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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสิัยทศัน์และพนัธกิจ 

วสิัยทศัน์ : ภายในปี 2563 TTA จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นนาํในเอเชีย ท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
และความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีในทุกแง่มุมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง และ
สมํ่าเสมอ 

พนัธกิจ : เพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ท่ีไดว้างไว ้บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดพนัธกิจในการกา้วเขา้สู่เป้าหมายดงักล่าวไว ้ 4
ดา้นคือ 

1. ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใหก้บัมูลค่าการลงทุน 
2. สร้างและดูแลใหกิ้จการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
3. กาํหนดกรอบการลงทุน การบริหารจดัการและการขยายกิจการในพอร์ตการลงทุนใหช้ดัเจน 
4. คืนกลบัสู่สังคม 

 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2526 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2537 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,544,105,835 บาท และทุน
ชาํระแลว้ 1,293,234,815 บาท  
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาคือ  

ปี 2552 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก่้อตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
ประกอบธุรกิจการลงทุน (investment holding company) เพ่ือการลงทุนในโครงการต่างๆ 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
ประกอบธุรกิจปุ๋ยในประเทศเวยีดนาม และไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี  
ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ท่ีประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ 

 - เมอร์เมด ไดร้ะดมเงินทุนเพ่ิมโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 156 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือรองรับการ
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 เพ่ือขยายบริการงานวศิวกรรมใตท้ะเล
ไปยงัตะวนัออกกลาง 
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 -  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ออกหุน้กูใ้นประเทศ ประเภทระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 4.0 พนัลา้นบาท เพ่ือใชช้าํระคืนหน้ีเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์ และ
เพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีน 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1 จาํนวน 
34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จาํนวนเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2553 คิดเป็นเงิน 68.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 4 ลาํ เป็นเรือใน
ตลาดมือสอง 3 ลาํ และรับมอบเรือท่ีสั่งต่อใหม่อีก 1 ลาํ ส่วนเมอร์เมดไดซ้ื้อเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใต้
ทะเลมือสอง 1 ลาํ และรับมอบเรือท่ีสั่งต่อใหม่อีก 3 ลาํ 

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

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

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

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

 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2 จาํนวน 
34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จาํนวนเงินตน้คงคา้งภายใตหุ้น้กูแ้ปลงสภาพทั้งหมด ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2554 คิดเป็นเงิน 34.30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 - Asia Offshore Drilling Limited (“AOD”) ไดร้ะดมเงินทุนจาํนวน 180 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จาก
ตลาดทุนในประเทศ และไดเ้ซ็นสัญญาสร้างเรือขดุเจาะแบบ jack-up จาํนวน 3 ลาํ มูลค่ารวม 538 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกากบั Keppel FELS Ltd. ประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมดและ Seadrill Limited (“Seadrill”) 
ต่างถือหุน้ใน AOD ร้อยละ 33.75 หุน้ของ AOD ไดรั้บการอนุมติัใหเ้ป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนและซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพย ์Oslo Axess (ประเทศนอร์เวย)์ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2554 

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

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

ปี 2556 - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บมอบเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 3 ลาํ เป็นเรือมือ
สอง 1 ลาํ และเรือท่ีสั่งต่อใหม่อีก 2 ลาํ AOD ไดรั้บมอบเรือขดุเจาะแบบ jack-up ท่ีสั่งต่อใหม่อีก 3 ลาํ 
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- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก่้อตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส เพ่ือใช้
เป็นสาํนกังานสาขาดา้นการขายและการตลาดในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนเมาร์ก เพ่ือใหบ้ริการลกูคา้
ในแถบทวปียโุรป 

 
- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบสาํคญั

แสดงสิทธิรวมเป็นเงินจาํนวนเงิน 3,970.67 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ  
 

- บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนเงิน 
175.78 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด 

 
ปี 2557 - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสองรวม 6 ลาํ 
 

- บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.9 เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจาก
การควบ 45 บริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองของ TTA ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่ไดด้าํเนินกิจการ
แลว้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการปฏิบติัการเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทั้งในดา้นของรายไดแ้ละการ
บริหารจดัการตน้ทุนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดก่้อตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) แอล

ทีดี (“TSSA”) เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานสาขาดา้นการขายและการตลาดในแอฟริกาใต ้ เพ่ือใหบ้ริการลกูคา้ทั้ง
ในแถบทวปียโุรปและแอฟริกาใต ้

 
- บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“PMTA”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 ถือ

หุน้โดย TTA ร้อยละ 99.9 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 PMTA 
เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้โดยลงทุนในบริษทั บาคองโค จาํกดั ร้อยละ 100 

 
- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA”) ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั PT Perusahaan 

Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 49.0 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 

 
- บริษทัยอ่ยของเมอร์เมดไดแ้ก่ เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด็ เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด็  

และ เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี ลิมิเตด็  ไดมี้การลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือขดุเจาะใหม่ (tender 
rigs) 2 ลาํ  และเรือสนบัสนุนงานบริการนอกชายฝ่ัง (Dive Support Vessel) 1 ลาํ กบับริษทั ไชน่า เมอร์
แชนท ์ อินดสัตรี โฮลด้ิงส์ จาํกดั โดยมีมูลค่าสัญญารวม 436 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 9 
มกราคม 2557 

 
- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้สามญั
เป็นจาํนวน 4,174 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้      
เทกอง 24 ลาํ เรือบริการนอกชายฝ่ัง 6 ลาํ เรือขดุเจาะ 2 ลาํ และเรือขดุเจาะแบบ jack-up 3 ลาํ (โดยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์
จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) เป็นเจา้ของร้อยละ 33.8) นอกจากน้ี ยงัมีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอีกเป็นจาํนวนประมาณ 
18 ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ช่ามาเสริมเพ่ิมเติมแบบเตม็ระยะเวลาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในช่วงระหวา่ง
ปี 
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1.2 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

100% 100% 100%

99.9% 57.4% 88.7%

100% 95% บริษทั ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จาํกดั 99.9%

บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 100% บริษทั ยูเอ็มเอส ไลเตอร์ จาํกดั 99.9%

บริษทั ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 100% บริษทั ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ย่ี จาํกดั 99.9%

บริษทั ทอร์ ฮอไรซัน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 100% บริษทั ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จาํกดั 99.9%

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส 100% 100% 100%

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอฟริการใต ้(พีทีวาย) แอลทีดี 100% 100% 20%

บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 99.9% 100% 100%

99.9% 100% 99.9%

100% 100% 51%

100% 100% 100%

100% 100% ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 49%

100%

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ (เมียนมาร์) จาํกดั 49% 100%

70% 95%

51% 49%

บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จาํกดั 50% 33.8%

49% 100%

100% 100%

บริษทั เฟิร์นเลย์่ ชิปโบรคก ิง้ ไพรเวท จาํกดั 49% 100%

99.9% 100%

40% 100%

100%

49%

100%

40%

33.3%

13.7%

100.00%

37.5%

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จาํกดั

บริษทั เมอร์เมด ซบัซ ีเซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนช ัน่แนล) จํากดั

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค์ จาํกดั

Zamil Mermaid Offshore Services Company LLC

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี

Merton Investments NL BV

SKI Energy Resources Inc.

บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั โทรีเซน (อินโดไชนา่) เอส.เอ.

