.00

ณ วันที่

30 กันยายน พ.ศ. 2556

บริษัท  โท รีเซนไทย  เอ เยนต์ซีส์ จํา กัด (มหาชน ) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ  วันที ่30 กันยายน

ณ วันที่

30 กันยายน พ.ศ. 2555

ณ  วันที่

30 กันยายน  พ.ศ. 2554
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

(ปรับปรุงใหม่) .

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,292 0.00 7,230 0.02 12,140 0.03
เงินกูร้ะยะสั้น 1,410,277 2.94 1,263,004 3.10 1,168,349 2.71
เจา้หน้ีการคา้ -  อ่ืน 838,130 1.74 1,269,526 3.11 1,382,044 3.21

เจา้หน้ีอ่ืน 139,149 0.29 64,493 0.16 71,835 0.17
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,173 0.01 11,632 0.03 14,314 0.03

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 375,787 0.78 225,776 0.55 166,686 0.39
เงินกูร้ะยะสั้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,500 0.01 -                -        0 -        

ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพระยะยาวท่ีถึงกาํหนด 1,205,741 2.51 -                -        0 -        
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1,066,487 2.22 3,323,638 8.15 2,283,851 5.30
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุถึงกาํ 61,031 0.13 -                -        0 -        

เงินค่าหุน้คา้งชาํระท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึ -                -        33,792 0.08 34,408 0.08
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 151,282 0.31 62,826 0.15 158,174 0.37
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 887,365 1.85 880,555 2.16 1,432,126 3.32

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 268,758 0.56 224,479 0.55 281,298 0.65
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,417,972 13.36 7,366,951 18.06 7,005,225 16.26

เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -        -                -        -                      -        
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 3,994,284 8.32 3,995,530 9.79 3,996,772 9.28

เงินค่าหุน้คา้งชาํระ -                -        42,020 0.10 42,786 0.10
เงินกูร้ะยะยาว 6,697,843 13.94 5,399,183 13.23 6,637,193 15.40
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 106,321 0.22 100,473 0.25 108,640 0.25

รวมหนีสิ้น 17,216,420 35.84 16,904,157 41.43 17,790,616 41.29

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 5,353,062 11.14 5,213,092 12.78 7,359,981 17.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 833,004 783,004 1,132,807
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
  หุน้สามญั 708,004 1.47 708,004 1.74 991,838 2.30

  หุน้บุริมสิทธิ -                -        -                -        -        
เงินค่าหุน้รับล่วงหนา้ -                -        -                -        -        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,540,410 3.21 1,540,410 3.78 5,232,142 12.14

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 2,564,207 5.34 2,488,790 6.10 2,488,790 5.78
ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (782,154) (1.63) (2,299,512) (5.64) (1,906,789) (4.42)
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จากมูลค่าหลกัทรัพย์ (4,717) (0.01) 9,853 0.02 (17,850) (0.04)
สาํรองส่วนทุนจากการรวมส่วนไดเ้สีย (50,030) (0.10) (50,030) (0.12) (50,030) (0.12)

สาํรองสาํหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                -        366 0.00 814 0.00
กาํไรสะสม
  สาํรองตามกฎหมาย 93,500 0.19 93,500 0.23 93,500 0.22

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,393,689 44.54 16,188,595 39.68 11,108,377 25.78
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 25,462,909 53.01 18,679,976 45.79 17,940,792 41.63

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 48,032,391 100.00 40,797,225 100.00 43,091,389 100.00

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  (บาท)
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้) (**)

จาํนวนหุน้สามญัปลายปีถวัเฉล่ีย (หุน้) (**)

1.00
35.96 26.38

1.00

708,004,413708,004,413

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล ณ วนัที ่30 กนัยายน (ต่อ)

30 กนัยายน พ.ศ. 2556

ณ วนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2554

ณ วนัที่

30 กนัยายน พ.ศ. 2555

ณ วนัที่

20.71
1.00

866,439,359  
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(ปรับปรุงใหม่) .

พันบ าท % พันบาท % พันบาท %

รายได้

รายได้จากการบริการ
ค่ าระวาง 5,430,100 30.91 3,528,456 21.58 4,746,612 25.71
ค่ าบริการจากธุรกิ จนอกชายฝั่ง 5,542,740 31.56 5,721,167 35.00 8,243,401 44.65

ค่ าบริการอ่ืนและค่ านายหน้า 342,863 1.95 316,079 1.93 332,336 1.80
รายได้จากการขาย 6,249,367 35.58 6,781,505 41.48 5,140,740 27.84

     รวมรายได้ 17,565,070 100.00 16,347,207 100.00 18,463,089 100.00

ต้นทุน

ต้นทุนการบ ริการ

ค่ าใช้ จ่ายในการดาํ เนินงาน เก่ียวกับเ รือ เดินทะเล 5,220,014 33.70 3,188,767 23.11 4,742,727 29.75
ค่ าใช้ จ่ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ ง 4,785,936 30.89 4,432,089 32.12 6,668,705 41.83
ค่ าใช้ จ่ายในการให้บริการอ่ืนและค่ านายหน้า 119,282 0.77 109,042 0.79 144,128 0.90

ต้นทุนขาย 5,366,505 34.64 6,067,732 43.98 4,385,064 27.51

รวม ต้นทุน 15,491,737 100.00 13,797,630 100.00 15,940,624 100.00

กํา ไรข้ัน ต้น 2,073,333 2,549,577 2,522,465

รายได้อ่ืนจ ากการดาํ เนินงาน 1,698,555 315,369 4.83 312,624 4.32

กํา ไรก่อน ค่าใ ช้จ่ าย 3,771,888 2,864,946 2,835,089
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย 265,972 9.61 362,479 5.55 280,705 3.88

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร 1,947,332 70.37 1,890,679 28.95 2,055,319 28.42

การด้อยค่าและการต ัดจาํ หน่ าย 553,899 20.02 4,277,362 65.50 4,894,819 67.69

       รวม ค่าใช้ จ่าย 2,767,203 100.00 6,530,520 100.00 7,230,843 100.00

กํา ไรจากการดํา เนิน งาน 1,004,685 (3,665,574) (4 ,395,754)

ส่ วนแบ่ งกํา ไรของบริษัท ร่วมและกิจ การร่วมค้า 110,229 63.64 129,426 (2.88) 254,662 (5.01)

กํา ไรก่อน ต้นทุนทางการเงิน 1,114,914 (3,536,148) (4 ,141,092)

ต้นทุนทางการเ งิน ( 669,740) (386.69) (753,858) 16.77 (509,625) 10.03

กํา ไรก่อนภาษีเ งินได้ 445,174 (4,290,006) (4 ,650,717)
ภาษีเ งินได้ ( 342,277) (197.62) (165,880) 3.69 (217,970) 4.29

กํา ไรสุทธิสํา หรับ ปี 102,897 59.41 (4,455,886) 99.14 (4,868,687) 95.84

การปันส่วนกําไรสุทธิสํา ห รับปี

ส่วนที่เ ป็นของบริษัท ใหญ่ 173,199 100.00 (4,494,434) 100.00 (5,080,218) 100.00

ส่ วนที่เ ป็นของผู ้ถือหุ้น ส่วนน้อย (70,302) (40.59) 38,548 (0.86) 211,531 (4.16)

102,897 59.41 (4,455,886) 99.14 (4,868,687) 95.84

กํา ไร  (ขาดทุน ) สุท ธิต่อหุ้น  (บาท)  (*)
มูลค่าที่ ตราไว้   (บาท/หุ้น ) (**)

จาํ นวนหุ้นถั วเฉล่ียถ่ วงนํ้ า หนัก (หุ้น ) (**) 866,439,359

สํา หรับปีส้ิน สุดวันที่

30 กันยายน พ .ศ . 2556

(5.86)
1.00

บริษัท  โท รีเซนไทย  เอ เยน ต์ซีส์  จํา กัด  (มหาชน ) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

30 กันยายน  พ .ศ . 2554

0.24
1.00

708,004,413

1.00

708,004,413

สํา หรับปี ส้ิน สุดวันที่

30 กันยายน พ .ศ . 2555

(6.35)

สํา หรับ ปีส้ินสุดวันที่
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(หน่วย : พนับาท)

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 445,174 (4,455,886) (4,868,687)
ปรับปรุงดว้ย :
ค่าเส่ือมราคา 2,387,160 1,441,412 1,484,461

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายในการซ่อมเรือครั้ งใหญ่รอตัดบัญชี 113,133 264,526 270,221

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 3,571 114,937 110,747
ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 65,440 3,571 3,432
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                    96,055 83,785

กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญและสํารองสําหรับภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคาดว่าจะไม่ไดร้ับคืน (96,129) (52,486) (19,771)
การด้อยค่า (กลบัรายการ) ของสินค้าคงเหลือและวสัดุและของใช้ส้ินเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 16,761 -                    -                         

การด้อยค่าของลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันและเงินใหกู้้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน -                    908,081 10,123
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ -                    107,639 243,294
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า -                    - 120,245

การด้อยค่าของคา่ความนิยม 16,580 2,318,666 516,031
การด้อยค่าและตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 364,789 904,414 3,925,266
การด้อยค่าของสินทรพัย์ไม่มีตัวตน -                    8,207 79,839

ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนและเงินมัดจาํ 94,248 - -
ขาดทุนจากการตัดจาํหน่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย - 16,598 -

ดอกเบ้ียจ่ายจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 141,922 - -
ต้นทุนทางการเงิน 477,685 753,858 509,625
ภาษีเงินได้ - 165,880 217,970

(กําไร) ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (631,214) 23,472 (45,969)
กําไรสุทธิจากเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - - (14,882)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะส้ัน (4,022) (5,845) (1,795)
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - - -
เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย - - -

กําไรจากการยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - (841) -
(กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม 486 5 -
(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะส้ัน (4,955) 4,904 (32,284)

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนของบริษ ัทร่วมและกิจการร่วมค้า (110,229) (129,426) (254,662)
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเ่กิดข้ึนจริงจากเงินกู้ระยะยาว 149,067 (80,668) (46,704)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกู้ระยะยาว (114,803) (15,440) -
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (5,082) (36,754) 97,714
กําไรจากการครบกําหนดชําระตามสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -                    (6,998) (11,653)

ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                    366 448

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน
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(หน่วย : พนับาท)
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงนิทุนหมุนเวียน 3,309,582 2,348,247 2,376,794

เ งินทุนหมุนเวียน
ลกูหน้ีการค้า (1,086,536) (5,645) (786,804)

ลกูหน้ีอ่ืน -                    212,882 (15,749)
ลกูหน้ีการค้า - บริษ ัทท่ีเ ก่ียวข้องกนั (206,434) 15,164 (536,918)

สินค้าคงเหลือ (286,871) 561,521 22,283

วสัดุและของใช้ส้ินเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 82,620 (247,235) 196,146
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 29,664 2,093 (39,770)
สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน (491,901) (194,669) (63,047)

สินทรพัย์อ่ืน (110,072) 135,518 (14,673)
เจ้าหน้ีการค้า (34,610) 440,971 91,116
เจ้าหน้ีการค้า - บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน (92,626) 4,571 2,578

เจ้าหน้ีอ่ืน 38,698 (53,349) 1,239
เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ (39,313) (139,101) (47,073)

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 115,460 (34,131) (17,321)

คา่ใชจ้่ายค้างจ่าย (52,969) (13,206) 524,875
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (74,125) (91,004) 54,306
ภาระผูกพันผลประโยชน์เมือ่เกษียณอายุ 11,120 (67,134) 8,317

เ งินสดจากการดําเนินงาน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (533,186) (685,156) (504,752)
จ่ายภาษีเงินได้ (433,509) (221,380) (108,559)

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน 144,992 1,968,957 1,142,988

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน
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(หน่วย :  พันบาท)

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไมม่ีตัวตน (4,122,402) (1,453,847) (1,651,519)

เงินสดจ่ายเพือ่ซ่อมเรือครั้ งใหญ่ (303,666) (235,343) (760,214)
เงินสดจ่ายเงินให้กูร้ะยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -                    (125,666) (9,209)
เงินสดจ่ายเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (232,063) -                    -                         

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั (2,376,518) (87,639) (1,122,228)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 4,022 5,845 1,795

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 33,924 31,668 36,855
เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า 6,727 47,896 119,644
เงินรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ถาวร 2,199,247 9,044 367,501

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะส้ัน 797,916 170,955 313,671
เงินรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม -                    584 -
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -                    - -

เงินสดรับคืนจากสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 33,480 30,930 31,251
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 4,000 - 750

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (3,955,333) (1,605,573) (2,671,703)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับ (จ่ายคืน)  สุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -                    - -

เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะส้ันจากกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกนั -                    - -
เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว 4,210,109.00    2,941,975.00    1,037,951.00         

เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ระยะสั้น (192,742) (147,668) (96,715)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะส้ันจากกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกนั (3,000) (4,500) -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,985,619) (1,879,533) (978,010)
เงินสดจ่ายสําหรับการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (1,194,288) (1,130,281) -

เงินสดจ่ายสําหรับการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ -                    (106,088) -
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น (537,143) (357,481) (9,216)
เงินปันผลจ่ายจากบริษ ัทย่อยให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย (195,073) - -

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น -                    - 3,975,566.00         
เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอํานาจควบคุมของบริษ ัทย่อย 12,863.00         - 1,464,401.00         
เงินสดรับสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอัตราดอกเบ้ีย -                    6,998.00           11,653.00              

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (884,893) (676,578) 5,405,630

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (4,695,234) (313,194) 3,876,915

เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 8,452,642 3,799,848 3,582,193
เ งินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย (36,653) -                    -                         
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลง 74,331 95,539 -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 3,795,086 3,582,193 7,459,108

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี  สิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน
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รายการท่ีมิใช่เงินสด 
หน้ีสินคงค้างจากการซ่อมเรือครั้งใหญ่ 8,575 445 21,525

หน้ีสินคงค้างจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 21,834 11,684 12,085
หน้ีสินคงค้างสัญญาเช่าการเงิน -                    -                    -                         

หน้ีสินคงค้างต้นทุนการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                    -                    -                         

การออกหุ้นปันผล -                    -                    -                         
เงินปันผลค้างรับจากบริษทัร่วม 54,915 -                    -                         
เงินปันผลค้างจ่าย 4,079 4,073 4,073

ลูกหน้ีจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกัด -                    -                    399,214  
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สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี

(ปรับปรุงใหม่)

30 กันยายน พ.ศ.  2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.81 1.43 2.19
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.40 1.09 1.90
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.02 0.29 0.16

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 8.04 6.07 5.57

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 45.42 60.27 65.55
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหน้ี เท่า 17.73 13.75 12.58

ระยะเวลาชําระหน้ี วนั 20.58 26.61 29.01

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILITY RATIO)

อตัรากําไรขั้นตน้ % 11.80 15.60 13.66
อตัรากําไรสุทธิ % 0.99 (27.49) (27.52)

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ % 0.67 (20.36) (27.75)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม % 0.36 (10.12) (12.11)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร % 8.31 (11.28) (15.24)
อตัราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.40 0.38 0.45

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.47 0.59 0.56
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เท่า 1.54 (6.78) (9.06)

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.05 0.17 0.11
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 408.78 0.00 0.00

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)

มลูค่าท่ีตราไวต้่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00
มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 43.53 33.75 29.20

กําไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.24 (6.35) (5.86)
เงินปันผลต่อหุ้น บาท 1.00 0.00 0.00

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE)

รายได้จากการดําเนินงาน % (1.98) (6.93) 12.94
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน % (0.17) (7.71) 15.63

กําไรสุทธิ % (78.23) (2,694.95) 13.03
สินทรพัย์รวม % (1.72) (15.06) 5.62
หน้ีสินรวม % (0.72) (1.81) 5.24

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวิเคราะห์ทางการเงนิ
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สูตรการคาํนวณ 
ระยะเวลาการเกบ็หน้ีและชาํระหน้ี : จาํนวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี  
อตัรากาํไรขั้นตน้ : กาํไรขั้นตน้/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อตัรากาํไรสุทธิ : กาํไรสุทธิ/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่เฉล่ีย 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : รายไดร้วมไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน/สินทรัพย ์
  รวมเฉล่ีย 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้/จาํนวนหุน้ 
 
หมายเหตุ: 
ตวัเลขงบการเงินปีพ.ศ. 2554 ไม่มีผลการปรับปรุงยอ้นหลงัซ่ึงบริษทัยงัไม่นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 มาปฏิบติัสาํหรับ
ปีพ.ศ. 2554 บริษทันาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 มาปฏิบติัโดยเลือกใชว้ิธีปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงมีผลการปรับยอ้นหลงัต่อ
งบการเงินปีพ.ศ. 2555 
 
11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 5,080 ลา้นบาท และผล

ขาดทุนต่อหุน้ 5.86 บาท สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ระหวา่ง 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2556 (รอบปี
บญัชี 2556) เปรียบเทียบกบัผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 4,494 ลา้นบาท และผลขาดทุนต่อหุน้ 6.35 บาท สาํหรับผลการ
ดาํเนินงานในช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กนัยายน 2555 (รอบปีบญัชี 2555) 
 

ผลขาดทุนสุทธิ 5,080 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์ลายรายการ หาก
พิจารณาเฉพาะผลจากการดาํเนินงานจะเห็นวา่โทรีเซนชิปป้ิง มีผลขาดทุนสุทธิสูงข้ึน เน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัปัญหาอตัราค่า
ระวางเรือตกตํ่าท่ีสุดในรอบ 25 ปี อยา่งไรกดี็ผลขาดทุนน้ีไดรั้บการชดเชยบางส่วนจากผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งมาก
ของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) หรือ เมอร์เมด 
 

 โทรีเซนชิปป้ิง ยงัสามารถสร้างผลกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตดัจาํหน่าย 
(EBITDA) ถึงแมว้่า ดชันีบอลติค BDI เฉล่ียอยูท่ี่ 986 จุดในปีบญัชี 2556 ซ่ึงนบัวา่ตํ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2542 อตัราค่าระวาง
เรือเฉล่ีย (TCE) ของโทรีเซนชิปป้ิง อยูท่ี่ 8,364 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ลดลงจากปีก่อน 18% ซ่ึงตํ่ากวา่ระดบั
จุดคุม้ทุนก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี ทาํใหมี้ผลขาดทุนก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) เพิ่มข้ึน 166% 
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 เมอร์เมด มีผลกาํไรสุทธิเติบโตข้ึนเกือบหา้เท่าตวั จากอตัราค่าเช่าเรือรายวนั และอตัราการใชป้ระโยชนจ์าก
เรือธุรกิจวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีมีการเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งจากผลกาํไรท่ีมาจากบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์
จาํกดั (“AOD”)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยู ่33.8% 

 

 UMS ยงัคงเผชิญหนา้กบัความทา้ทายหลายประการ ทั้งจากโรงงานสมุทรสาครท่ีเพิ่งกลบัมาดาํเนินการอีก
คร้ัง แต่ยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ และจากราคาถ่านหินท่ีลดลง หากไม่มีการตั้งค่าสาํรองการลดมูลค่าของถ่านหินจาํนวน 243 
ลา้นบาทระหวา่งปีแลว้ ผลขาดทุนสุทธิของ UMS ในปีน้ีน่าจะลดลงจากปีก่อน 26% จากการลดยอดขายถ่านหินลง 

 

 บาคองโค มีผลการดาํเนินงานท่ีดีเป็นประวติัการณ์ในปีบญัชี 2556 โดยมีกาํไรสุทธิเพิม่ข้ึนจากปีก่อน 24% 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอตัรากาํไรเบ้ืองตน้ท่ีดีข้ึน ปริมาณขายท่ีระดบั 196,400 ตนักสู็งท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา ในขณะท่ี
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้กเ็พิ่มข้ึนจากปีก่อนกวา่เท่าตวั หลงัจากท่ีเปิดตวัคลงัสินคา้หมายเลข 5 ไปเม่ือเดือน
กมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมา 
 

 

 รายไดร้วมอยูท่ี่ 18,463 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 13% จากปีก่อน รายไดท่ี้สูงข้ึนของโทรีเซนชิปป้ิง (เพิม่ข้ึน 35% 
จากปีก่อน) และเมอร์เมด (เพิม่ข้ึน 44% จากปีก่อน) สูงพอท่ีจะชดเชยรายไดท่ี้ลดลงของ UMS (ลดลง 44% จากปีก่อน) และ
บาคองโค (ลดลง 4% จากปีก่อน) โดยโทรีเซนชิปป้ิงเช่าเรือเขา้มาเสริมมากข้ึน ส่งผลใหจ้าํนวนวนัเดินเรือและรายไดจ้าก
จากค่าระวางเรือสูงข้ึน ในขณะท่ีเมอร์เมดมีรายไดสู้งข้ึนจากสัญญาการใหบ้ริการดาํนํ้าท่ีทาํไวก้บั Saudi Aramco และการ
ใหบ้ริการเรือวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีเตม็รูปแบบมากข้ึน 

 
 ตน้ทุนตรงรวมเพิ่มข้ึน 17% จากปีก่อน เป็น 14,548 ลา้นบาท โดยตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจากการจาํนวนวนัเดินเรือท่ี

เพิม่ข้ึนของโทรีเซนชิปป้ิง และตน้ทุนค่าใหบ้ริการในสัญญาท่ีวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีสูงข้ึนของเมอร์เมด ถูกชดเชยบางส่วน
ดว้ยตน้ทุนในการขายท่ีลดลงของ UMS และบาคองโค ดงันั้นกาํไรเบ้ืองตน้ของกลุ่มจึงเพิ่มข้ึน 1% ต่อปี เป็น 3,915 ลา้น
บาท  
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและการบริหาร (SG&A) เพิม่ข้ึน 14% จากปีก่อนมาอยูท่ี่ 2,118 ลา้นบาท ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใชจ่้ายในการเร่ิมงานตามสัญญาในภูมิภาคตะวนัออกกลางของเมอร์เมด และค่าใชจ่้ายในการทาํตลาด
ภายในประเทศเวียดนามท่ีสูงข้ึนของบาคองโค ส่งผลใหผ้ลกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่า
ตดัจาํหน่าย (EBITDA) ในไตรมาสน้ีลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 11% มาอยูท่ี่ 1,797 ลา้นบาท   

 
 ส่วนแบ่งกาํไรในไตรมาสน้ีเพ่ิมข้ึน 94% จากปีก่อนมาอยูท่ี่ 250 ลา้นบาท โดยบริษทั เอเชีย ออฟชอร์        

ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยู ่ 33.8% มีส่วนแบ่งผลกาํไร 122 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส่วน
แบ่งผลขาดทุน 10 ลา้นบาทในปีท่ีแลว้ โดยรวมแลว้ผลกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) ปีน้ีจึงอยูท่ี่ 
640 ลา้นบาท ลดลง 22% จากปีก่อน 

 
 ผลขาดทุนก่อนรายการพิเศษ กาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยอยูท่ี่ 97 ลา้น

บาทในปีน้ี เทียบกบัผลกาํไร 57 ลา้นบาทในปีท่ีแลว้ 
 
 ผลขาดทุนสุทธิรวม 5,080 ลา้นบาท ในปีน้ีมีสาเหตุหลกัมาจากการรายการพิเศษหลายรายการ โดยรายการ

พิเศษหลกัๆ ประกอบดว้ย: 
 

restated

Baht millions   FY12 FY13

Thoresen Shipping

Impairment charge on fixed assets (531)              (3,917)          

Write‐off arranging fees  for a syndicated loan secured in 2007, which expired in FY12 (209)              ‐               

Impairment charge on assets  under construction at a supplier (169)              ‐               

UMS

Allowance for net realisable value of coal  inventories (107)              (243)             

Mermaid

Realised lossess  on cross‐currency swap (153)              ‐               

Corporate

Impairment charge on TTA's  investment in UMS (2,327)           (596)             

Provision for doubtful  debt for the coal  mine project in the Phil ippines (908)             

Impairment charge on TTA's  investment in Merton Group (Cyprus) Ltd. ‐                (120)               
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การตั้งสาํรองและบนัทึกรายการพิเศษเหล่าน้ี เป็นไปตามหลกัการทาํรายงานการเงินดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 
ซ่ึงระบุใหบ้ริษทัพิจารณามูลค่าในการใชง้านของสินทรัพยเ์ป็นประจาํทุกปี และไดผ้า่นการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ
แลว้โดยผูบ้ริหาร คณะกรรมการ และท่ีปรึกษาภายนอก  
 

Performance Overview by Business Group 
Revenue contribution by business line restated

Baht millions   FY12 FY13 %yoy

Transport   3,594      4,812      34%

Infrastructure   7,032      5,408      ‐23%

Energy   5,721      8,243      44%

Corporate* 0              (0)            

Total revenue 16,347    18,463    13%

Net profit contribution by business line restated

Baht millions   FY12 FY13 %yoy

Transport   (682)        (3,986)     ‐484%

Infrastructure   (23)           (55)           ‐138%

Energy   42            298          605%

Corporate* (3,831)     (1,337)     65%

Net profit (4,494)     (5,080)     ‐13%

* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations  
Key Ratios 
Profitability ratios FY12 FY13 Change (%)

Gross margin 23.7% 21.2% ‐2.5%

EBITDA margin 12.3% 9.7% ‐2.6%

EBIT margin 5.0% 3.4% ‐1.6%

Net margin ‐27.5% ‐27.5% 0.0%

Return on assets ‐10.3% ‐12.1% ‐1.8%

Return on equity ‐24.1% ‐28.3% ‐4.3%

Liquidity and debt ratios FY12 FY13 Change (x)

Current ratio 1.43              2.19              0.76                      

Debt/Equity 0.59              0.56              (0.03)                     

Net debt/equity 0.40              0.24              (0.16)                     

Interest coverage  1.38              1.23              (0.15)                       
Summary of Statement of Cash Flows 
Baht millions FY12 FY13

Cash flows  from operating activities 1,969            1,143           

Cash flows  from investing activities (1,606)           (2,672)          

Cash flows  from financing activities (677)              5,406           

Net increase in cash and cash equivalents  during the period (313)              3,877           

Currency translation differences   96                  (13)               

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 3,800            3,582           

Cash and cash equivalents at the end of the period  3,582            7,446             
 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
ดชันีบอลติคตํ่าสุดตั้งแต่ปีบัญชี 2542 

การเติบโตของปริมาณการคา้ขายท่ีลดลง และภาวะกองเรือลน้ตลาดยงัคงส่งผลลบต่อธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้
เทกอง โดยอตัราค่าระวางเรือในปีบญัชี 2556 ไม่ไดฟ้ื้นกลบัข้ึนมาตามการคาดการณ์ของตลาด หากยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเป็น
ประวติัการณ์เฉพาะในไตรมาส 4/2556 ดชันีบอลติค (BDI) เพิม่ข้ึน 45% เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผา่นมา (เพิม่ข้ึน 53% จาก
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ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน) มาอยูท่ี่ระดบั 1,292 จุด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากตลาด Capesize ซ่ึงมีอตัราค่าระวางเรือ
เพิม่ข้ึนจากไตรมาสก่อนถึงสามเท่าจากการนาํเขา้สินแร่เหลก็และถ่านหินของจีนท่ีสูงข้ึน การนาํเขา้สินแร่เหลก็และถ่านหิน
ของจีนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเพิ่มข้ึน 11% และ 10% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาคร่ึงแรกของปีตามลาํดบั 
 

 

ถึงแมว้า่ BDI จะปรับสูงข้ึนมากในไตรมาสสุดทา้ย แต่ค่าเฉล่ียตลอดทั้งปีบญัชี 2556 ของ BDI ยงัอยูเ่พยีงแค่ 986 
จุดเท่านั้น ซ่ึงลดลง 15% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา และตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียในปี 2542 ท่ีเคยลดไปอยูท่ี่ 963 จุด  การปรับตวัลดลง
ของ BDI ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในตลาด Supramax และ Panamax  โดยอตัราค่าระวางเฉล่ียของตลาด Supramax (BSI) อยูท่ี่ 
8,715 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2556 ลดลง 22% จากระดบั 11,167 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2555 ในขณะ
ท่ีสถานการณ์ของตลาด Handysize ดีกวา่เลก็นอ้ย โดยอตัราคา่ระวางเฉล่ียในตลาด Handysize (BHSI) ลดลงจากปีก่อน 
14% มาอยูท่ี่ 7,301 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั   ในขณะท่ีตลาด Capesize มีการปรับตวัลดลงจากปีก่อนนอ้ยท่ีสุด แต่เป็น
ตลาดท่ีมีความผนัผวนมากท่ีสุด โดยอตัราค่าระวางเฉล่ียในตลาด Capesize (BCI) เปิดตน้ปีท่ีประมาณ 8,400 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อวนั และตกรูดมาอยูท่ี่ 4,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในช่วงตน้เดือนมีนาคม และพุ่งทะยานกลบัไปยนื
เหนือระดบั 42,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในช่วงปลายเดือนกนัยายน  ส่งผลใหอ้ตัราคา่ระวางเฉล่ียของตลาด 
Capesize ตลอดทั้งปีอยูท่ี่ 11,148 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ลดจากปีก่อนเพียง 2% 
 