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จาํกดั

Qing Mei Pte. Ltd. (3, 5)

บริษทั เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (5)

บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี

บริษทั ปิโตรลิฟต์ จาํกดั

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จาํกดั

บริษทั เมอร์เมด ซัปซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด์) จาํกดั

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั ซับซี ซาอุดิ อาระเบีย จาํกดั

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จาํกดั

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จาํกดั

บริษทั โทรีเซน ชาร์เตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั บริษทั เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน)

บริษทั เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั โทรีเซน ชาร์เตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทั เอ็มทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เอ็มทีอาร์-2 จาํกดั

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (2)

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค์ จาํกดั

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี

บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็. บีเอชดี.

บริษทั เอ็มทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เอ็มทีอาร์-2 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค์ (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บาเรีย เซเรส

บริษทั บาคองโค จาํกดั (4)

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซัพพลายส์ จํากดั

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (1)

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (4)

บริษทั เอ็มทีอาร์-1 จาํกดั

บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จํากัด

กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน

บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จาํกดั

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน)
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หมายเหตุ: (1) บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 88.68 

(2) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทางตรงร้อยละ 49.54 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 6.44 และบริษทั อะธีน   
โฮลด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 1.44 ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

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

(4) บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้บริษทั บาคองโค จาํกดั และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ร้อยละ 100 

  (5) เงินลงทุนดงักล่าวไดถ้กูจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 
การถือหุน้ 

1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั รับจดัการเรือเดินทะเล 99.99% 
2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) รับจดัการเรือเดินทะเล 99.99% 
3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 99.99% 
4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส ใหบ้ริการเช่าเรือและรับขนส่ง 100.00% 

  สินคา้แหง้เทกอง  
7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) แอลทีดี ใหบ้ริการเช่าเรือและรับขนส่ง 100.00% 

  สินคา้แหง้เทกอง  
8. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั ตวัแทนเรือ 49.00% 
9. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนเรือ 51.00% 
10. โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ตวัแทนเรือ 100.00% 
11. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ตวัแทนเรือ 50.00% 
12. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั นายหนา้เช่าเหมาเรือ 49.00% 
13. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี นายหนา้เช่าเหมาเรือ 100.00% 
14. Petrolift Inc. บริการขนส่งทางทะเล 40.00% 
 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 
การถือหุน้ 

15. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 57.42% 
16. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี เหมืองถ่านหิน 13.74% 
17. Qing Mei Pte. Ltd. เหมืองถ่านหิน 33.33% 
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กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 
การถือหุน้ 

18. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ จดัหาอุปกรณ์สาํหรับจดัวางสินคา้ 99.99% 
 ซพัพลายส์ จาํกดั ในเรือเดินทะเล  
19. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั คลงัเกบ็สินคา้ 51.00% 
20. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี บริหารท่าเรือเก่ียวกบัการขนถ่ายสินคา้ 49.00% 

21. บาเรีย เซเรส บริหารท่าเรือเก่ียวกบัการขนถ่ายสินคา้ 20.00% 

22. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายถ่านหิน 88.70% 
23. บริษทั บาคองโค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ย 100.00% 
 

กลุ่มธุรกจิเพือ่การลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 
การถือหุน้ 

24. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เพ่ือการลงทุน 100.00% 
25. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั เพ่ือการลงทุน 99.99% 

26. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการลงทุน 99.99% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได ้

 

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
% การถือหุน้
ของบริษทัฯ 

รายได ้(บาท) 

ปี 2555 % ปี 2556 % ปี 2557 % 

            

กลุ่มธุรกิจขนส่ง ชิปปิ้ง 100         3,594,454,975  22      4,811,880,466  26       6,901,909,046  32 

กลุ่มธุรกิจพลงังาน เมอร์เมด 57.4          5,721,166,841  34      8,243,401,118  44     10,088,183,138  46 

ถ่านหิน/กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน UMS/1 88.7          3,427,649,084  21      1,931,065,483  10       1,038,473,327  5 

ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บาคองโค/2 100          3,375,802,043  20      3,229,389,323  17       3,192,005,566  15 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่น GTL/CMSS 51/100             228,134,127  1         247,352,282  1          210,667,192  1 

รายไดอ้ื่น                 315,369,280  2         289,611,294  2          339,592,667  1 

รวม            16,662,576,350  100    18,752,699,966  100     21,770,830,936  100 

 

หมายเหตุ: /1 ถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

 /2 ถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

                 

 

 

 

 

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

- 9 - 

 

ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 
ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 ก.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน เป็นแบบไม่ประจาํเส้นทาง (Tramp Service) 

 

 การให้บริการแบบไม่ประจําเส้นทาง 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (Voyage Charter) 

ผูเ้ช่า (Charterer) จะจ่ายค่าเช่าเป็นค่าระวางต่อตนั หรือคิดเหมา (Lump sum) ใหก้บัเจา้ของเรือ เจา้ของเรือเป็นผู ้
จ่ายค่านํ้ามนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (Port disbursement) ค่าภาระยกขนสินคา้ รวมทั้ง
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและปลายทาง สาํหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมา
ลาํเป็นเท่ียวจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ ซ่ึงการคิดค่าระวางสินคา้จะเหมือนกบัการคิดค่าระวางสินคา้สาํหรับการใหบ้ริการ
แบบประจาํเส้นทาง 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเหมาเป็นระยะเวลา (Time Charter) 

ผูเ้ช่าจะจ่ายค่าเช่าเรือตามระยะเวลาท่ีเช่าเรือ เช่น จ่ายเป็นต่อวนั (หรือต่อเดือน) และต่อเดทเวทตนัของเรือ ผูเ้ช่าจะ
เป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในเมืองท่า (port disbursement) ตลอดจนการวา่จา้งตวัแทน
เรือทั้งตน้ทางและปลายทาง และเจา้ของเรือเป็นผูรั้บผดิชอบ      ค่าใชจ่้ายดา้นการดาํเนินงานของเรือทั้งหมด สาํหรับ
โครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาเป็นเวลาจะอยูใ่นรูปค่าเช่าเรือ ซ่ึงการคิดอตัราค่าเช่า (Time Charter Rate หรือ TC 

Rate) จะคิดเป็นรายวนั (ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั) ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะแปรผนัตามอตัราค่าเช่าของตลาดโลก และถกูกาํหนดโดย
อุปสงค ์และอุปทานของเส้นทางนั้นๆ 

ก.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิตวัแทนเรือ 

ธุรกิจตวัแทนเรือ (Ship Agency) รายไดม้าจาก 

- ค่าบริการการเป็นตวัแทนเรือ คิดค่าบริการตามอตัราซ่ึงสมาคมเจา้ของและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ กาํหนด 

- ค่าบริการในการรับส่งลกูเรือ คิดค่าบริการเป็นเท่ียวซ่ึงส่วนใหญ่จะข้ึนกบัระยะทางท่ีใหบ้ริการ 

- ค่าบริการจากการดาํเนินพิธีการศุลกากร คิดค่าบริการเป็นกรณีๆ ไปตามปริมาณของสินคา้ 
- ค่านายหนา้จากการจดัหาสินคา้ลงเรือใหก้บัเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ 
- ค่านายหนา้จากการจดัหาอุปกรณ์และเสบียงใหแ้ก่ลกูเรือและเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของ    มูลค่าอุปกรณ์

หรือการใหบ้ริการ 

ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 

รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ / หรือค่าเช่าเรือ 

 

ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 
ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวิศวกรรมโยธาใต้นํา้ 
รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงท่อนํ้ามนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุเจาะ โดยใชน้กั

ประดานํ้า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์าํนํ้า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อุปกรณ์ดาํนํ้า หุ่นยนต ์   ดาํนํ้า และค่าจา้งนกัประดานํ้า 
ตามวนัและเวลาท่ีใชจ้ริง 
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ข.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิให้บริการเรือขุดเจาะ 