เม่ือส้ินสุดปีบญัชี 2556 เฟิร์นเล่ยส์์คาดการณ์วา่ ปริมาณกองเรือสินคา้แหง้เทกอง    ทัว่โลกมีจาํนวนทั้งส้ิน 9,873 
ลาํ มีขนาดระวางบรรทุกรวมทั้งส้ิน 713 ลา้นเดทเวทตนั เพ่ิมข้ึนไม่ถึง 6% จากช่วงส้ินปีบญัชี 2555 และขยายตวัชา้ลงจากปี
ก่อนหนา้ซ่ึงเคยเติบโตสูงถึง 13% 
 
บันทกึการด้อยค่าของกองเรือมูลค่า 3,917 ล้านบาท 

มาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งพจิารณาตวัช้ีวดัของการบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์มีอยู ่ กล่าวคือ
สินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงทางบญัชีกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บหรือไม่ และเน่ืองจากธุรกิจชิปป้ิงอยูใ่นช่วงตกตํ่ามานาน และ
อตัราค่าระวางเรือลดลงอยา่งมาก ส่งผลใหมู้ลค่าของเรือลดลง โทรีเซนชิปป้ิงจึงไดบ้นัทึกการดอ้ยค่าของกองเรือมูลค่า 
3,917 ลา้นบาทในปี 2556 ทั้งน้ีหลงัจากการบนัทึกการดอ้ยค่าในคร้ังน้ี มูลค่าทางบญัชีของกองเรือโทรีเซนชิปป้ิงสอดคลอ้ง
กบัมูลค่าตลาดแลว้ 
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จากการบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ โทรีเซนชิปป้ิงจึงรายงานผลขาดทุนสุทธิ 4,138 ลา้นบาทในปีบญัชี 2556 
เม่ือเทียบกบัผลขาดทุนสุทธิท่ี 839 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ หากไม่รวมรายการพเิศษต่างๆ แลว้โทรีเซนชิปป้ิงน่าจะมีผล
ขาดทุนสุทธิอยูท่ี่ 261 ลา้นบาทในปีบญัชี 2556 เทียบกบัผลกาํไรสุทธิ 85 ลา้นบาทในปี 2555 รายไดจ้ากค่าระวางเรืออยูท่ี่ 
4,747 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 35% จากปีก่อนจากการเช่าเรือมาใหบ้ริการเพิ่มข้ึนราวสามเท่า เพื่อรองรับฐานลูกคา้ท่ีเพิม่ข้ึน 
ในช่วงปีบญัชี 2556 โทรีเซนชิปป้ิง มีจาํนวนเรือใหบ้ริการเฉล่ียทั้งส้ิน 29.2 ลาํ (แบ่งเป็นเรือท่ีเป็นเจา้ของเอง 16.1 ลาํ และ
เรือท่ีเช่ามา 13.1 ลาํ) เพิ่มข้ึนจากจาํนวนเรือเฉล่ียเม่ือปีก่อนท่ี 19.4 ลาํ (แบ่งเป็นเรือท่ีเป็นเจา้ของเอง 14.9 ลาํ และเรือเช่า 4.5 
ลาํ) 

 
 

อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียของโทรีเซนชิปป้ิง (TCE) อยูท่ี่ระดบั 8,364 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปีบญัชี 2556 
ลดลง 18% จากปีก่อน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราค่าระวางเฉล่ียของตลาด Supramax (BSI) ซ่ึงโทรีเซนชิปป้ิงใช้
เป็นเกณฑม์าตรฐานในการวดัผลงาน หลงัจากปรับฐานของขนาดกองเรือซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 90% ของ BSI แลว้ TCE ของ  
โทรีเซนชิปป้ิงยงัคงสูงกวา่ของ BSI ประมาณ 7% ในช่วงปีบญัขี 2556 TCE ของเรือท่ีโทรีเซนชิปป้ิงเช่าเขา้มาปรับตวัดีข้ึน
จากท่ีติดลบวนัละ 13 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเม่ือปีท่ีแลว้ มาเป็นบวกวนัละ 152 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปีน้ี 

 
โทรีเซนชิปป้ิงยงัคงพยายามควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายมาโดยตลอด โดยค่าใชจ่้ายในส่วนของการเป็นเจา้ของเรือ ซ่ึง

เป็นส่วนใหญ่ท่ีสุดของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีเป็นเงินสดอยูท่ี่ระดบั 4,087 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เพิม่ข้ึน 2% 
จากปีก่อน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายดา้นลูกเรือท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน แต่ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ียงัคงตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ
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ตลาดท่ีระดบั 4,500-4,600 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั  ค่าใชจ่้ายในการนาํเรือเขา้ซ่อมบาํรุง ลดลง 12% จากปีก่อนมาอยูท่ี่ 
744 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัเน่ืองจากเรือมีอายเุฉล่ียนอ้ยลง และการวางแผนซ่อมบาํรุงเรือโดยลูกเรือท่ีมีมากข้ึน ตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายรวมต่อวนัอยูท่ี่ระดบั 9,823 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2556 ลดลง 2% จากปีก่อน แต่ยงัคงสูงกวา่อตัรา
ค่าเฉล่ีย TCE ท่ีทาํไดใ้นปีน้ี 

 
ดงันั้น โทรีเซนชิปป้ิง จึงมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) ท่ี 143 ลา้นบาทในปีน้ี 

ลดลงจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 217 ลา้นบาทเม่ือปีก่อน อยา่งไรกดี็ดว้ยคา่ใชจ่้ายต่อวนัท่ีเป็น
ตวัเงินอยูป่ระมาณท่ี 6,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ทาํใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงยงัคงสามารถมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) เป็นบวกไดท่ี้ 337 ลา้นบาทในปี 2556 ท่ามกลางสถานการณ์
ค่าระวางเรือท่ีตกตํ่า 

 
โทรีเซนชิปป้ิงประเมินว่าฐานตน้ทุนการดาํเนินงาน และจุดคุม้ทุนกาํไรสุทธิจะลดลงมาอยูท่ี่ 8,900 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนั หลงัจากการบนัทึกการดอ้ยค่าของกองเรือ เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาของเรือลดลง  
 

 
Average Daily Operating Results (USD/Day) Restated

 USD/Day   FY12 FY13 %yoy

 USD/THB Rate (Daily Average)   31.17           30.46 ‐2%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $10,206 $8,364 ‐18%

     TCE Rate of Owned Fleet   $10,219 $8,212 ‐20%

     TCE Rate of Chartered‐In   ‐$13 $152 1317%

 Vessel operating expenses (Owner's expenses) $3,997 $4,087 2%

 Dry‐docking expenses   $842 $744 ‐12%

 General and administrative expenses   $1,450 $1,647 14%

 Finance costs, net $244 ‐$217 ‐189%

 Depreciation   $3,443 $3,563 3%

 Operating earnings* $229 ‐$1,459 ‐736%
*The per day basis is calculated based on available service days.    
Fleet data summary

4Q FY12 3QFY13 4QFY13 %yoy %qoq FY12 FY13 %yoy

Average DWT   44,340 46,025 46,087 4% 0% 44,340 46,087 4%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

1,467 1,480 1,606 9% 8% 5,577 6,032 8%

Available service days for owned fleet
 (2)

1,467 1,451 1,551 6% 7% 5,501 5,874 7%

Operating days for owned fleet
 (3) 

1,466 1,450 1,549 6% 7% 5,457 5,864 7%

Owned fleet utilisation
 (4) 

99.9% 99.9% 99.9% 0% 0% 99.2% 99.8% 1%

Voyage days for chartered‐in fleet   695 1,070      1,318 90% 23% 1,638 4,793 193%

Average number of vessels
 (5)  

23.5 27.7 31.2 33% 13% 19.4 29.2 51%  
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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รับมอบเรือ 3 ลาํเข้าสู่กองเรือในปี 2556 

เม่ือส้ินสุดรอบปีบญัชี 2556 กองเรือของโทรีเซนชิปป้ิงมีจาํนวนทั้งส้ิน 18 ลาํ แบ่งเป็นขนาด Handymax 8 ลาํ และ
ขนาด Supramax 10 ลาํ มีอายเุฉล่ีย 10.1 ปี และขนาดบรรทุกรวมเฉล่ีย 46,087 เดทเวทตนั ในช่วงปี 2556 โทรีเซนชิปป้ิง
ไดรั้บมอบเรือสั่งต่อใหม่สองลาํจากอู่ต่อเรือวินาชิน ไดแ้ก่ เรือทอร์ เบรฟ ขนาด 53,506 เดทเวทตนั เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2555 และเรือทอร์ บรีซ ขนาด 53,506 เดทเวทตนั เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 นอกจากน้ี โทรีเซนยงัซ้ือเรือทอร์ เฟียร์เลส 
ซ่ึงเป็นเรือ Supramax มือสองขนาด 54,881 เดทเวทตนั มาเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556  และทาํการขายเรือทอร์ จูปิเตอร์ อาย ุ
26 ปี ไปในเดือนธนัวาคม 2555 เพือ่นาํไปแปรรูปเป็นเศษซาก  
 

แผนการขยายกองเรือของโทรีเซนชิปป้ิงล่าชา้ไปบา้งในปี 2556 เน่ืองจากมีการเขม้งวดกบัการปล่อยเงินกูใ้นธุรกิจ
เดินเรือเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ดี กลยทุธ์ของโทรีเซนชิปป้ิงยงัไม่เปล่ียนแปลงโดยโทรีเซนชิปป้ิงยงัตั้งใจท่ีจะขยาย และ
ปรับปรุงกองเรือใหมี้ความทนัสมยั โดยซ้ือเรือในช่วงท่ีราคาเรืออยูท่ี่ระดบัตํ่าสุดของวฎัจกัร เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัในระยะยาว โดยในแผนขยายกองเรือนั้น โทรีเซนชิปป้ิงคาดวา่จะซ้ือเรือเพิ่มข้ึนไม่เกิน 6 ลาํ ในราคาท่ี
เหมาะสมในช่วง 12-18 เดือนขา้งหนา้  
 

หลงัจากประสบความสาํเร็จกบัการเปิดสาํนกังานสาขาในโคเปนเฮเกน ปัจจุบนั โทรีเซนชิปป้ิงกาํลงัวางแผนท่ีจะ
เปิดสาํนกังานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาในปี 2557 เพือ่ขยายขอบเขตการใหบ้ริการออกไปใหค้รอบคลุมมากข้ึน รองรับ
ลูกคา้คาร์โก ้เจา้ของสินคา้ ผูใ้หบ้ริการ รวมถึงเหล่าโบรกเกอร์ในภูมิภาคน้ีไดม้ากข้ึน  
 
คาดว่าค่าระวางเรือน่าจะปรับตัวสูงขึน้ในปี 2557 

แนวโนม้โดยรวมของอตัราค่าระวางเรือในปี 2557 น่าจะค่อยๆ ปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2556 ทั้งน้ีในช่วงคร่ึง
แรกของไตรมาส 1/2557 ค่าเฉล่ียของ BDI ยนืเหนือ 1,700 จุด เพ่ิมข้ึน 80% จากค่าเฉล่ียของปี 2556   

 
มาร์ซอฟตค์าดวา่อุปสงคต์ลาดเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองทัว่โลกจะเติบโตข้ึนกวา่ 7% ในปี 2557 โดยส่วนใหญ่

มาจากธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินคา้เหลก็กลา้ ถ่านหินและธญัพชื ในดา้นอุปทานคาดวา่การส่งมอบเรือจะลดลงจาก 63 ลา้น
เดทเวทตนัในปี 2556 มาอยูท่ี่เฉล่ีย 46 ลา้นเดทเวทตนัในปี 2557  ถึงแมว้า่จะมีการคาดการณ์วา่ การปลดระวางเรือจะลดลง 
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แต่กน่็าจะอยูท่ี่ระดบัประมาณ 18 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี ส่งผลใหก้ารเติบโตของกองเรือน่าจะชะลอลงมาอยูท่ี่ระดบั 5% ในปี 
2557 และเหลือ 3% ในปี 2558 

 
การสั่งต่อเรือใหม่เพิ่มข้ึนยงัคงเป็นปัจจยัท่ีน่ากงัวล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือยงัไม่เห็นสัญญาณการชะลอการสั่งต่อ

เรือในอนาคตอนัใกลน้ี้ ยอดการสัง่ต่อเรือใหม่ในช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2556 สูงกวา่ 40 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงโดยมากเป็น
เรือขนาดใหญ่ เช่น Capesize และ Ultramax น่ีเป็นการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัจากยอดการสั่งต่อเรือใหม่ 25 ลา้นตนัสาํหรับ
ทั้งปี 2555 อยา่งไรกดี็เม่ือเทียบกบักองเรือทั้งหมด ยอดสัง่จอง ณ ระดบั 18% ของกองเรือยงันบัวา่ตํ่าท่ีสุดตั้งแต่ปี 2546 
 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
ผลการดาํเนินงานดขีึน้ 

เมอร์เมดมีผลกาํไรสุทธิ 320 ลา้นบาท ในปีบญัชี 2556 เพิ่มข้ึนเกือบหา้เท่าจาก 67 ลา้นบาทในปีท่ีแลว้ รายได้
รวมอยูท่ี่ 8,243 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 44% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดาํเนินงานของธุรกิจวิศวกรรมใตท้ะเล ซ่ึง
สญัญาวา่จา้งเรือวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีเตม็รูปแบบมากข้ึน เช่น สัญญาการใหบ้ริการดาํนํ้ากบั Saudi Aramco นาํไปสู่อตัราค่า
เช่าเรือรายวนัท่ีสูงข้ึน เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส (MOS) มีอตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือวิศวกรรมใตท้ะเลท่ี 66% ใน
ปีบญัชี 2556 น้ี ในขณะท่ี เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์มีอตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือขดุเจาะทอ้งแบน 58.3% ในปีบญัชี 2556 ลดลง
จาก 64.5% ในปีบญัชี 2555 โดยเรือขดุเจาะ MTR-2 กเ็ขา้ตรวจสภาพบาํรุงรักษา (Special Periodic Survey) ตั้งแต่ช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 และเพ่ิงจะกลบัมาปฏิบติังานอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2556 ส่วนเรือขดุเจาะ 
MTR-1 กว็า่งงานนบัตั้งแต่สัญญาส้ินสุดลงเม่ือเดือนกรกฎาคม  

 
จากการท่ีเมอร์เมดมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้สัญญาวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีเตม็รูปแบบเพิม่ข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุน

ตรงสูงข้ึนจากปีก่อน 60% เป็น 5,989 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและการบริหาร (SG&A) เพิม่ข้ึน 52% 
จากปีก่อนมาอยูท่ี่ 885 ลา้นบาทจากจาํนวนพนกังานในตะวนัออกกลางท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นเมอร์เมดจึงมีผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาท่ี 1,369 ลา้นบาท   
เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ส่วนแบ่งกาํไรเติบโตข้ึนมาอยา่งมากในปีน้ี โดยเปล่ียนจากผลขาดทุนท่ี 10 ลา้นบาทในปีบญัชี 2555 พลิก
กลบัมามีกาํไรถึง 124 ลา้นบาทในปีบญัชี 2556 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์ จาํกดั 
(AOD)  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยู ่ 33.8% เรือขดุเจาะสามขา AOD I และ AOD II ไดเ้ร่ิมตน้ปฏิบติังานตาม
สญัญาวา่จา้งงานระยะเวลา 3 ปีท่ีทาํไวก้บั Saudi Aramco แลว้เม่ือวนัท่ี  1 พฤษภาคม และ 13 กรกฎาคม ตามลาํดบั ส่งผลให ้    
ผลกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) ของเมอร์เมดเพิม่ข้ึน 17% มาเป็น 816 ลา้นบาท  

 
ธุรกจิเรือขุดเจาะและวศิวกรรมใต้ทะเลมแีนวโน้มเป็นบวก 

แนวโนม้สาํหรับธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ังยงัคงเป็นบวก สาํหรับธุรกิจวิศวกรรมใตท้ะเล เมอร์เมดพบวา่มี      
อุปสงคส์าํหรับเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มสูงข้ึนมากในหลายภูมิภาค อยา่งไรกดี็ สัญญาจา้ง
งานของเมอร์เมดบางส่วนยงัคงเป็นสัญญาระยะสั้น และอาจถูกเปล่ียนแปลงไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ เมอร์เมดจึง
ยงัคงตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะหาสัญญาท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึนและมีระยะเวลาของการวา่จา้งท่ีนานข้ึน โดยเฉพาะในน่านนํ้ าหรือ
ตลาดท่ีมีการเติบโตสูง เช่น ตะวนัออกกลาง และยโุรป  ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2557 เรือเมอร์เมด เอน็ดวัเรอร์ จะไปปฏิบติัการ
สาํรวจ ซ่อมแซม และบาํรุงรักษา ในแถบบริเวณทะเลเหนือ และดว้ยแนวโนม้ท่ีการดาํเนินการสาํรวจและขดุเจาะในภาค
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ธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซ ยงัคงมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เมอร์เมดจึงมองแนวโนม้ของธุรกิจน้ีเป็นบวกในช่วง 12 เดือน
ขา้งหนา้  

 
แนวโนม้ของธุรกิจเรือขดุเจาะเองกเ็ป็นบวกเช่นเดียวกนั อุปสงค-์อุปทานของตลาดเรือขดุเจาะทอ้งแบนมี

แนวโนม้ท่ีดี ดงัจะเห็นไดจ้ากอตัราค่าเช่าเรือรายวนัและอตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือ เมอร์เมดไดว้างแผนการตลาดเพ่ือให้
เรือขดุเจาะ MTR-1 ไดค้งทาํหนา้ท่ีเป็นเรือสนบัสนุนการทาํงานนอกชายฝ่ังต่อไปหลงัจากท่ีสัญญาเดิมส้ินสุดลงในเดือน
กรกฎาคม ส่วนเรือขดุเจาะ MTR-2 ไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตามสัญญาวา่จา้งงานระยะเวลา 2 ปี ในประเทศอินโดนีเซียในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา    
 

อุปสงคโ์ดยรวมสาํหรับเรือขดุเจาะสามขาปรับตวัดีข้ึนทัว่โลก มีความตอ้งการใชง้านเรือขดุเจาะสามขาท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เอเชีย และตะวนัออกกลาง หลงัจากรับมอบเรือขดุเจาะสามขา 
AOD I AOD II และ AOD III ไปในปี 2556 เรือทั้งสามลาํก็ไดเ้ร่ิมงานตามสัญญาวา่จา้งงานระยะเวลา 3 ปีท่ีทาํไวก้บั Saudi 
Aramco แลว้ โดยเรือ AOD III เร่ิมสัญญาเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคมท่ีผา่นมา คาดวา่ส่วนแบ่งผลกาํไรจาก AOD จะเพิม่ข้ึนในรอบ
ปีบญัชี 2557 เม่ือเรือขดุเจาะแบบสามขาทั้งสามลาํไดท้าํงาน 
 
เพิม่ทุนเสร็จส้ินในเดือนตุลาคม 

เมอร์เมดประสบความสาํเร็จในการเพิ่มทุนผา่นการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน และเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดั
เม่ือช่วงตน้เดือนตุลาคม  โดยสามารถระดมเงินทุนไดป้ระมาณ 176 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ดว้ยการออกหุน้สามญัใหม่
ประมาณ 628.8 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.28 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยเมอร์เมดจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการเพิม่ทุนใชใ้นการซ้ือเรือ
ขดุเจาะทอ้งแบนใหม่จาํนวน 2 ลาํ และเพื่อการลงทุนอ่ืนๆ ทั้งน้ี TTA ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเตม็จาํนวนสิทธิท่ีมี
สดัส่วนการถือครองหุน้ในเมอร์เมดจึงอยูท่ี่ 57.14% เช่นเดิม  
 
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 
ผลขาดทุนสุทธิของ UMS สูงขึน้จากการต้ังสํารองการลดมูลค่าของถ่านหิน 

ปีบญัชี 2556 เป็นปีท่ีทา้ทายอยา่งยิง่สาํหรับ UMS เน่ืองจากโรงงานท่ีสมุทรสาครไม่สามารถดาํเนินการอยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั UMS กต็อ้งเผชิญกบัปัญหาราคาถ่านหินลดลง ในปีน้ี UMS มีผลขาดทุนสุทธิ 335 ลา้นบาท 
เทียบกบั 255 ลา้นบาทในปีบญัชี 2555 รายได ้ 1,931 ลา้นบาท ลดลง 44% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจาก UMS ชะลอการ
จาํหน่ายถ่านหิน 0-5 มม. ลงเพื่อลดการขาดทุน  UMS ขายถ่านหินไดป้ระมาณ 791,000 ตนัในปี 2556 ลดลง 43% จากระดบั 
1.4 ลา้นตนัในปี 2555 ซ่ึง UMS เร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. เพื่อลดสตอ็คถ่านหินในคลงัซ่ึงเป็นหน่ึงในเง่ือนไขสาํคญั ใน
การขออนุญาตกลบัมาเปิดโรงงานท่ีสมุทรสาครไดอี้กคร้ัง อตัรากาํไรเบ้ืองตน้สูงข้ึนมาอยูท่ี่ 18.1% เน่ืองจากสัดส่วนการ
ขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ท่ีมีกาํไรตํ่าไดล้ดลงมาอยูท่ี่ 27% จาก 41% ในปีบญัชี 2555  ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 
(SG&A) ลดลง 22% จากปีก่อนมาอยูท่ี่ 337 ลา้นบาท ตามยอดขายท่ีลดลง UMS มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ท่ี 14 ลา้นบาท มีผลขาดทุนก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 51 ลา้น
บาท ซ่ึงปรับตวัดีข้ึนจากปีก่อนท่ี มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือมและค่าตดัจาํหน่าย 
(EBITDA) และผลขาดทุนก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) ท่ี 40 ลา้นและ 107 ลา้นบาท ตามลาํดบั และเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานทางบญัชีและเพื่อสะทอ้นราคาถ่านหินท่ีลดลง UMS จึงไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือเป็น
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จาํนวน 243 ลา้นบาทในปีน้ี  ซ่ึงส่วนมากถูกตั้งข้ึนในไตรมาส 3/2556 หากไม่มีการตั้งคา่เผื่อมูลค่าสินคา้ท่ีลดลงของสินคา้
คงเหลือ ผลขาดทุนของ UMS ในปีน้ีจะลดลงกว่าปีท่ีแลว้ 
 

UMS ทยอยเปิดดาํเนินการโรงงานท่ีสมุทรสาครอีกคร้ังตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 เป็นตน้มา หลงัจากท่ี
โรงงานตอ้งปิดตวัไปเกือบ 2 ปี เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใกลเ้คียง  อยา่งไรกดี็ UMS ยงัไม่ได้
รับอนุญาตใหใ้ชท่้าเรือ ณ ท่ีโรงงานแห่งน้ี ดงันั้น กระบวนการทาํงานจึงยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ โดยการเจรจากบัหน่วยงาน
ราชการท่ีรับผดิชอบในเร่ืองน้ียงัคงดาํเนินต่อไป UMS คาดวา่จะสามารถดาํเนินการคดัแยกถ่านหินค่าความร้อนปานกลาง 
(MCV) เท่านั้นท่ีโรงงานสมุทรสาครน้ี เน่ืองจาก UMS ไม่มีพื้นท่ีเกบ็ถ่านหินค่าความร้อนตํ่า (LCV) หลงัจากผา่น
กระบวนการคดัแยกซ่ึงก่อใหเ้กิดถ่านหินขนาด   0-5 มม. โดย UMS กาํลงัหาทางเพิม่มูลค่าของถ่านหินขนาด 0-5 มม. ท่ีอยู่
ในสต็อค 

 
ปีทีด่ขีองบาคองโค 

บาคองโคมีผลประกอบการท่ีดีเป็นประวติัการณ์ในปีบญัชี 2556 โดยมีกาํไรสุทธิ 253 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 24% จาก
ปีท่ีผา่นมา บาคองโคขายปุ๋ยและผลิตภณัฑดู์แลพืชภณัฑสู์งเป็นประวติัการณ์ท่ี 196,400 ตนัในปีบญัชี 2556 โดยเพิม่ข้ึน 2% 
จากปีก่อน ทั้งน้ี สดัส่วนของการขายปุ๋ย NPK คิดเป็น 94% ของยอดขายรวมทั้งหมดในปี 2556 จากปีก่อนท่ี 91% รายได้
รวมอยูท่ี่ 3,229 ลา้นบาท ลดลง 4% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองมาจากราคาปุ๋ ยลดลงจากการท่ีสดัส่วนการขายปุ๋ย NPK ไดม้าก
ข้ึน ประกอบกบัความสามารถในการหาซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีตํ่าลง ทาํใหอ้ตัรากาํไรเบ้ืองตน้อยูท่ี่ 14.6% เพิม่จาก 10.7% ใน
ปีบญัชี 2555 ดงันั้น กาํไรเบ้ืองตน้ในปีบญัชี 2556 อยูท่ี่ระดบั 470 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 30% เม่ือเทียบกบัปีก่อนถึงแมว้า่จะมี
ยอดขายและรายไดท่ี้ค่อนขา้งคงท่ี  ค่าใชจ่้ายในการบริหารและการขาย (SG&A) อยูท่ี่ 130 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 25% เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน เน่ืองจากบาคองโคมีการทาํการตลาดในประเทศมากข้ึนในปีท่ีผา่นมา มีผลกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกั
ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) และผลกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) ท่ีระดบั 340 ลา้นบาท 
และ 333 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิ่มจาก 257 บาท และ 243 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในปีบญัชี 2555 
 
ธุรกจิคลังสินค้ายงัคงเติบโต 

สืบเน่ืองจากพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปิดคลงัสินคา้ บาคองโคหมายเลข 5 ในเดือนกมุภาพนัธ์ รายไดจ้าก
การใหเ้ช่าคลงัสินคา้จึงเพ่ิมข้ึนกวา่เท่าตวัในปีน้ี แต่ยงัคงนบัว่าเป็นรายไดส่้วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดท่ี้มาจากปุ๋ยคลงัสินคา้
ของบาคองโคมีลกูคา้เช่าพื้นท่ีราว 80% โดยเฉล่ียในปีน้ี ปัจจุบนักลุ่มบริษทัของ TTA ในเวียดนามทั้งหมดมีพื้นท่ีคลงัสินคา้
รวมกนั 53,000 ตารางเมตร มีขีดความสามารถในการรองรับสินคา้รวมกนัเกือบ 190,000 เมตริกตนั  

 
บาคองโคยงัคงมองหาโอกาสในการเติบโต ทั้งในธุรกิจปุ๋ยและคลงัสินคา้ โดยบาคองโคคาดวา่จะติดตั้งเคร่ืองจกัร

เพือ่เพิม่กาํลงัการผลิตปุ๋ยไดอี้ก 100,000 ตนัในปี 2557 ในขณะเดียวกนัการเปิดคลงัสินคา้แห่งใหม่ กมี็ความเป็นไปได ้
 
 ในปีบญัชี 2556 น้ีบาเรียเซเรส สร้างผลกาํไรใหก้บั TTA ทั้งส้ิน 24.5 ลา้นบาท ลดลง 15% จากปีก่อน เน่ืองมาจาก
มีการชะลอการนาํเขา้ธญัพืชและสินคา้ทางการเกษตร 
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กลุ่มธุรกจิการลงทุน 
ผลการดาํเนินงานของปี 2556 เป็นเคร่ืองพิสูจนว์า่กลยทุธ์การกระจายความเส่ียงในการลงทุนนั้นไดผ้ล ผลการ