รายไดม้าจากค่าเช่าเรือขดุเจาะคิดเป็นรายวนั และทาํสัญญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั 

 

ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 
ค.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจัดหาอุปกรณ์บนเรือและโลจิสตกิส์ 

รายไดม้าจากการขายอุปกรณ์สาํหรับรัดตรึงและปกป้องสินคา้บนเรือ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ 
ค.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 

รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้, ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ คิดค่าบริการ
จากนํ้าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 

ค.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจิสติกส์ถ่านหิน 

รายไดม้าจากการขายถ่านหินและการบริการขนส่งถ่านหิน 

ค.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิปุ๋ยและให้บริการพืน้ทีเ่ช่าคลงัสินค้า 
รายไดม้าจากการขายปุ๋ยและค่าเช่า 

 

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ("TTA" หรือ "บริษทัฯ") เป็นบริษทัเพ่ือการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ท่ี
มีพอร์ตการลงทุนอยูใ่นสามกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปัจจุบนั TTA ติดอยูใ่น 100 ลาํดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี TTA เป็นบริษทัท่ี
เติบโตมาจากบริษทัท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือ ซ่ึงก่อตั้งโดยชาวนอร์เวยใ์นปี พ.ศ. 2447 กลายมาเป็นกลุ่มบริษทั
ขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปดว้ยบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจในระดบัสากลเป็นจาํนวนมาก  

 

TTA เร่ิมตน้จากกลุ่มธุรกิจขนส่ง ดว้ยการใหบ้ริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเป็นคร้ังแรกในปี 2528 ก่อนจะนาํ
บริษทัฯ เขา้ไปจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเวลา 10 ปีต่อมา จากนั้นจึงไดข้ยายขอบเขตธุรกิจไปยงั
กลุ่มธุรกิจพลงังานดว้ยการเขา้ซ้ือหุน้บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั ("เมอร์เมด") ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง
แก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2550 TTA จึงไดน้าํเมอร์เมดเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์ ("SGX") โดยสามารถระดมทุนไดถึ้ง 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือสร้างการเติบโตใหก้บัเมอร์เมด
ต่อไป 

 

จากเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของธุรกิจเพ่ือยงัประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ ประกอบกบัความมุ่งมัน่ในการบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกิดจากความเป็นวฏัจกัรของสองกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีมีอยู ่ TTA จึงพยายามสร้างความหลากหลายใหก้บัพอร์ตการ
ลงทุน โดยหนัมากระจายการลงทุนไปในธุรกิจต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายนบัแต่นั้นมา ปัจจุบนั TTA มีการลงทุนท่ี
เหมาะสมอยา่งหลากหลายธุรกิจ เพ่ือลดผลกระทบของช่วงวฏัจกัรขาลงท่ีเกิดกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ  

 

การกระจายการลงทุนเพ่ือขยายกิจการท่ีผา่นมาของบริษทัฯ ประกอบดว้ย การซ้ือหุน้ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง 

เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน เพ่ือตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ต่อมากมี็การลงทุน
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ในธุรกิจถ่านหินเพ่ิมเติม ดว้ยการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั เมอร์ตนั กรุ๊ป ไซปรัส (ซ่ึงดาํเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศฟิลิปปินส์) และ
บริษทั ชิง เมย จาํกดั  (Qing Mei Pte. Ltd.) เพ่ือพฒันาโครงการเหมืองถ่านหินใหม่ในอินโดนีเซีย 

 

TTA เพ่ิมความแขง็แกร่งใหแ้ก่ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการเขา้ซ้ือบริษทั บาคองโค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัผลิต
และจาํหน่ายปุ๋ยในประเทศเวยีดนาม จากนั้นไดเ้ขา้ซ้ือ บาเรีย เซเรซ ตามกลยทุธ์การสร้างธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรใน
ประเทศเวยีดนาม 

 

ต่อมาในปี 2554 เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีเป็นการวางรากฐานและสร้างความเติบโตใหก้บับริษทัหลาย
ประการ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว คือ การเปล่ียนโครงสร้างการถือหุน้ โดยครอบครัวมหากิจศิริไดก้ลายมาเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ใน TTA เน่ืองจากเลง็ถึงเห็นโอกาสในการฟ้ืนฟธุูรกิจของ TTA หลงัจากท่ีบริษทัฯ ตอ้งฝ่าฟันอุปสรรค
นานบัประการในช่วงขาลงของวฏัจกัร  

 

ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะฟ้ืนฟกิูจการ TTA จึงไดมี้ระดมทุนเพ่ิมในปี 2556 โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถระดมทุนจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นจาํนวน 3,964 ลา้นบาท เพ่ือนาํไปใชส้าํหรับขยาย
กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และสนบัสนุนเมอร์เมดในการปรับปรุงกองเรือขดุเจาะทอ้งแบน ซ่ึงในอีกไม่ก่ีเดือนต่อมา 
เมอร์เมดกไ็ดมี้การระดมทุนเพ่ิมเติมจาํนวน 176.1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ดว้ยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 

และการเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั เพ่ือหาเรือขดุเจาะทอ้งแบนมาทดแทนเรือลาํเก่า 
 

ในปี 2557 TTA มีการระดมทุนเพ่ิมเติมอีก 4,174 ลา้นบาท เพ่ือท่ีจะเร่งฟ้ืนฟกูองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บักองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ในช่วงจงัหวะท่ีราคาซ้ือขายเรือเหมาะสม 

รวมถึงหาเงินทุน สาํหรับโอกาสในการลงทุนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามกลยทุธ์การลงทุนของบริษทัฯ  

 

โดยล่าสุด เม่ือปลายปี 2557 ท่ีผา่นมา TTA สร้างความแขง็แกร่งและหลากหลายใหก้บัพอร์ตการลงทุนของ  

บริษทัฯ โดยไดข้ยายการลงทุนสู่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีการเติบโตสูงในประเทศจีน ดว้ยการลงนามจองซ้ือหุน้
จาํนวนร้อยละ 9 ในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัสัญชาติจีนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์  

 

การดาํเนินงานและการลงทุนเชิงกลยทุธ์ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้ส่วนช่วยให ้TTA กลายเป็นบริษทัเพ่ือการลงทุน
ท่ีประสบความสาํเร็จ โดยมีพอร์ตการลงทุนท่ีหลากหลายทั้งในดา้นภมิูศาสตร์และอุตสาหกรรมไดส้าํเร็จ 

 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

ในฐานะบริษทัประกอบธุรกิจในการถือหุน้ ผลการดาํเนินงานทางเศรษฐกิจและการเงินของ TTAโดยหลกัจะ
ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหารจดัการการลงทุนและธุรกิจทั้งหลายอยา่งรอบคอบ และมีประสิทธิภาพผา่นวงจร
อุตสาหกรรมท่ีต่างกนัโดยใชว้ธีิทางการเงินแบบระมดัระวงั 
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กลยุทธ์การลงทุนของ TTA 
TTA มุ่งหมายท่ีจะสร้างพอร์ตการลงทุนใหมี้ความสมดุลและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ดว้ยการ

แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุน ท่ีสามารถตอบโจทยไ์ดต้ามเป้าหรือเกินกวา่เป้าผลตอบแทนในระยะยาวท่ีไดว้าง
ไวใ้หก้บัธุรกิจต่างๆ ในสามกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง 

    