ดาํเนินงานท่ีขาดทุนของโทรีเซนชิปป้ิงถูกชดเชยบางส่วนดว้ยผลกาํไรท่ีปรับตวัดีข้ึนของเมอร์เมด ในขณะท่ีบาคองโคและ
การลงทุนอ่ืนๆ เช่น ปิโตรลิฟต ์และบาเรียเซเรส ต่างกมี็ผลงานท่ีดี อยา่งไรกดี็ TTA ยงัคงตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทีทา้ทาย
อยา่งยิง่สาํหรับธุรกิจของโทรีเซนชิปป้ิง และ UMS เรากาํลงัพยายามอยา่งมากท่ีจะปรับปรุงผลงานของธุรกิจหลกั เพื่อให้
มัน่ใจวา่เราจะมีผลกาํไรท่ีเป็นบวกในปี 2557 

 
ถึงแมว้า่เราจะไม่ไดว้างแผนท่ีจะมีการบนัทึกการดอ้ยคา่ของสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัในปี 2556 แต่

เน่ืองจากตลาดของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไม่สามารถฟ้ืนกลบัมาไดต้ามท่ีตลาดหรือเราคาดการณ์ไว ้ ในขณะท่ี 
UMS เองกต็อ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีทา้ทายท่ีทาํใหเ้รารู้สึกวา่เราจาํเป็นท่ีจะตอ้งสะทอ้นส่ิงเหล่าน้ีไวใ้นงบการเงิน การตั้ง
สาํรองและการบนัทึกการดอ้ยค่าเหล่าน้ีเป็นการบนัทึกทางบญัชีเท่านั้น ดงันั้น จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดในอนาคต และสภาพคล่องของ TTA 
 

อยา่งไรกดี็ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองกาํลงัค่อยๆ ฟ้ืนตวั ดงันั้นแผนเพิ่มทุนท่ีเราจึงนาํเสนอเป็นการเปิด
โอกาสใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงสามารถซ้ือเรือเขา้มาเสริมกองเรือได ้ ก่อนท่ีราคาเรือในตลาดจะปรับตวัสูงข้ึนไปกวา่น้ี ใน
ขณะเดียวกนัภาคธุรกิจการใหบ้ริการนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเมอร์เมดดาํเนินการอยูก่ย็งัคงแขง็แกร่งจาก
การท่ีค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและการผลิตโดยบริษทันํ้ามนัและก๊าซยงัคงเพ่ิมข้ึนอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง โดยจากรายงานล่าสุดของ 
Pareto Securities คาดวา่ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและการผลิตทัว่โลกจะเพิม่ข้ึน 8% ในปี 2557 

 
 ส่วนตลาดปุ๋ยในเวียดนามก็กาํลงัเติบโตข้ึนอยา่งชา้ๆ แต่จากการท่ีอตัราคา่ระวางเรืออยูใ่นระดบัตํ่า บาคองโคจึง
สามารถส่งปุ๋ยจาํนวนมากออกไปขายยงัประเทศท่ีอยูไ่กลออกไป เช่น แอฟริกา ในขณะท่ี UMS ก็เผชิญกบัการแข่งขนัจาก
บริษทัซ้ือขายถ่านหินท่ีเพิ่งตั้งข้ึนมาใหม่ และกาํลงัพยายามหาวิธีในการรักษายอดขายและเพ่ิมอตัรากาํไร 
 

นโยบายโดยรวมของเราคือการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของตลาดต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าธุรกิจหลกัของ
เราไดถ้กูบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เรายงัคงมองหาโอกาสในการลงทุนท่ีคาดวา่จะนาํมาซ่ึงผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนใน
อนาคตสาํหรับแต่ละหน่วยธุรกิจ   
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12. ข้อมูลอืน่ที่เกีย่วข้อง 
- ไม่มี - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงับริษทัขอรับ

รองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง   ขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

 
(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ี
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ  ถกูตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์ หรือ
นางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นาย
เฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั หรือนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ 
กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร 
 

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

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร 
 

 ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูก้ารใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

 

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ เลขานุการบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
1. ขอ้มูลกรรมการผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการ 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 61 - 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) 
31 มกราคม 2555  - 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   2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี      
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ      
    จดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยั      
    ราชภฎัเพชรบุรี      
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี      
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ      
    บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั      
    มหาสารคาม      

หมายเหตุ 1) ขอ้มูลสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556  2) สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   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 – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง      
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 3      
     สถาบนัวิทยาการตลาดทุน      
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 35 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 15.70% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริหารและ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
รับรอง    สหรัฐอเมริกา   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
31 มกราคม 2555  - หลกัสูตร Director Accreditation    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     Program (DCP 53/2548)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0.11 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ     เบิร์คลีย ์   ต.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     มหาวิทยาลยัมินิโซตา้    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
รับรอง  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
31 มกราคม 2548     Program (DCP 70/2549)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 50 – ต.ค. 56 กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
      กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 
       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     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 
     มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     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  
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายสันติ บางออ้ 67 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ - 0 ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแล บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     การเกษตร มหาวิทยาลยัเทก็ซสั    กิจการ  
ประธานกรรมการสรรหาและ    เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา   2555 – ปัจจุบนั อนุกรรมการจดัทาํบนัทึก  กระทรวงการคลงั 
กาํหนดค่าตอบแทน  - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต     ขอ้ตกลงและประเมินผล  
กรรมการตรวจสอบและ    (การคลงั) จุฬาลงกรณ์    การดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยั    สาขาสื่อสารและพลงังาน  
31 มกราคม 2555  - 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)      
  - หลกัสูตร Audit Committee      
     Program (ACP 42/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Monitoring Fraud       
  Risk Management  (MFM9/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายสันติ บางออ้ (ต่อ)  - หลกัสูตร Monitoring the       
     System of Internal Control and       
  Risk Management (MIR 14/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Monitoring the       
     Internal Audit Function      
     (MIA 14/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Monitoring the       
     Quality of Financial Reporting      
     (MFR 17/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Role of the       
     Compensation Committee       
     Program (RCC 16/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายกฤช ฟอลเลต็ 64 - Advance Management  - 0 เม.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ    Program, Harvard Business    2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ    School, Boston, USA    กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการอิสระ  - ปริญญาโทพาณิชยศ์าสตร์   2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธาน บริษทั พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน) 
12 เมษายน 2555    มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)     กรรมการตรวจสอบ  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธาน บริษทั อะมานะฮ ์ลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 
  - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต     กรรมการตรวจสอบ  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification    ตรวจสอบ  
     Program (DCP 149/2554)   2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ  มหาวิทยาลยันครพนม 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2552 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    ใหญ่  
นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั 49 - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ - 0 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
อลั-คูวารี    จาก Kent University    2551 – ปัจจุบนั ประธาน Qatar Project Management Company 
กรรมการอิสระ    สหราชอาณาจกัร   2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการและ Qatari Diar Real Estate Investment Co. 
31 มกราคม 2555  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ    ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
    จาก Qatar University   2548 – ปัจจุบนั ประธานและกรรมการ Barwa Real Estate 
      ผูอ้าํนวยการ  
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั  43 - License of Law, Emirates  - 0 ปัจจุบนั Director General Office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin  
เอม็. อลันสัซารี     University     Zayed Al Nahyan, U.A.E 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่า     ปัจจุบนั Under Secretary General Affairs Dept. – The Crown Prince Palace, U.A.E 
ตอบแทน     ปัจจุบนั Member National Consulting Council, U.A.E 
กรรมการอิสระ     ปัจจุบนั Assistant-Undersecretary Ministry of Finance Abu Dhabi, U.A.E 
30 มกราคม 2556     ปัจจุบนั Legal Adviser Abu-Dhabi Investment Agency, U.A.E 
     ปัจจุบนั Board Member Union National Bank Abu-Dhabi, U.A.E 
     ปัจจุบนั Board Member The Emirates Insurance Company, U.A.E 
       ปัจจุบนั Board Member Alwifaq Finance Company, U.A.E 
     ปัจจุบนั Board Member The National Investor Company, U.A.E 
     ปัจจุบนั Director General Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club, U.A.E 
     ปัจจุบนั Vice President Youth Hostel Society, U.A.E 
     ปัจจุบนั Secretary General Municipality Council in Al Ain, U.A.E 
     ปัจจุบนั Vice President The National Tourism and Hotels Company, U.A.E 
     ปัจจุบนั Board Member  The Commercial Buildings Financing Committee, U.A.E 
     ปัจจุบนั Board Member The Private Housing Loan Authority for Nationals, U.A.E 
     ปัจจุบนั Board Member The Commercial Buildings Financing Committee, U.A.E 
นายอีฟ บาบิว 75 - Civil Engineer – Ecole Centrale  - 0 ก.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ     de PARIS   2546 – ปัจจุบนั Executive Chairman ELSA Consultants SA 
12 กรกฎาคม 2556  - MBA – Institut d’Administration    2543 – 2547 Executive Chairman CPG Market S.A. 
     des Entreprises de PARIS      
  - MBA – Harvard Business School      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สัดส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 54 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร   Sasin Graduate School of Business    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ    Chulalongkorn University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    in a joint program with Kellogg   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    Graduate School of Management   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
รับรอง    of Northwestern University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
31 มกราคม 2555  - Singapore Polytechnic with a    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
    Diploma in Production    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
    Engineering   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
  - Completed Finance for Senior    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
    Executives at Harvard University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. 
     ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2547 – 2554 ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส  บริษทั แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     2546 – 2547 ผูช้่วยกรรมการบริหารงาน บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ และอาคเนยป์ระกนัภยั 
     2542 – 2545 ผูบ้ริหาร บริษทั แปซิฟิค เซ็นจูรี่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 33 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 4.06% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่า    จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
ตอบแทน    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ    มหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นโครงการ   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั   ร่วมกบั Kellogg Graduate School    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    of Management of Northwestern    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
รับรอง   University ประเทศสหรัฐอเมริกา   2554 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมานเ์ท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
31 มกราคม 2555  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
    จากมหาวิทยาลยับอสตนั       
     สหรัฐอเมริกา      
  - หลกัสูตร Director Accreditation       
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)       
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ 67 - M.A. Economics Georgetown  - 0 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ     University, USA   2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วิทยัไบโอเพาเวอร์ จาํกดั 
กรรมอิสระ  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรติ   2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2556    นิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   เม.ย. 52 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Accreditation     กรรมการตรวจสอบและ  
     Program (DAP รุ่นที่ 8/2547)     ประธานกรรมการกาํกบั  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    ดูแลกิจการที่ดี  
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2552 – ปัจจุบนั กรรมการและ บริษทั เงินทุนแอ๊ดวานซ์ จาํกดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการตรวจสอบ  
     Program (DCP 104/2551)   2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเวอร์กรีน พลสั จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2549 – 2552 กรรมการอิสระ กรรมการ บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    ตรวจสอบ และกรรมการ  
  - หลกัสูตร Audit Committee    สรรหา  
     Program (ACP 27/2552)   2548 – 2551 ประธานกรรมการ บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2547 – 2551 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Finance of Non-      
   Finance Director (FND 13/2547)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Role of Chairman      
     Program (RCP 10/2547)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์(ต่อ)  - หลกัสูตรการป้องกนั      
     ราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนั      
     ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 40      
  - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง      
     การเมืองการปกครองในระบอบ      
     ประชาธิปไตย สาํหรับนกั      
     บริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5       
     สถาบนัพระปกเกลา้      
  - หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง       
     (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536 สถาบนั      
     พฒันาขา้ราชการพลเรือน      
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง       
     สถาบนัวิทยาการตลาดทุน       
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 5      
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1.2 ผูบ้ริหาร 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 35 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 15.70% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริหารและ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
รับรอง    สหรัฐอเมริกา   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
31 มกราคม 2555  - หลกัสูตร Director Accreditation    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     Program (DCP 53/2548)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0.12 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ     มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ     เบิร์คลีย ์   ต.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     มหาวิทยาลยัมินิโซตา้    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
รับรอง  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
31 มกราคม 2548     Program (DCP 70/2549)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 50 – ต.ค. 56 กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 
       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 
      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 แอลทีดี 
     ต.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
     มี.ค. 48 – ก.ย. 48 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     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  
นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส 48 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์จาก - 0 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 – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 41 - ปริญญาโทสาขาวิศวกรรม - 0 ก.ค. 56 – ปัจจุบนั รักษาการผูช้่วยกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
รักษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ     การเงินจาก New York     ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี  
ใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน   University,ประเทศสหรัฐอเมริกา    และการเงิน  
16 กรกฎาคม 2556  - ปริญญาโท166บริหารธุรกิจ   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
     สาขาการเงินจาก Claremont    ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
     Graduate University    ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
     สหรัฐอเมริกา   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 
  - ปริญญาตรีดา้นวศิวกรรม   ส.ค. 54 – ก.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการและ บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
     อุตสาหกรรมจาก    ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน  
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2544 - 2554 Senior Vice President,  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
      Corporate Advisory  
นายสมพร จิตเป็นธม 52 - Master in Public Policies, - - ต.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    Harvard University, Cambridge,    สายงานกลยทุธ์  
สายงานกลยทุธ์    MA, USA   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
1 ตุลาคม 2556  - Bachelor of Science in Business   พ.ค. 56 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
    Administration, Boston    ธ.ค. 52 – พ.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
    University, Boston, MA, USA   ก.ย. 49 – พ.ย. 52 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
  - หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่นที่      
    3 จากกระทรวงการคลงัและ      
   สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการคลงั      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายสมพร จิตเป็นธม (ต่อ)  - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ      
    สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร      
    ระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและ      
    องคก์ารมหาชนจากสถาบนั      
    พระปกเกลา้      
  - อบรมผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับ      
    ผูบ้ริหารภาครัฐวิสาหกิจ      
  - อบรม The Asia Pacific Bankers      
    Congress      
  - อบรม Central Bank Policies      
    and Operations in the Money      
    and Foreign Exchange Markets      
  - หลกัสูตร Director Certification      
     Program (DCP 178/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายวิชาย ชื่นสุขสวสัดิ์ 56 - ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ - 0 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      สาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยั     สายงานโครงสร้างพื้นฐาน  
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน     ควีนส์แลนด ์ประเทศ   ก.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 
1 กรกฏาคม 2553     ออสเตรเลีย   ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
     ม.ค. 54 – ต.ค. 55 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     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. 
นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร 55 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  - 0 เม.ย. 51 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     จากมหาวิทยาลยัแมรี่แลนด ์    สายงานปฏิบตัิการ  
สายงานปฏิบตัิการ     สหรัฐอเมริกา   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
15 สิงหาคม 2551  - 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)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นางอุไร ปลื้มสาํราญ 59 - ปริญญาตรี สาขาบริหารจดัการ - 0.015 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     และการบญัชีจากมหาวิทยาลยั    สายงานบริหารความเสี่ยง  
สายงานบริหารความเสี่ยง      Woodbury สหรัฐอเมริกา    และกาํกบัดูแลและ  
และการกาํกบัดูแล  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    สายงานทรัพยากรมนุษย ์  
สายงานทรัพยากรมนุษย ์     2553 Senior corporate The Dow Chemical Ltd. 
12 กรกฎาคม 2553      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 52 - ปริญญาโท สาขาบญัชีและ - 0 ส.ค. 52 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     การเงินจากมหาวิทยาลยั    สายงานการเงินและบญัชี  
สายงานการเงินและบญัชี     ธรรมศาสตร์   ต.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
24 สิงหาคม 2552  - 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 – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   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  