ซ่ึงในฐานะท่ีเป็นบริษทัเพ่ือการลงทุน TTA จึงยงัคงมองหาโอกาสในการลงทุนระยะยาวในธุรกิจใหม่ๆ โดย
บริษทัท่ี TTA จะเขา้ไปลงทุนจะตอ้งผา่นคุณสมบติัต่อไปน้ี คือมีคณะผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ มีกระแสเงินสดท่ีดี เป็น
ผูน้าํในอุตสาหกรรมท่ีตนเองทาํธุรกิจอยู ่ ท่ีผา่นมามีผลประกอบการท่ีดี และยงัมีโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมนั้นๆ 

เพ่ือให ้ TTA เป็นบริษทัท่ีมีพอร์ตการลงทุนท่ีมีส่วนผสมของสินทรัพยท่ี์ลงตวั เพ่ือการสร้างกาํไรอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือ
ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ 

 

พฒันาการทีสํ่าคัญ 
2554 – 2556 : ปีแห่งการวางรากฐานเพือ่การเตบิโตของบริษัท 

ในช่วงปลายปี 2554 ครอบครัวมหากิจศิริไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ TTA โดยมีเป้าหมายเพื่อพลิกฟ้ืน
กิจการใหก้ลบัมารุ่งเรืองอีกคร้ังหลงัจากท่ีบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัช่วงตกตํ่าของอุตสาหกรรม ซ่ึงการเขา้มาในคร้ังน้ี ส่งผลให ้

TTA เกิดการเปล่ียนแปลงและปรับโครงสร้างท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถในการควบคุม และหนักลบัไปใหค้วามสนใจในการ
สร้างมูลค่าผูถื้อหุน้ ดงันั้นในปี 2555 จึงเป็นปีแห่งการปรับโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัของ TTA ใน
ขณะเดียวกนั ปี 2555 ยงัเป็นปีแห่งวฏัจกัรขาลงของอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง โดยอตัราค่าระวางเรือทัว่
โลกไดต้กตํ่าอยา่งท่ีสุดในรอบ 25 ปีอีกดว้ย ดว้ยสาเหตุขา้งตน้ ประกอบกบัความมุ่งมัน่ในการสร้างความโปร่งใสทาง
การเงินใหก้บักลุ่มบริษทัฯ TTA จึงไดท้าํการประเมินและประกาศการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์
หลายรายการ เพ่ือใหส้ะทอ้นภาพรวมท่ีแทจ้ริงของมูลค่ายติุธรรมของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองและมูลค่าของสินคา้คง
คลงัใน UMS นอกจากน้ี TTA ยงัไดป้รับโครงสร้างของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง เพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์ทางภาษีและ
ก่อใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ยการโอนเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทั้งหมดไปไวก้บับริษทั        

โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงเป็นบริษทัลกูท่ีดาํเนินธุรกิจน้ีโดยตรง 

 

ในขณะท่ีปี 2556 นบัเป็นปีแห่งความแตกต่างอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัฯ ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่างๆ ท่ีเกิด
จากช่วงขาลงของอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลให ้ TTA จาํเป็นตอ้งบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละการตดั
จาํหน่ายสินทรัพยร์ายการพิเศษอยา่งมีนยัสาํคญัอีกคร้ัง อนัเป็นผลมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออาํนวย และปัญหาใน
การดาํเนินการในบางธุรกิจ อยา่งไรกต็าม ในทางตรงกนัขา้ม บริษทัฯ กป็ระสบความสาํเร็จในการดาํเนินการท่ีสาํคญัหลาย
ประการ เช่น ไดรั้บสัญญาวา่จา้งงานในภาคธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซท่ีมีมูลค่าสูงหลายฉบบั ซ่ึงสร้างรายไดสุ้ทธิสูงมากใหก้บั
บริษทัฯ ในขณะเดียวกนั TTA ยงัไดเ้พ่ิมขีดความสามารถทางการเงินของตนเองผา่นการเพ่ิมทุน ซ่ึงเงินทุนดงักล่าวไดช่้วย
ใหบ้ริษทัฯ สามารถลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง และธุรกิจใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังได ้

นอกจากความสามารถในการปรับปรุงผลการดาํเนินงานแลว้ TTA ยงัประสบความสาํเร็จในการเปล่ียนผา่นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีมีการรับช่วง และส่งต่องานกนัอยา่งราบร่ืน โดยไม่มีการหยดุชะงกัของธุรกิจ 
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2557 – ปีแห่งการกลบัมาแจ้งเกดิอกีคร้ัง 
รอบปีบญัชี 2557 นบัเป็นปีแห่งการฟ้ืนตวัของบริษทัฯ โดยในปี 2557 ไดมี้การวางกลยทุธ์สาํคญัท่ีสร้างรากฐาน

ในการพฒันาและปูเส้นทางสู่การเติบโตในอนาคตใหก้บั TTA ซ่ึงไดแ้ก่  

 

คณะผู้บริหารและการวางทศิทางการดาํเนินการใหม่ 
มีการแต่งตั้งนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ข้ึนดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินในเดือนมกราคม โดยคณะผูบ้ริหารใหม่ไดพ้ยายามเสริมสร้าง
รากฐานทางธุรกิจของ TTA ใหแ้ขง็แกร่งยิง่กวา่เดิม ดว้ยการวางบริหารจดัการทางการเงินอยา่งรอบคอบ การจดัทาํวสิัยทศัน์
และพนัธกิจใหม่ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของแต่ละทีมในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงวางกล
ยทุธ์ใหม่ๆ โดยบริษทัฯ ยงัคงแสวงหาทางเสริมสร้างความแขง็แกร่งและพฒันา โทรีเซนชิปป้ิง เมอร์เมด และบาคองโค ซ่ึง
เป็นหน่วยงานท่ีขบัเคล่ือนกาํไรสุทธิ ในขณะเดียวกนั คณะผูบ้ริหารใหม่ไดว้างเป้าหมายใหม่ท่ีชดัเจนในการเพ่ิมความ
หลากหลายใหแ้ก่พอร์ตการลงทุนบริษทัฯ 

 

ความเข็งแกร่งทางการเงิน 
ปี 2557 เป็นปีท่ี TTA มีผลประกอบการท่ีดี จากการปรับตวัดีข้ึนของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในพอร์ต โดยหลายธุรกิจมี

การเติบโตและสามารถสร้างผลกาํไรสูงเป็นประวติัการณ์ โดยในรอบปีบญัชี 2557 บริษทัมีผลกาํไรสุทธิ 1,015 ลา้นบาท ซ่ึง
สูงท่ีสุดในรอบ 5 ปีนบัตั้งแต่ปี 2552 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัประสบความสาํเร็จในการระดมทุนจาํนวน 4,174 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการเพิ่มทุนโดยการออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ซ่ึงมีผูถื้อหุน้สนใจจองซ้ือหุน้สามญัหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเกินกวา่จาํนวน
ท่ีจดัสรรไว ้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถลงทุนขยายกองเรือธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง และธุรกิจขดุเจาะนํ้ามนันอกชายฝ่ัง
ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ 

 

วิสัยทศัน์และพนัธกจิใหม่ 
จากการเปล่ียนแปลงหลายประการท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วเช่นน้ี จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี TTA ตอ้งมีการวางทิศทางการ

ดาํเนินงานท่ีชดัเจน ดงันั้น คณะผูบ้ริหารจึงไดใ้ชเ้วลาทบทวนและปรับวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมของบริษทัฯ ใหม่ เพ่ือ
สะทอ้นตวัตนและทิศทางใหม่ๆ ท่ี TTA จะมุ่งไป ซ่ึงวสิัยทศัน์และพนัธกิจใหม่น้ี คือองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และ
ยงัสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์แม่บทหา้ปีของบริษทัฯ อีกดว้ย  