 
1.3 เลขานุการบริษทั 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   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      
14 สิงหาคม 2551      มหาวิทยาลยั      
  -   อกัษรศาสตร์บณัฑิต      
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      

หมายเหตุ หนา้ที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัอยูใ่นหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ ขอ้  8.3 
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2. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยหลกั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
2.1 บริษทั โทรีเซนชิปปิ้ง สิงคโ์ปร์ พทีีอี แอลทีดี 

 2.1.1 คณะกรรมการ 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั * 47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0.12 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการและ     มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     เบิร์คลีย ์   ต.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
รับรอง     มหาวิทยาลยัมินิโซตา้    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
9 ตุลาคม 2549  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     Program (DCP 70/2549)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 50 – ต.ค.56 กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 
       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 
      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 แอลทีดี 
     ต.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     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  
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ * 35 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  - 0 ม.ค. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
รับรอง    สหรัฐอเมริกา   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
23 มกราคม 2556  - หลกัสูตร Director Accreditation    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     Program (DCP 53/2548)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 
นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั * 56 - Master degree, University of - 0 ก.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
กรรมการและ     Wales   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - Bachelors degree, Wales   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     Cardiff Polytechnic   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
รับรอง  - Certificate – First class   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
1 ตุลาคม 2556     Marine Engineer   ธ.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (เดนมาร์ก) เอพีเอส 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายลี เวย ์ชุง 34 - Diploma in Accountancy   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
กรรมการและ    Ngee Ann Polytechnic,    2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอีพ) แอลทีดี 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Singapore   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - GCE ‘O’ Level, Bukit Panjang    2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
รับรอง    Government High School   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
30 เมษายน 2553  - Admitted as an Associate    2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอตแลนติส ออฟชอร์ คอนสตรัคชัน่ พีทีอี แอลทีดี 
    Member, Institute of Chartered   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
    Secretaries & Administrators      
  - Practising Chartered Secretary,      
    Institute of Chartered      
    Secretaries & Administrators      
นายเควิน ตนั 60 - Bachelor of Accountancy, - 0 2554 – ปัจจุบนั กรรมการตวัแทน บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
กรรมการตวัแทนและ     National University of    2554 – ปัจจุบนั กรรมการตวัแทน บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     Singapore   2554 – ปัจจุบนั กรรมการตวัแทน บริษทั ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ        
รับรอง        
27 เมษายน 2554        

* คือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิส่งเขา้เป็นกรรมการผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
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2.1.2 ผูบ้ริหาร 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั * 56 - Master degree, University of - 0 ก.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
กรรมการและ     Wales   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - Bachelors degree, Wales   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     Cardiff Polytechnic   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
รับรอง  - Certificate – First class   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
1 ตุลาคม 2556     Marine Engineer   ธ.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (เดนมาร์ก) เอพีเอส 
นายไมเคิล แอนเดอร์สัน 44  - 0 พ.ย. 54 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์        
16 พฤศจิกายน 2554        
นายมิเคล โบ 45 - Master of Business - 0 ส.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง     Administration, Aston     ความเสี่ยง  
1 สิงหาคม 2555     University      
นายเฮนริค เจเรเมียสเซน 44  - 0 ม.ค. 56 – ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการฝ่ายเช่าเรือ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายเช่าเรือ        
2 มกราคม 2556        
นายยอดชาย รัตนชีวกร 47 - ปริญญาโท สาขาการบริหาร - 0 มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการ     จดัการภาครัฐและภาคเอกชน     ทางทะเล  
ทางทะเล     จากสถาบนัพฒันบริหารศาสตร์   2549 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายกองเรือ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 
5 มิถุนายน 2549  - ปริญญาตรี จากศูนยฝ์ึกพาณิชย   2537 – 2539 ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายปฏิบตัิการ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 
     นาวีประเทศไทย    กองเรือ  
     2535 – 2537 ผูจ้ดัการส่วนปฎิบตัิการ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 
      กองเรือ  
     2533 – 2535 กปัตนัเรือ กลุ่มบริษทัโทรีเซน 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายนาวินห์ จูเลียน เหงียน 38 - Master of Business  - 0 2554 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ     Administration, Stanford    2554 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
4 มกราคม 2554     Graduate School of Business   2552 – 2553 ผูจ้ดัการ PricewaterhouseCoopers (PwC) Advisory Group -  
  - Master of Science - Engineering     Thailand 
     , Ecole Centrale de Lyon   2550 – 2552 ที่ปรึกษา The Boston Consulting Group 
     2549 Summer Consultant The Boston Consulting Group 
     2547 – 2548 China Route Manager AIR FRANCE - Asia Pacific office 
     2545 – 2547 Corporate Sales Development  AIR FRANCE - Asia Pacific office 
      Manager  
     2542 – 2544 Sales Tools Project Manager AIR FRANCE - Asia Pacific office 
นางสาวรุจิระ พานิชกิจ 42 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - 0 พ.ค. 53 – ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ     การเงินจากมหาวิทยาลยั    การเงิน  
การเงิน     เกษตรศาสตร์   พ.ค. 53 – ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
พฤษภาคม 2553      การเงิน  
     ก.ค. 37 - พ.ค. 53 ผูจ้ดัการอาวโุสตรวจสอบ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
นางสาวณฐัวรรณ ตุ่มเงิน 45 - ปริญญาโท สาขา ทรัพยากร - 0 2552 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์พีทีอี แอลทีดี 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล     บุคคล จาก California State     บุคคล  
11 สิงหาคม 2552     University, Fullerton   2549 – 2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร บริษทั บางกอกอินดสัเตรียล แกซ็ จาํกดั 
  - ปริญญาตรี สาขาการบญัชีและ    บุคคล  
     การเงิน จากจุฬาลงกรณ์   2547 – 2549 ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร บริษทั ออราเคิล ประเทศไทย จาํกดั 
     มหาวิทยาลยั    บุคคล  
     2545 – 2547 ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร บริษทั คาร์กิลล ์มีท ประเทศไทย จาํกดั 
      บุคคล  
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2.2 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

2.2.1 คณะกรรมการ 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ * 61 - 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) 
19 มิถุนายน 2555  - 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   2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์      
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี      
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ      
    จดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยั      
    ราชภฎัเพชรบุรี      
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี      
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการ      
    บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั      
    มหาสารคาม      
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง      

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 3      
     สถาบนัวิทยาการตลาดทุน      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   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 – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ * 35 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 15.70% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
รองประธานกรรมการบริหาร และ  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    สหรัฐอเมริกา   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - หลกัสูตร Director Accreditation    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
รับรอง     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
19 มิถุนายน 2555     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     Program (DCP 53/2548)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั * 47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0 ก.พ. 48 – ธ.ค. 56 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารและ     มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     เบิร์คลีย ์   ต.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
รับรอง     มหาวิทยาลยัมินิโซตา้    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
19 มิถุนายน 2555  - 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 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 50 – ต.ค. 56 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 
     มิ.ย. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     ต.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     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  
นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ * 54 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารและ   Sasin Graduate School of Business   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Chulalongkorn University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    in a joint program with Kellogg   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
รับรอง   Graduate School of Management   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
26 มิถุนายน 2555    of Northwestern University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
  - Singapore Polytechnic with a    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
    Diploma in Production    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
    Engineering   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
  - Completed Finance for Senior    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
   Executives at Harvard University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (ต่อ)  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     Program (DCP 165/2555)   ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2547 – 2554 ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส  บริษทั แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     2546 – 2547 ผูช้่วยกรรมการบริหารงาน บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ และอาคเนยป์ระกนัภยั 
     2542 – 2545 ผูบ้ริหาร บริษทั แปซิฟิค เซ็นจูรี่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
นายโต๊ะ เวิน เคียง โจอะคิม 49 - Bachelor of Business  - 0 2551 – ปัจจุบนั Deputy Chief Investment  National University of Singapore 
กรรมการอิสระ  Administration, Finance Major    Officer (Investment Office) 
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  University of North Texas   2548 - 2551 Executive Vice President and  Great Eastern Holdings (GEH) 
26 มิถุนายน 2555  - Chartered Financial Analyst    Head of Investment  
  CFA Institute    Management  
  - Financial Risk Manager   2542 – 2551 Executive Vice President and  Great Eastern Holdings (GEH) 
  Global Association of Risk    Head of Investment  
  Professionals    Management  
      Head of Insurance Asset  Straits Lion Asset Management Private Limited 
      Management  
นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 73 - Ph.D. in physicals sciences - 0 ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร  Orsay University, France   2548 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จาํกดั (มหาชน) 
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  - Honorary Ph.D.       
28 มกราคม 2556  King Mongkut Institute      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายอึง เชอ ยาน 54 - Bachelor of Accountancy - 0 2533 –  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ C Y Ng & Co 
กรรมการ  National University of    2547 –  ปัจจุบนั  Ecowise Holdings Limited 
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  Singapore   2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ Samko Timber Limited 
19 มิถุนายน 2555  - Member of the Institute of   2553 – ปัจจุบนั   Vicplas International Ltd. 
  Certified Public Accountants   ปัจจุบนั  MoneyMax Financial Services Ltd.  
  Of Singapore (ICPAS)   2539 – ปัจจุบนั            กรรมการ Bonython Trading Pte. Ltd. 
  - Member of the Institute of   2541 – ปัจจุบนั            Lancashire General Properties (Singapore) Pte. Ltd.  
  Certified Public Accountants     Mermaid Drilling (Singapore) Pte. Ltd. 
  In Australia     MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd. 
  - Fellow member of Institute                        MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd. 
  Of Certified Public    ปัจจุบนั        กรรมการ MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. 
  Accountants Of      Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. 
  Singapore (ICPAS)     Seascape Surveys Pte. Ltd. 

* คือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิส่งเขา้เป็นกรรมการผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
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2.2.2 ผูบ้ริหาร 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ * 35 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 15.70% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริหาร และ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกา   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
19 มิถุนายน 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     Program (DCP 53/2548)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 
นายไมเคิล แวน แอมโบรส 66 - Liberal Arts Couse Work,  - 0 ก.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เมอร์เมด      Louisiana State University &    ก.ค. 53 – ก.ย. 55 กรรมการ Contract Maritime Consultancy- Long Term Lighthouse  
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั     Western Illinois University     R&D Ent. Representation, Ambrose Consulting LLC 
กนัยายน 2555     2548 – ก.ค. 53 Senior Vice President International Business Development, Eastern Hemisphere,  
       Operations Cal Dive International/Helix Energy Solutions 
นายสตีเวน่ เกรเกอร์ เลนซ 59 - Electrical Apprentic,  - 0 พ.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เมอร์เมด      Christchurch Technical College   ก.ค. 51 – ส.ค. 54 กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
ดริลลิ่งค ์จาํกดั     2549 – 2551 Australian Country Manager Songa Pty. Ltd., 
พฤษภาคม 2555        
น.ส.ศิริวรรณ ชาํนาญณรงคศ์กัดิ์ 42 - ปริญญาโท สาขา บญัชี - 0 2554 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    การเงิน  
พฤษภาคม 2556  - ปริญญาตรี สาขา บญัชี   2551 -2554 Business Unit Controller Technology Business Unit DKSH Management Pte. Ltd., 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     Singapore 
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2.3 บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 

2.3.1 คณะกรรมการ 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

พลตาํรวจเอก ดร. ชิดชยั  67 - ปริญญาเอก สาขาบริหารงาน  - 0 มิ.ย. 55  – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส 

วรรณสถิตย ์      ยตุิธรรมสหรัฐอเมริกา   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. นํ้าตาล เอราวณั 
ประธานกรรมการ / ประธาน   (ทุนรัฐบาล)   2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั(มหาชน) 
กรรมการบริหารและ  - ปริญญาโท สาขาบริหารงาน    2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ.พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  ตาํรวจ สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)     (ไทย-จีน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - Director Accreditation Program    2554 – ปัจจุบนั  นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตาํรวจนายก 
รับรอง     (DAP) รุ่นที่ 75/2008 จากสมาคม   2541 – ปัจจุบนั  สมาคมชาวอุบลราชธานี 
มิถุนายน 2555     ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั      
     ไทย (IOD)      
  - สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.)       
     รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2553      
  - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร       
     หลกัสูตร ปรอ. รุ่นที่ 1      
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ * 35 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 15.70% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ/กรรมการ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกา   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
มิถุนายน 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     Program (DCP 53/2548)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ * 33 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 4.06% ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา    จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
และกาํหนดค่าตอบแทนและ    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นโครงการ   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ   ร่วมกบั Kellogg Graduate School    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
รับรอง    of Management of Northwestern    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
มิถุนายน 2555   University ประเทศสหรัฐอเมริกา   2554 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมานเ์ท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 188 -