 

กลยทุธ์ใหม่ 
การเตบิโตจากธุรกจิดั้งเดมิ 
กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

กองเรือโทรีเซนชิปป้ิง มีขีดความสามารถในการบรรทุกสินคา้รวมเพิ่มข้ึนเป็น 1.2 ลา้นเดทเวทตนั โดยในปีน้ีมี
การซ้ือเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมือสองแบบ Supramax เพ่ิมข้ึนหกลาํ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดข้ยายสาํนกังานให้
ครอบคลุมทัว่โลก โดยการเปิดสาํนกังานใหม่ท่ีกรุงเคปทาวน์ หลงัเปิดตวัสาํนกังานท่ีกรุงโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นสาํนกังาน
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แห่งแรกในทวปียโุรปไปเม่ือปี 2556 ซ่ึงการขยายกองเรือ และพื้นท่ีการใหบ้ริการท่ีครอบคลุมมากข้ึนได ้ ช่วยเพ่ิม
ความสามารถของโทรีเซนชิปป้ิง ในการตอบสนองความตอ้งการของฐานลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

กลยทุธ์ในการซ้ือเรือมือสองมาทดแทนการสั่งต่อเรือใหม่ของโทรีเซนชิปป้ิง ถูกวางข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของ TTA ในการส่งมอบมูลค่าการลงทุนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเรือมือสองจะสามารถนาํมาใหบ้ริการเพ่ือ
สร้างรายไดไ้ดท้นัที นอกจากน้ี TTA ยงัไดป้ระกาศการควบรวมกิจการบริษทัขนส่งทางเรือ ซ่ึงไม่ไดด้าํเนินการแลว้จาํนวน 

45 แห่ง เพ่ือลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการเงินทุน ซ่ึงการ
ดาํเนินการในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ในการสร้างความมีประสิทธิภาพใหก้บักลุ่มบริษทัฯ 

 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

เมอร์เมดไดล้งทุนเพ่ิมเติม เพ่ือขยายขนาดกองเรือวศิวกรรมกรรมใตท้ะเลและเรือขดุเจาะ ซ่ึงเป็นไปตามแผนการ
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดไดท้าํ
สัญญาสั่งต่อเรือขดุเจาะใหม่จาํนวนสองลาํ และสั่งต่อเรือสนบัสนุนการปฏิบติัการดาํนํ้าใหม่อีกหน่ึงลาํกบับริษทั ไชนา 
เมอร์แชนท ์ อินดสัตรี โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 436 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงคาดวา่ เรือขดุเจาะจะ
สร้างแลว้เสร็จและส่งมอบไดภ้ายในไตรมาสท่ีหน่ึงและสองของปี 2559 ในขณะท่ีเรือสนบัสนุนการปฏิบติัการดาํนํ้าจะแลว้
เสร็จและส่งมอบไดใ้นไตรมาสท่ีสามของปี 2559 

 
โครงสร้างพืน้ฐาน 

TTA ไดป้ระกาศนาํบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“PMTA”) เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือสะทอ้นมูลค่าตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนของบาคองโค และเป็นการวางกลยทุธ์ทางการเงิน เพ่ือหา
แหล่งเงินทุนสนบัสนุนการเติบโตอยา่งรวดเร็วใหก้บับาคองโค   

 

การเตบิโตจากการควบรวมหรือซ้ือกจิการ 
กลยุทธ์สําหรับการขยายการลงทุนในธุรกจิใหม่ 

หน่ึงในการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของ TTA ในปีน้ี คือการตดัสินใจลงทุนในภาคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเติบโต
อยา่งรวดเร็วในประเทศจีน ดว้ยการเขา้จองซ้ือหุน้ร้อยละ 9 ของบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (ไซโน 

แกรนดเ์นส) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารกระป๋อง และเคร่ืองด่ืมผลไมใ้นประเทศจีน ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ ซ่ึงหากการซ้ือขายดงักล่าวผา่นการอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์เป็นท่ีเรียบร้อย TTA จะ
กลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นอนัดบัสองและสามารถส่งตวัแทนไปเป็นกรรมการไดห้น่ึงตาํแหน่งในไซโน แกรนดเ์นส 

 

การลงทุนในไซโน แกรนดเ์นส สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการกระจายความเส่ียง และเพ่ิมความ
หลากหลายของพอร์ตการลงทุน ดว้ยการแสวงหาโอกาสในการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพสูง มีสถานะ
การเงินท่ีแขง็แกร่ง และมีความสามารถในการทาํกาํไร ซ่ึงการดาํเนินการในลกัษณะน้ี ถือเป็นการเพิ่มกลุ่มธุรกิจใหม่เป็น
ลาํดบัท่ีส่ี ใหก้บัพอร์ตการลงทุนท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
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แนวโน้มสําหรับปี 2558 และปีต่อไป 
จากรากฐานท่ีไดว้างไวใ้นปี 2555 และ 2556  พร้อมทั้งการลงทุนและผลท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ไดช่้วยผลกัดนั TTA 

ใหก้า้วเดินไปสู่เป้าหมายของบริษทัฯ ในการเป็นกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือการลงทุนชั้นนาํในเอเชียภายในปี 2563 คณะผูบ้ริหารจะ
ยงัคงพยายามต่อยอดจากความสาํเร็จท่ีผา่นมาและมุ่งมัน่ต่อไป เพ่ือพฒันาผลการดาํเนินงานใหดี้ข้ึนและเพิ่มมูลค่าในหุน้
ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 

การประกอบธุรกจิ 
พอร์ตการลงทุนของ TTA 

ผลการปฏิบติังานดา้นเศรษฐกิจและการเงินของ TTA จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหารจดัการพอร์ตการ
ลงทุนท่ีมีความหลากหลายไดอ้ยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ พอร์ตการลงทุนของเรา ณ ส้ินเดือนกนัยายน  2557 

ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกั 3 กลุ่มดงัน้ี 

 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

 บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี(สัดส่วนการถือหุ้น 100%) 
ผู้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้น 57.42%) 
ผู้บริการวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการเรือขดุเจาะนํา้มนันอกชายฝ่ัง 

 

กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

 บริษัท บาคองโค จํากดั (สัดส่วนการถือหุ้น 100%) 
ผู้ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยและให้บริการคลงัสินค้าในประเทศเวียดนาม 

 

 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้น 88.68%) 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และจัดจาํหน่ายถ่านหินในประเทศไทย 

 

บริษทัยอ่ยหลกัทั้ง 4 บริษทั ประกอบดว้ย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) บริษทั บาคองโค จาํกดั และบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) สร้างรายไดป้ระมาณร้อยละ 

98.95 ของรายไดร้วมของ TTA และสร้างกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี การเส่ือมราคา และการตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

ประมาณร้อยละ 106.59 ของ EBITDA รวม  

 

องคป์ระกอบสาํคญัในกลยทุธ์การเติบโตของกลุ่มบริษทัใน TTA คือการเพ่ิมความแขง็แกร่งใหพ้อร์ตการลง
ทุนเดิมท่ีมีอยู ่ คณะผูบ้ริหารของ TTA จะเนน้การพฒันาและสนบัสนุนการเติบโตของบริษทัยอ่ยหลกั ดว้ยการทาํใหบ้ริษทั
ยอ่ยมีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม และกระแสเงินสดท่ีเพียงพอ รวมถึงมีขีดความสามารถในการชาํระหน้ี 
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เน่ืองจากกลุ่มบริษทัของ TTA พยายามขยายขอบเขตพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการออกไป เอเชียและตะวนัออกกลางจึง
เป็นภมิูภาคหลกัท่ี TTA ใหค้วามสนใจสาํหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษทัท่ีเขา้ข่ายการลงทุนจะตอ้งมีคุณสมบติัตาม
เกณฑท่ี์กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ีคือ มีคณะผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ มีผลประกอบการท่ีผา่นมาดี มีกระแสเงินสดท่ีดี มีสถานะ
ท่ีมัน่คงในอุตสาหกรรม และมีโอกาสในการเติบโตสูง 

 

การนาํกลยทุธ์เหล่าน้ีมาดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ จะช่วยให ้ TTA สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว ซ่ึงกคื็อ
การเพ่ิมมูลค่าทางตลาดของบริษทัฯ เป็น 5 หม่ืนลา้น และสามารถขยบัเขา้ไปเป็นหน่ึงใน 50 อนัดบัแรกของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในปี 2559 

 

จุดแข็งของกลุ่มบริษัท 
การสร้างความเติบโตและความหลากหลายใหก้บัพอร์ตการลงทุน รวมถึงสามารถดูแลและบริหารจดัการธุรกิจ

ยอ่ยหลกัท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตั้งอยูบ่นจุดแขง็ของ TTA ดงัต่อไปน้ี: 

 เครือข่ายธุรกจิระดบัโลก: TTA ประกอบธุรกิจในกวา่ 20 ประเทศผา่นกลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลาย ความสัมพนัธ์
ท่ีแน่นแฟ้นกบัท่าเรือต่างประเทศจาํนวนมากของโทรีเซนชิปป้ิง ทาํให ้ TTA ไดรั้บสิทธิประโยชน์พิเศษในการดาํเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศ สาํนกังานธุรกิจแห่งใหม่ล่าสุดของโทรีเซนชิปป้ิง ในกรุงโคเปนเฮเกน และโจฮนัเนสเบิร์กช่วยอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัการเขา้ถึงการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ในแถบแอตแลนติคเหนือไดม้ากยิง่ข้ึน โดยในอนาคต โทรีเซนชิปป้ิง ยงั
วางแผนท่ีจะเปิดสาํนกังานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะช่วยเสริมใหเ้ส้นทางการใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจเขา้ไปในตะวนัออกกลางและยโุรป โดยผา่นทางเมอร์เมดท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก  

 

 สถานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง: ปี 2557 เป็นปีท่ีแขง็แกร่งสาํหรับ TTA ทั้งในดา้นรายไดแ้ละกาํไร โดยกลุ่ม
บริษทัมีผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานทั้งส้ิน 1,028 ลา้นบาท โดยผลการดาํเนินงานท่ีแขง็แกร่งของโทรีเซนชิปป้ิง และ
เมอร์เมด ทาํใหมี้กระแสเงินสดสุทธิ 2,583 ลา้นบาทจากการดาํเนินกิจการระหวา่งปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 126 

TTA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวนกวา่ 6,290 ลา้นบาท 

 

 ความยดืหยุ่นทางการเงนิหลงัจากระดมเงนิทุนได้สําเร็จ: เงินส่วนหน่ึงจากการระดมทุนในปี 2556 และปี 

2557 ไดน้าํไปใชส้าํหรับขยายกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโทรีเซนชิปป้ิง ดว้ยการซ้ือเรือมือสอง 6 ลาํในระหวา่งปี 

ในขณะท่ีเงินอีกส่วนกไ็ดน้าํไปสนบัสนุนเมอร์เมด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติสาํหรับการสั่งต่อเรือขดุเจาะทอ้งแบนใหม่จาํนวน 2 ลาํ และเรือสนบัสนุนการปฏิบติัการดาํนํ้าใหม่อีก 1 ลาํ ซ่ึงมี
มูลค่ารวมกนักวา่ 1.4 หม่ืนลา้นบาท (436 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงการดาํเนินงานในคร้ังเป็นไปเพ่ือขยายขนาดและ
พฒันาประสิทธิภาพของกองเรือและแท่นขดุเจาะนํ้ามนัของเมอร์เมด  

 

 กลยุทธ์การกระจายความเส่ียงเพือ่พอร์ตทีห่ลากหลาย: ในปี 2557 TTA เขา้ลงทุนในไซโน แกรนดเ์นส ตาม
แผนกลยทุธ์การกระจายความเส่ียงเพ่ือพอร์ตการลงทุนท่ีหลากหลายของ TTA ซ่ึงการลงทุนในคร้ังน้ีจะช่วยให ้ TTA 

สามารถเขา้ถึงตลาดประเทศจีน รวมถึงภาคธุรกิจใหม่ (อาหารและเคร่ืองด่ืม) นอกจากน้ี TTA ยงัเลง็เห็นศกัยภาพของไซโน  
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แกรนดเ์นสในการขยายธุรกิจไปยงัตลาดอ่ืนๆ นอกประเทศจีน ดว้ยการใชป้ระสบการณ์และความเช่ียวชาญในเครือข่าย
ระหวา่งประเทศท่ี TTA มี 

 

 ความรู้ความเช่ียวชาญเกีย่วกบัทิศทางการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ทีสํ่าคญั ดว้ยเครือข่ายท่ีมัน่คงทัว่โลกในธุรกิจ
เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง และธุรกิจปุ๋ย TTA จึงอยูใ่นฐานะ
ไดเ้ปรียบท่ีจะสามารถเฝ้าสังเกตการณ์และตอบสนองต่อแนวโนม้ท่ีสาํคญัในการคา้สินคา้โภคภณัฑท์ัว่โลก 

 

 กองเรือและบริการที่มคีวามหลากหลายและมีคุณภาพสูง กลุ่มบริษทัของ TTA ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของ
สินทรัพยท่ี์นาํมาใชใ้หบ้ริการเอง จึงช่วยใหเ้ราสามารถใหบ้ริการท่ีครบวงจรใหแ้ก่ลกูคา้ สามารถควบคุมตน้ทุนการ
ดาํเนินงานใหดี้ข้ึน และสามารถเสนอราคาท่ีแข่งขนัในตลาดได ้ ซ่ึงมีส่วนอยา่งมากในการสร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และ
รักษาสัมพนัธภาพในระยะยาวกบัลกูคา้ เรามีหน่วยงานภายในท่ีดูแลรับผดิชอบเร่ืองการขายและการตลาด การดูแลเทคนิค 

และการเงินในแต่ละหน่วยธุรกิจ และ TTA เองกมี็นโยบายท่ีจะบาํรุงรักษาสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการทาง
ทะเลใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีกวา่ค่ามาตรฐานทัว่ไปท่ีกาํหนดไวโ้ดยสถาบนัหรือหน่วยงานต่างๆ 

 

จุดแขง็ท่ีมีเหล่าน้ี ประกอบกบัผลงานท่ีเราไดส้ร้างไวใ้นปีท่ีผา่นมา ทาํให ้ TTA อยูใ่นจุดท่ีสามารถเติบโตไดอ้ยา่ง
มัน่คงในปี 2558 และปีต่อๆ ไป บริษทัฯ ยงัคงสร้างการเติบโตท่ีสมดุลและสมํ่าเสมอใหก้บัพอร์ตการลงทุน และคาดวา่จะ
สามารถเร่งสร้างการเติบโตดว้ยการกระจายความเส่ียงใหมี้อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง คณะผูบ้ริหารจะยงัคงแสวงหาและควา้โอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเชิงกลยทุธ์ในระยะยาวต่อไป 