 
 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (ต่อ)  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
    จากมหาวิทยาลยับอสตนั       
     สหรัฐอเมริกา      
  - หลกัสูตร Director Accreditation       
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)       
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ * 54 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร   Sasin Graduate School of Business   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 
ประธานกรรมการสรรหาและ    Chulalongkorn University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
กาํหนดค่าตอบแทนและ    in a joint program with Kellogg   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั   Graduate School of Management   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    of Northwestern University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
รับรอง  - Singapore Polytechnic with a    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
มิถุนายน 2555    Diploma in Production    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
    Engineering   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
  - Completed Finance for Senior    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
   Executives at Harvard University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (ต่อ)     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. 
     ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     2547 – 2554 ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส  บริษทั แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     2546 – 2547 ผูช้่วยกรรมการบริหารงาน บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวติ และอาคเนยป์ระกนัภยั 
     2542 – 2545 ผูบ้ริหาร บริษทั แปซิฟิค เซ็นจูรี่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั 
นายสมพร จิตเป็นธม * 52 - Master in Public Policies, - 0 ต.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ และ    Harvard University, Cambridge,    สายงานกลยทุธ์  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    MA, USA   พ.ย. 56- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - Bachelor of Science in Business   พ.ค. 56 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
รับรอง    Administration, Boston    ธ.ค. 52 – พ.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน    University, Boston, MA, USA   ก.ย. 49 – พ.ย. 52 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
หม่อมหลวงจนัทรจุฑา  จนัทรทตั  - หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่นที่      
เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2556)    3 จากกระทรวงการคลงัและ      
   สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการคลงั      
  - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ      
    สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร      
    ระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและ      
    องคก์ารมหาชนจากสถาบนั      
    พระปกเกลา้      
  - อบรมผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับ      
    ผูบ้ริหารภาครัฐวิสาหกิจ      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายสมพร จิตเป็นธม (ต่อ)  - อบรม The Asia Pacific Bankers      
    Congress      
  - อบรม Central Bank Policies      
    and Operations in the Money      
    and Foreign Exchange Markets      
  - หลกัสูตร Director Certification      
     Program (DCP 178/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
นายเอกวจัน์ อมรวิวฒัน์ 52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop - 0 เม.ย. 53 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/     University, Los Angeles, CA,    ต.ค. 41 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษาอาวโุสและผูบ้ริหาร  บจ. คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ 
กรรมการอิสระ     USA    ฝ่ายสนบัสนุนการตลาดธุรกิจ  
เมษายน 2553  - ปริญญาตรี สาขาบญัชี    การบิน   
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ก.ค. – ก.ย. 41 ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ ธนาคาร บีเอน็พี พาร์ริบาร์ 
  - Director Accreditation Program    ม.ค. – มิ.ย. 41 ผจก.ฝ่ายการเงินและเทคโน บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ 
     Class 84/2010, สมาคมส่งเสริม    โลย ีสารสนเทศ  
     สถาบนั กรรมการบริษทัไทย    ก.พ. 37 – ธ.ค. 40 ผอ.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์เอกพฒัน์ 
     (IOD)   พ.ย. 34 – ม.ค. 37 ผจก.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษทัหลกัทรัพย ์ไดวา จาํกดั 
  - Audit Committee Program Class    มี.ค. 33 – ต.ค. 34 ผจก.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ธนสยาม 
     32/2010,สมาคมส่งเสริมสถาบนั    พ.ค. 30 – ก.พ. 33 ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   พ.ย. 28 – เม.ย. 30 ผช.ผจก.ฝ่ายตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ 64 - ปริญญาโทนิติศาสตร์ - 0 2547 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
กรรมการอิสระ/กรรมการ      มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด   2548 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ บมจ. ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง 
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ     สหรัฐอเมริกา    กรรมการอิสระ  
กาํหนดค่าตอบแทน  - เนติบณัฑิตไทย   2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.ซี. ยเูนี่ยม โกลบอล 
ปี 2547  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์    2547 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ บมจ. เอม็ เอฟ อี ซี 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    กรรมการอิสระ  
  - Director Accreditation Program    2542 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป 
     Class 27/2004,  สมาคมส่งเสริม    กรรมการอิสระ  
     สถาบนักรรมการบริษทัไทย       
     (IOD)      
  - Director Certification Program       
     Class 60/2005, สมาคมส่งเสริม      
     สถาบนักรรมการบริษทัไทย       
     (IOD)      
  - Role of the Compensation       
     Committee Class 11/2010,       
     สมาคมส่งเสริมสถาบนั       
     กรรมการบริษทัไทย  (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

พลตาํรวจโท คาํรบ ปัญญาแกว้ 57 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ - 0 ม.ค. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
กรรมการอิสร/กรรมการตรวจสอบ     มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต      2556 – ปัจจุบนั ผูบ้ญัชาการ สาํนกังานพิสูจน์ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
มกราคม 2556     พฒันบริหารศาสตร์    หลกัฐานตาํรวจ  
  - ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย   2555 – 2556 จเรตาํรวจ (สบ8) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
     ตาํรวจ รุ่น 32      
  - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร       
     (วปอ.) 2551      
นายธราธร วงศป์ระศาสตร์ 40 - ปริญญาตรี Architecture,  - 0 ม.ค. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
กรรมการอิสระ     PRATT Institute, Brooklyn,    2547 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แดน วงศป์ระศาธน์ สถาปนิก จาํกดั 
     New York, USA      

* คือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิส่งเขา้เป็นกรรมการผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
 

2.3.2 ผูบ้ริหาร 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ 51 - MBA Concentration in Finance,  - 0 ก.ย. 56 – ปัจจุบนั รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ /     University of Texas at Arlington   2541 – 2551  ธนาคาร โซซิเอเต เจนเนอรัล สาขากรุงเทพ 
รักษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ      2540 – 2541  ธนาคาร ดอยช์ สาขากรุงเทพ 
สายงานบญัชีการเงินและสนบัสนุน        
ปฎิบตัิการ        
กนัยายน 2556        
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายวิชาย ชื่นสุขสวสัดิ์ 56 -  ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ - 0 มี.ค. 56 – ธ.ค. 56 รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ     สาขา จิตวิทยาจากมหาวิทยาลยั   ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
มีนาคม 2556    ควีนส์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย   ม.ค. 54 – มิ.ย. 55 กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
(ลาออกวนัที่ 1 ธนัวาคม 2556)     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 ้  
     เม.ย. 43 – ธ.ค. 43 ผูอ้าํนวยการ Special  United Parcel Service of America Inc. 
      Assignment  
     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. 
นายพฒัน์พงษ ์พงษเ์สถียรศกัดิ์ 46 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0 มี.ค. 56 – พ.ย. 56 รักษาการ ผูช้่วยกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
รักษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    ผูจ้ดัการสายงาน จดัหาวตัถุดิบ  
สายงานจดัหาวตัถุดิบและ  - Master of Science, Southern    และระบบขนส่ง  
ระบบขนส่ง     Methodist, University, USA   2553 – 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
มีนาคม 2556  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์    สายงานการผลิต  
(ลาออกวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556)     บณัฑิต มหาวทิยาลยัเอเชีย   2552 – 2553 Chief Operating Officer,  Mconzult Asia co., Ltd. 
     อาคเนย ์    Project Manager  
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายพฒัน์พงษ ์พงษเ์สถียรศกัดิ์      2550 – 2553 Outsourcing Service Delivery บจก. ฮิวเลตต-์แพคการ์ด (ประเทศไทย) 
(ต่อ)      Director  
     2544 – 2550 Country Service Manager บจ. โมโตโรล่า (ประเทศไทย) 
นายวศะ โฆษะทตั 39 - Ph.D. Industrial Engineering - 0 มี.ค. 56 – ปัจจุบนั รักษาการ ผูช้่วยกรรมการ  บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
รักษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ   - M.S. Industrial Engineering    ผูจ้ดัการ สายงานการขาย  
สายขายและการตลาด  - B.S. Chemical Engineering    และการตลาด  
มีนาคม 2556     at The Texas Tech University   2553 – 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
      สายงานเชิงพาณิชย ์  
     2552 – 2553 Bitumen Business Manager  บจ. เชลลแ์ห่งประเทศไทย 
      Global Customer Service   
     2549 – 2551 Excellence Manager บจ. ยนูิลีเวอร์ ประเทศองักฤษ 
นางสาวรัชฎาภรณ์ ดาํรงคส์ินธุ์ 40 - ปริญญาตรี การบญัชี สถาบนั - 0 พ.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการบญัชี บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี     เทคโนโลยรีาชมงคล   พ.ค. 55 – พ.ค. 56 Finance & Accounting  Leschaco (Thailand) Co., Ltd. 
พฤษภาคม 2556      Manager  
     ต.ค. 54 – พ.ค. 55 Accounting Manager OMG Holding (Thailand) Co., Ltd. 
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2.4 บริษทั บาคองโค จาํกดั 

2.4.1 คณะกรรมการ 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั * 47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - 0.12 ก.พ. 48 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและ     มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     เบิร์คลีย ์   ต.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์แมแนจเมนท ์จาํกดั 
รับรอง     มหาวิทยาลยัมินิโซตา้    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
23 กรกฎาคม 2552  - หลกัสูตร Director Certification    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั 
     Program (DCP 70/2549)    กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ค. 52 – พ.ย. 56 กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 50 – ต.ค. 56 กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
     มี.ค. 48 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 
       บริษทัในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จาํนวน 46 บริษทั 
      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 แอลทีดี 
     ต.ค. 49 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
     มี.ค. 48 – ก.ย. 48 กรรมการ บริษทั ฮอไรซนั โมบาย คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (ต่อ)     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  
นายวิชาย ชื่นสุขสวสัดิ์ * 56 - ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ - 0 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการและ     สาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยั     สายงานโครงสร้างพื้นฐาน  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     ควีนส์แลนด ์ประเทศ   ก.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     ออสเตรเลีย   ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
รับรอง     ส.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
สิงหาคม 2554     ม.ค. 54 – ต.ค. 55 รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
     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. 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นายซิกมนัด ์สตรอม * 57 - Master in computer Science, - 0 ก.ค. 52 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั บาคองโค จาํกดั 
กรรมการและ     Finance/Administration from   2545 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce in HCMC 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    EDB Hoeyskolen, Oslo, Norway   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ Baria Serece Phu My Port J/S Co. 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     xxx ประธานกรรมการ Thoresen-Vinama Logistic 
รับรอง     2536 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Thoresen-Vinama Co., Ltd. 
กรกฏาคม 2552     2523 – 2536 Operations/Chartering T.Klaveness Shipping Group, Olso, Norway 

* คือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิส่งเขา้เป็นกรรมการผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
 

2.4.2 ผูบ้ริหาร 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นาย Pinguet Didier 49 - Bachelor Degree Sales and  - 0 ก.พ. 54 – ปัจจุบนั Deputy General Director & บริษทั บาคองโค จาํกดั 
Deputy General Director &     Marketing (CCI, Paris)     Commercial Director  
Commercial Director     Baccalaureate specialising in   2551 – 2553 Export Manager SDP, Franch 
กมุภาพนัธ์ 2554     Crop Protection   2545 – 2550 General Manager  Syngenta Agro, Central Africa, Douala – Cameroon 
     2542 – 2545 Marketing & Sales Manager Syngenta Morocco, Casablanca 
นาย Siquet Pierre Louis Bernard 46  - 0 2554 – ปัจจุบนั General Director บริษทั บาคองโค จาํกดั 
General Director     2553 – 2554  Emsa Vietnam, Binh Duong Province 
ปี 2554     2541 – 2553  Scansiaviet, Binh Duong Province 
     2539 – 2541 Enviroment Waste Water 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นาย Ho Ngoc Chau 46 - MBA, Centre Franco -  - 0 ธ.ค. 46 – ปัจจุบนั Financial & Administrative บริษทั บาคองโค จาํกดั 
Financial & Administrative     Vietnamese de formation a la   มี.ค. 41 – ธ.ค. 46  Cora Hypermarket 
ธนัวาคม 2546     Gestion, a Hochiminh Ville   ก.ค. 45 – ธ.ค. 46 Director Cora Mien Dong Supermarket 
  - Electrical Engineer, Polytechnic   มี.ค. 45 – มิ.ย. 45 Attendance of training course Vindemia Group, Reunion, French 
     University, Major Automatic    to be director  
      Electricity   เม.ย. 44 – ก.พ. 45 Manager  Non Food Department of Cora Mien Dong Supermarket 
นาย Ngo Xuan Giang 33 - Vietnam Maritime University - 0 2553 – ปัจจุบนั Branch Manager- Chief  บริษทั บาคองโค จาํกดั 
Chief Representative, Hai Phong       Representative  
Branch     2549 – 2553 Agency Manager Vinama Agencies 
ปี 2553     2548 – 2549 Marine operation Sinokor 
นาย Nguyen Dang Cat 39 - Chemical engineer - 0 2552 – ปัจจุบนั Plant Manager บริษทั บาคองโค จาํกดั 
Plant Manager     2550 – 2552 Executive Manufacturing  บริษทั บาคองโค จาํกดั 
ปี 2552      Manager  
     2546 – 2550 Factory Director assistant บริษทั บาคองโค จาํกดั 
นาย Ho Minh Phuc 42 University of  Agriculture - 0 2542 – ปัจจุบนั Sales Manager บริษทั บาคองโค จาํกดั 
Sales Manager     2536 – 2543 Officer Ba Ria Vung Tau, Agriculture Service 
ปี 2542        

 



รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

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

1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั / /
2. บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ 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 /

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) / /
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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 /

ิ ์ ิ ิปป้ิ ั33. บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปปิง จาํกดั /
34. บริษทั ทอร์ วนิ 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 เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั / /
50. บริษทั เอเชีย โคท้ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั /
51. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี /
52. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั /
53. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี / /
54. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช //
55. PT Perusahann Pelayaran Equinox /
56. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั /
57. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพั / /
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 เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) // / // /
63. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั X / /
1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) /
2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั /
3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั / /

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

6. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี

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

หมายเหตุ       X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

รายช่ือบริษทั
/ // // / / O O O O O O O

1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั / / / /
2. บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ 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 / /
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบัการกรรมการของบริษัทย่อย

นา
ยเฉ

ลิม
ชยั

 ม
หา
กิจ
ศิริ

ม.
ล. 
จนั

ทร
จุฑ

า จ
นัท

รท
ตั

นา
ยเอี

ยน
 คลิ

ฟฟ
อร์
ด แ

คล
กซ์

ตั

นา
ยลี

 เว
ย ์ชุ

ง

12. บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั / /
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 วนิ 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 เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั
50. บริษทั เอเชีย โคท้ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั / /50. บรษท เอเชย โคทตง เซอรวสเซส จากด / /
51. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี /
52. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั /
53. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช /
54. PT Perusahann Pelayaran Equinox

55. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั /
56. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั /
57. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) // //
58. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั /
59. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี / /
60. บริษทั บาคองโค จาํกดั /
61. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) // /
62. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั X /
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 เซอร์วสิเซส แอลแอลซี /

6. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี

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

หมายเหตุ       X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

รายช่ือบริษทั
X // // // / / / O O O

1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั /
2. บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ 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 /

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย
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บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน)
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12. บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั /
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 วนิ 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 เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั
50. บริษทั เอเชีย โคท้ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั /50. บรษท เอเชย โคทตง เซอรวสเซส จากด /
51. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี /
52. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั /
53. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี / /
54. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช
55. PT Perusahann Pelayaran Equinox

56. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั /
57. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั /
58. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั /
59. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี / /
60. บริษทั บาคองโค จาํกดั /
61. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) // / //
62. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั X / /
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 เซอร์วสิเซส แอลแอลซี /

6. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี

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

หมายเหตุ       X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

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

1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั /
2. บริษทั ทอร์ นาวเิกเตอร์ 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 /

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย
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11. บริษทั ทอร์ สปิริต ชิปป้ิง จาํกดั /
12. บริษทั ทอร์ เมอร์แชนท ์ชิปป้ิง จาํกดั /
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 /

ิ ั ์ ิ ิ ์ ิปป้ิ ํ ั30. บริษทั ทอร์ ทริบิวท ์ชิปปิง จาํกดั /
บริษทั 31. บริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /
ยอ่ย 32. บริษทั ทอร์ อลายอนัซ์ ชิปป้ิง จาํกดั /

33. บริษทั ทอร์ นอติลุส ชิปป้ิง จาํกดั /
34. บริษทั ทอร์ วนิ 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 เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั
50. บริษทั เอเชีย โคท้ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั /
51. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี /
52. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั /
53. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี / /
54. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช
55. PT Perusahann Pelayaran Equinox

56. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั /
57. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั / /
58. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) // / //
59. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั / /
60. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี / /
61. บริษทั บาคองโค จาํกดั / /
62. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั X / /
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 เซอร์วสิเซส แอลแอลซี /

6. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี

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

หมายเหตุ       X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

รายช่ือบริษทั
// / / 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 /
13. บริษทั ทอร์ มารีเนอร์ ชิปป้ิง จาํกดั /

บริษัท บาคองโค จํากดั
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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 /35. บรษท ทอร เวฟ ชปปง จากด /
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 /

52. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั /

53. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี /

54. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช
55. PT Perusahann Pelayaran Equinox

56. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั /

ิ ั ิ ี ์ ิ ์ ั ์ ํ ั / /57. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซพัพลายส์ จาํกดั / /

58. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) //

59. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั / /

60. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี /

61. บริษทั บาคองโค จาํกดั / /

62. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) /

63. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั / /

1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั /

2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ 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.

หมายเหตุ       X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1   
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแล 
 
ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นางสาวรัญชนภ์าวี แดงนอ้ย 45 - Master of Science in Financial  - 0 ก.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ     Management (MScFM),     ภายใน  
และกรรมการฝ่ายตรวจสอบภายใน    University of East London,    ปัจจุบนั คณะทาํงานเฉพาะกิจเพื่อ สภาวชิาชีพบญัชี 
3 กนัยายน 2555    London    เผยแพร่มาตรฐานการสอบ  
  - Master of  Business     บญัชี, คณะกรรมการวิชาชีพ  
     Administration (MBA), Huron     บญัชีดา้นการสอบบญัชี  
     University, London   ก.ย.54 – ส.ค. 55 Associate Principal, Audit บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
  - Bachelor of Business    ก.ย. 52 – ส.ค. 54 Director, Audit KPMG Limited, Vietnam 
     Administration (Accounting),    เม.ย. 50 – ส.ค. 52 Associate Principal, Effective  KPMG LLP, Global Service Center, New Jersey, USA 
     Ramkhamhaeng University    Audit  
  - Diploma of Director       
     Certification Program,       
     Australian Institute of Company       
     Directors (36/2556)      
  - Qualified Public Accountant      
     in Thailand (CPA)      

 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1   
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นางสาวรัญชนภ์าวี แดงนอ้ย (ต่อ) 45 - หลกัสูตร Advance Audit      
     Committee Program       
     (AACP รุ่นที่ 43/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Director Certification      
     Program (DCP 169/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - 2013 Asian Confederation of       
     Institute of Internal Auditors       
     Conference, The Institute of       
     Internal Auditor      
  - วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อ      
     การวางแผนการตรวจสอบ      
     ภายใน, สภาวชิาชีพบญัชี      
  - การบริหารความเสี่ยงระดบั      
     องคก์รแนว COSO – ERM,       
     สภาวชิาชีพบญัชี      
  - COSO – 2013 กรอบแนวทาง      
     ระบบการควบคุมภายในใหม่      
     ล่าสุด, สภาวชิาชีพบญัชี      
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ชื่อ – สกุล / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

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

นางสาวรัญชนภ์าวี แดงนอ้ย (ต่อ) 45 - การประเมินคุณภาพการ      
     ดาํเนินงานขององคก์ร – การ      
     ตรวจสอบคุณภาพเชิงองคก์ร,       
     สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง      
     ประเทศไทย      
  - Adding Value Using Risk-      
     Based Auditing, สมาคมผูต้รวจ      
     สอบภายในแห่งประเทศไทย      
นางอุไร ปลื้มสาํราญ 59 - ปริญญาตรี สาขาบริหารจดัการ - 0.015 ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     และการบญัชีจากมหาวิทยาลยั    สายงานบริหารความเสี่ยง  
สายงานบริหารความเสี่ยง      Woodbury สหรัฐอเมริกา    และกาํกบัดูแลและ  
และการกาํกบัดูแล  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    สายงานทรัพยากรมนุษย ์  
สายงานทรัพยากรมนุษย ์     2553 Senior corporate The Dow Chemical Ltd. 
12 กรกฎาคม 2553      audit manager  
     2548 – 2553 GM country manager of The Dow Chemical Ltd. 
      the group of Company in   
      indonesia  
     2547 - 2548 Finance director The Dow Chemical Ltd. 
     2543 – 2547 Corporate audit  The Dow Chemical Ltd. 
      process manager  
     2534 – 2543 Country controller The Dow Chemical Ltd. 
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เอกสารแนบ 4 
 
1. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ในการดูแลกิจการบริษทัฯ ใหมี้การ     
จดัการท่ีดี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย์
สุจริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชนข์องบริษทั ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป โดยกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของ  
บริษทัฯ มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลดาํเนินงานท่ีเป็นจริงของ
บริษทัฯ 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการ
รายงานการเงินอยา่งถกูตอ้งเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ งบการเงินประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  ม.ล. จนัทรจุฑา  จนัทรทตั 

รองประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระรวม 3 ท่านคือ 
นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสนัติ บางออ้ และนายเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ กรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด และแนวทางปฏิบติัท่ีดีของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบอยา่งเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
มอบหมายใหก้าํกบัดูแลตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดมี้การทบทวนเพื่อความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ และ
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ ปราศจากการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอและมีการบริหารจดัการความเส่ียง ตลอดจนการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
เพือ่ใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั
ฯ สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 ไดด้งัน้ี  

 
1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและรับฟังคาํช้ีแจงจากผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการ
จดัทาํรายงานทางการเงินในเร่ืองขอ้มูลท่ีสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ รวมทั้งงบ
การเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีมี
สาระสาํคญั รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ของบริษทัฯ ท่ีมีสาระสาํคญั การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น รายการผดิปกติและประมาณการท่ีมีสาระสาํคญั 
(ถา้มี) เพื่อประโยชนข์องนกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่อนุมติังบการเงินดงักล่าว 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเพื่อปรึกษาหารือกนัอยา่งอิสระถึง
ขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญัในการจดัทาํงบการเงิน และพฤติการณ์อนัควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม เพื่อการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั และมีการจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
นอกจากท่ีกล่าว ผูต้รวจสอบภายในไดท้าํการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนเ์พื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาด
หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆ มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชนสู์งสุด
ของบริษทัฯ ผลการสอบทานไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯตามลาํดบั ทั้งน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้ความเห็นว่ารายการเก่ียวโยงกนัมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม 
ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสาระสาํคญั เพื่อความโปร่งใส และก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่บริษทัฯ  
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2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมถึงสายการบงัคบั

บญัชาในฝ่าย เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ ตลอดจนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในและบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษา เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และ
ผูถื้อหุน้ โดยการตรวจทานขอบเขตในการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงอนุมติัการ
แกไ้ขกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการปรับแผนการตรวจสอบประจาํปี ท่ีจดัทาํข้ึนตามความเส่ียงท่ีมี
สาระสาํคญัของบริษทัฯ  และมุ่งเนน้ใหต้รวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบติังานท่ีเป็นจุดควบคุมท่ีสาํคญัของแต่ละ
ระบบงาน  

 
นางสาวรัญชนภ์าวี แดงนอ้ย ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการฝ่ายตรวจสอบภายใน เม่ือเดือนกนัยายน 

2555 ภายหลงัจากการพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัถกูตอ้ง ครบถว้นอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นวา่
นางสาวรัญชนภ์าวี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในระหวา่งปี นางสาวรัญชนภ์าวี ไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและ
วิธีการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน โดยใหค้วามสาํคญักบับริษทัยอ่ยหรือหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสูงจากการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ 
และในการใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของนางสาว 
รัญชนภ์าวีร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในช่วงเวลาของการประเมินผลงานประจาํปีของ
บริษทัฯ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินความเพยีงพอและเหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในท่ี

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้ายงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบงานท่ีสาํคญัในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ยีย่มชมการปฏิบติังานจริงของบริษทัยอ่ยท่ีสาํคญั เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจใน
ระบบงานของบริษทัฯ และเพ่ือใหข้อ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชนต่์อระบบการควบคุมภายใน ใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน นอกจากท่ี
กล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน ดา้นการบริหารการเงิน และการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ตามแนวทางท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ผูต้รวจสอบภายในไดแ้จง้ผลการ
ตรวจสอบและประเดน็ท่ีพบแก่ผูรั้บตรวจและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้แนะนาํท่ีเหมาะสมและติดตามการดาํเนินการ
แกไ้ขหรือปรับปรุง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการตรวจสอบพบวา่ระบบงานดงักล่าวท่ีวางไว้
เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

 
นอกจากท่ีกล่าว ผูส้อบบญัชีภายนอกไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งวา่ไม่พบขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในท่ีเป็น

สาระสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุมขององคก์ร การประเมินความเส่ียง กิจกรรม
การควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตามผลการดาํเนินงาน ตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นวา่จาํเป็น
สาํหรับการประกอบกิจการของบริษทัฯ และไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญั ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ผดิพลาดหรือการทุจริต 
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3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบยีบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตามระบบงานท่ีกาํหนดไวใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เพือ่ใหม้ัน่ใจในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ จึงมีความเห็นวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามกฎหมายท่ีสาํคญั  

 
4. สอบทานการกระทาํผดิและการทุจริต 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบรายการสรุปขอ้ร้องเรียนการกระทาํผดิและการทุจริตรวมถึงผลการสอบสวน
ของผูต้รวจสอบภายในตามนโยบายการใหข้อ้มูลการกระทาํผดิและการทุจริต การสอบสวน เป็นประจาํรายเดือน โดยขอ้
ร้องเรียนทั้งหมดในปี 2556 ไม่พบความผดิปกติใดท่ีเป็นการทุจริต 

 
5. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 
โดยไดป้ระเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2556 ทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และทีมสนบัสนุนของสาํนกังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีปัจจุบนั นอกจากน้ีไดพ้จิารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสาํคญัดว้ย  

 
จากการพจิาณาอยา่งรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบ

บญัชี จาํกดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดบัแนวหนา้ของการปฏิบติังานสอบบญัชี ประกอบกบัจาก
การพิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา พบวา่เป็นท่ีน่าพอใจ รวมถึงค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีใหค้ณะกรรมการ

บริษทัฯ พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3636 และ/หรือ  นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ/หรือ นายวีระชยั   รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 จาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวน
เงิน 4.65 ลา้นบาท 

 
6. การประชุมและการประเมนิผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อสามารถนาํเสนอ
รายงานประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอ้หารือท่ีสาํคญั ท่ีมีกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีภายนอก โดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมอยูใ่นการปรึกษาหารือนั้นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณารับทราบ ปรึกษาหารือ และขอ
คาํแนะนาํจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรายงานและใหค้าํปรึกษาแก่ผูต้รวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งโดยการประชุม

อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเก่ียวกบัผลการตรวจสอบและประเด็นสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ การประชุม
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คณะกรรมการตรวจสอบปกติจะใชเ้วลาเฉล่ียประมาณ 4-6 ชัว่โมง ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 14 
คร้ัง และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดต้ามตาราง ดงัน้ี 
 

(จากวันท่ี 1 ตลุาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กนัยายน 2556) 

จํานวน กรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง 
จํานวนการเข้าร่วมประชุม/

จํานวนการประชุม 
1 นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ 14/14 
2 นายสันติ บางออ้ กรรมการตรวจสอบ 13/14 

3 
นายปีเตอร์ สโตคส์ 
(ครบกาํหนดออกตามวาระเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2556) 

กรรมการตรวจสอบ 3/3 

4 
นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์
(ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันท่ี 14 กมุภาพันธ์ 2556) 

กรรมการตรวจสอบ 8/10 
 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนั 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติแต่งตั้ง นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แทนนายปีเตอร์ สโตคส์ ท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นตน้ไป  
 
อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัทั้งคณะ 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑ ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยซ่ึ์งผลของการประเมินแสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิผลอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก 

 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชค้วามรู้ 

ความสามารถ ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอยา่งเพยีงพอ ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชนต่์อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งต่อเน่ือง และมีความเห็นวา่ คณะกรรมการ
บริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ อยา่งมี
ประสิทธิภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมถึงจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ตลอดจนมีนโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเช่ือถือไดใ้นการจดัทาํงบการเงิน และปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ี
ใชบ้งัคบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีสาํคญั 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
  
 

นาย กฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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