 

กลยทุธ์หลกัส่ีประการสาํหรับการลงทุน เพ่ือสร้างความเติบโตใหก้บัพอร์ตของ TTA ประกอบดว้ย การกระจาย
ความเส่ียงเพ่ือสร้างพอร์ตลงทุนท่ีหลากหลาย การส่งมอบผลประกอบการท่ีดีและมัน่คง การบริหารจดัการทางการเงินอยา่ง
รอบคอบ และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 

2.1.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 
โทรีเซนชิปป้ิง 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

TTA ดาํเนินธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองภายใตช่ื้อแบรนด ์ โทรีเซนชิปป้ิง โดยโทรีเซนชิปป้ิง ใหบ้ริการเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองแบบไม่ประจาํเส้นทางไปยงัท่ีต่างๆ ทัว่โลกตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยแบ่งเป็นแบบการใหเ้ช่า
เหมาลาํตามราคาตลาดภายใตร้ะยะเวลาท่ีกาํหนด (spot market under time charters)  การใหเ้ช่าเรือตามการเซ็นสัญญารับ
ขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (Contracts of Affreightment หรือ "COA”)  การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะสั้น (short-term time 

charters) และการใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (voyage charter) นอกจากน้ี โทรีเซนชิปป้ิง ยงับริการแบบประเมินราคาล่วงหนา้ 
เพ่ือลดความเส่ียงจากราคาท่ีผนัผวนดว้ย (hedging services) 
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โทรีเซนชิปป้ิง สามารถทาํกาํไรไดใ้นระดบัสูง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มุ่งเนน้การเลือกแบบเรือท่ีมี
มาตรฐานเดียวกนั จึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถบริหารกองเรือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือประเภท 

Supramax ซ่ึงเป็นแบบเรือท่ีโทรีเซนชิปป้ิงเลือกใชเ้ป็นหลกั และจะหามาเพิ่มมากข้ึนตามแผนการขยายกองเรือ ซ่ึงมี
เป้าหมายท่ีจะขยายเป็น 30 ลาํ ในอนาคตอนัใกลน้ี้เม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม ผลการดาํเนินงานท่ีดีน้ีเป็นผลมาจากการทาํ
รายไดโ้ดยการเนน้เจาะจงไปยงัสินคา้เฉพาะกลุ่ม และการเลือกพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการ รวมถึงการพยายามลดตน้ทุนในการ
เป็นเจา้ของเรือ 

 

ภายในปี 2557 โทรีเซนชิปป้ิง สามารถดาํเนินกิจการโดยมีกระแสเงินสดเป็นบวกตลอดทั้งปี แมจ้ะตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาอตัราค่าระวางเรือยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่า  โดยบริษทัสามารถดาํเนินการตามแผนการขยายกองเรือท่ีวางไว ้โดยซ้ือเรือมือ
สองเพ่ิม 6 ลาํในราคาท่ีเหมาะสม โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 โทรีเซนชิปป้ิง เป็นเจา้ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้      

เทกองจาํนวนทั้งส้ิน 24 ลาํ และมีการเช่าเรือมาเสริมเพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้อีก 18 ลาํ ตามแผนการเติบโตของกองเรือ ส่งผล
ใหข้นาดระวางบรรทุกรวมของกองเรือเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 335,011 เดทเวทตนั 

 

ดชันีอตัราค่าระวางเฉล่ียของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประเภท Handysize และ Supramax (BHSI และ BSI) ใน
ปี 2557 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 ในขณะท่ีอตัราคา่ระวางเรือเช่าเหมาลาํ (TCE) ของโทรีเซนชิปป้ิง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 ซ่ึงแปลวา่
การขนส่งสินคา้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 101 ของดชันีอตัราค่าระวางเฉล่ียของกองเรือ ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์
กบัลกูคา้ท่ีดีข้ึน และฐานลกูคา้ท่ีขยายตวัข้ึนทั้งในสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นสาํนกังานใหญ่ของฝ่ายขายของโทรีเซนชิปป้ิง และ
สาํนกังานขายในกรุงโคเปนเฮเกนและกรุงเคปทาวน์ ในรอบปี 2557 มีการเช่าเรือเขา้มาเสริมเป็นจาํนวนเฉล่ียทั้งส้ิน 18.1 ลาํ 
เพ่ิมข้ึนจาก 13.1 ลาํในปี 2556 โดยอตัราค่าระวางเรือเช่าเหมาลาํของโทรีเซน (เรือท่ีเป็นเจา้ของ + เรือเช่ามาเสริม) อยูท่ี่ 

10,130 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2557 เม่ือเทียบกบัระดบั 8,681 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2556  ซ่ึงทาํให้
บริษทัทาํราคาไดดี้กวา่ ดชันีค่าระวางเฉล่ียของเรือประเภท Supramax (BSI) ท่ีปรับฐานแลว้อยูร้่อยละ 1  

 

นอกจากน้ี คณะผูบ้ริหารยงัไดพ้ยายามควบคุมดูแลค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานใหรั้ดกมุดว้ย ในปี 2557 ท่ีผา่นมา
โทรีเซนชิปป้ิง มีค่าใชจ่้ายสาํหรับการเป็นเจา้ของเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 3,800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมท่ี 5,100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัโดยประมาณ โทรีเซนชิปป้ิง จึงสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้เป็นอนัดบั
ตน้ๆ เม่ือเทียบกบัเจา้ของเรือชั้นนาํทัว่โลก 

 

นอกจากน้ี ปี 2557 ยงัถือเป็นปีของการพฒันาเชิงกลยทุธ์ท่ีดีมากปีหน่ึงของโทรีเซนชิปป้ิง โดยมีการขยายกองเรือ 

การขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการทางภมิูศาสตร์ และการมองหาแนวทางการใหบ้ริการแบบใหม่ดว้ยการรวมกลุ่มเรือจากหลาย
เจา้ของเพ่ือปล่อยเช่า (new commercial pool service)  

 

เม่ือดูแนวโนม้ของปี 2558 ธุรกิจของโทรีเซนชิปป้ิง จะมีจาํนวนวนัเดินเรือท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีเรือมา
เพ่ิมอีก 6 ลาํในปี 2557 ซ่ึงจะทาํให ้ TTA ดาํเนินธุรกิจดว้ยกองเรือท่ีมีใหบ้ริการท่ีร้อยละ 93 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 91 ในปี 

2556 ทั้งน้ี บริษทัยงัคงพยายามต่อยอดจากกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีไดว้างไว ้ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพของกองเรือ (ดว้ยการหาเรือ
มาทดแทนและเพ่ิมจาํนวนเรือใหม้ากข้ึน) เพ่ือสร้างใหธุ้รกิจมีการเติบโต ดว้ยการขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการทางไปยงัภมิูภาค
อ่ืนๆ และการเร่ิมใหบ้ริการแบบรวมกลุ่มเรือจากหลายเจา้ของเพื่อปล่อยเช่า (pool service) 
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ผลติภัณฑ์และบริการ 
โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการ 

 

ปัจจุบนั โทรีเซนชิปป้ิง เป็นเจา้ของเรือรวม 24 ลาํ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือ  Handymax 8 ลาํ และเรือ Supramax 16 ลาํ 
อายกุองเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 10.43 ปี โดยมีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 50,636 เดทเวทตนั กองเรือคร่ึงหน่ึงของโทรีเซนชิปป้ิง               

วิง่ใหบ้ริการในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง หลงัจากบริษทัไดเ้ปิดสาํนกังานขายในกรุงโคเปน 

เฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และกรุงเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต ้ ซ่ึงเป็นการดาํเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงของพื้นท่ีในการ
ใหบ้ริการ ในกรณีท่ีเกิดความผนัผวนของตลาดระหวา่งภมิูภาค 

 

โครงสร้างกองเรือ 
1) โครงสร้างกองเรือ 

 
จาํนวนเรือ 

ประเภทของเรือ 
เรือท่ีบริษทั 

เป็นเจา้ของ 

เรือท่ีเช่ามาเป็น
ระยะเวลา 

เรือท่ีสั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 8 2 - 10 

Supramax 16 16 - 32 

รวม 24 18 - 42 

 
2) อายุเฉลีย่กองเรือ 

 
อายเุฉล่ียของกองเรือ 

ประเภทของเรือ 
เรือท่ีบริษทั 

เป็นเจา้ของ 

เรือท่ีเช่ามาเป็น
ระยะเวลา 

เรือท่ีสั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 17.23 13.65 - 14.77 

Supramax 7.74 5.16 - 5.47 

รวม 10.43 6.06 - 6.70 
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3) รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าเทกอง 
 

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบเรือ 
จากอู่ต่อเรือ 

เดทเวท
ตนั 

อายุ ชนิดของเรือ 
การจัดช้ัน

เรือ 
1 ทอร์ ไดนามิค 30/04/2534  43,497  23.44 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

2 ทอร์ เวฟ 30/07/2541 39,042  16.18 Open Hatch / Box Shape < 40,000 dwt ABS 

3 ทอร์ วนิ 18/11/2541 39,087  15.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) ABS 

4 ทอร์เอนเนอร์ย ี 16/11/2537 42,529  19.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 

5 ทอร์เอนเดฟเวอร์ 11/04/2538  42,529  19.48 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 

6 ทอร์เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538 42,529  19.19 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 

7 ทอร์ฮาร์โมน่ี 21/03/2545  47,111  12.54 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 

8 ทอร์ฮอไรซนั 01/10/2545   47,111  12.01 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) BV 

9 ทอร์แอค็ชีพเวอร์ 22/07/2553 57,015  4.73 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

10 ทอร์อินทิกริต้ี 02/04/2544 52,375  13.50 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

11 ทอร์อินดิเพนเดนซ์ 20/12/2553  52,407  12.94 Standard Tess - 52 NKK 

12 ทอร์อินฟินิต้ี 21/12/2553 52,383  12.66 Standard Tess - 52 NKK 

13 ทอร์ อินสุว ิ 02/07/2555  52,489  8.88 Standard Tess - 52 NKK 

14 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123  4.72 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 

15 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554  54,123  3.30 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 

16 ทอร์ เฟียร์เลส 06/06/2556 54,881  8.90 Open Hatch / Box Shape Oshima - 53 NKK 

17 ทอร์ เบรฟ 15/11/2555 53,506  1.87 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 

18 ทอร์ บรีซ 20/08/2556 53,506  1.11 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 

19 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 20/01/2557 55,862  9.00 Standard Bulk > 40,000 dwt ABS 

20 ทอร์ มากนัฮิลด ์ 19/02/2557 56,023  8.34 Standard Bulk > 40,000 dwt NKK 

21 ทอร์ แมก็ซิมสั 23/05/2557 55,695  9.00 Standard Oshima - 53 Korean Classed 

22 ทอร์ เมเนลอส 03/06/2557 55,710 8.08 Standard Oshima - 53 Korean Classed 

23 ทอร์ เมดอ็ค 13/06/2557 55,695 9.17 Standard Oshima - 53 Korean Classed 

24 ทอร์ โมนาดิค 07/07/2557 56,026 8.08 Standard Bulk > 40,000 dwt NKK 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือ 1,215,254 เดทเวทตัน   

 
ABS : Amercian Bureau of Shipping DNV : Det Norske Veritas 

BV : Bureau Veritas NKK : Nippon KaijiKyokai 

ท่ีมา: TTA 
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แผนภูมิ: กองเรือของโทรีเซนระหว่างปี 2549 - 2557 

 
 
รูปแบบการให้บริการของกองเรือ 

รายไดจ้ากการเดินเรือแบบไม่ประจาํเส้นทางของโทรีเซนชิปป้ิงมาจาก: 

 การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียว หรือการใหเ้ช่าเหมาลาํระยะสั้น โดยคิดค่าเช่าตามอตัราของตลาด ณ 

ขณะนั้น  

 การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเช่าเป็นช่วงเวลา เป็นการใหเ้ช่าเรือโดยกาํหนดระยะเวลาไว ้ และโดยทัว่ไปจะกาํหนด
อตัราค่าเช่าแบบคงท่ี แต่มกัจะมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออตัราค่าเช่าเรือของตลาด ณ ปัจจุบนั 

มาเป็นองคป์ระกอบในการคิดอตัราค่าเช่าเรือ และ 

 COA ซ่ึงเป็นการเซ็นสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ซ่ึงบริษทัฯ จะรับขนส่งสินคา้จาํนวนหน่ึงท่ีตกลงกนั
ใหแ้ก่ลกูคา้ในเส้นทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 

 

แผนภูม ิ: การให้บริการของกองเรือโทรีเซน จําแนกตามวนัเดนิเรือ 

 
 

ตลอดปี 2557 โทรีเซนชิปป้ิง ใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้เทกองในหลากหลายรูปแบบ ตามความตอ้งการของลกูคา้ 
อาทิ COA การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นช่วงเวลาและแบบระยะสั้น เรือรูปทรงกล่องของโทรีเซน ซ่ึงเหมาะสาํหรับสินคา้     
เทกอง แต่ไดรั้บการออกแบบโดยเฉพาะสาํหรับสินคา้ท่ีเป็นหีบห่อ (break bulk) เช่น เยือ่ไม ้ กงัหนัลม เหลก็กลา้ และท่อ 

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทั้งในลกัษณะ COA การเช่าเหมาลาํเป็นช่วงเวลา และการเช่าแบบไม่ประจาํเส้นทางในระยะสั้น 
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ในทางภมิูศาสตร์ กองเรือไดรั้บการจดัสรรเพ่ือใหบ้ริการทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และ
มหาสมุทรแปซิฟิก 

 

ในการใหเ้ช่าเหมาลาํเรือแต่ละลาํ โทรีเซนชิปป้ิง จ่ายค่าคอมมิชชัน่ใหแ้ก่นายหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าเหมาลาํใน
อตัราร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 2.5 ของอตัราการเช่าเหมาลาํรายวนัรวม ธุรกิจการใหบ้ริการแบบไม่ประจาํเส้นทางมีความผนั
ผวนตามอุปสงคแ์ละอุปทานการขนส่งสินคา้แหง้เทกองในลกัษณะเช่าเหมาลาํ โดยข้ึนอยูก่บัราคา ท่ีตั้งของเรือ ขนาด อาย ุ

และสภาพของเรือ รวมถึงช่ือเสียงของบริษทัในฐานะเจา้ของและผูด้าํเนินงาน 

 

2.1.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของ TTA ขบัเคล่ือนโดยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) ("เมอร์เมด") 

ซ่ึง TTA มีหุน้อยูร้่อยละ 57.42 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เมอร์เมดเปิดดาํเนินการเป็นคร้ังแรกในปี 2526 จากนั้นในปี 2538 

TTA จึงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บางส่วนในเมอร์เมด และนาํเมอร์เมดเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ ("SGX") ไดส้าํเร็จใน
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2550  

 

เมอร์เมดเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะผูน้าํระดบัโลกในการใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเล (subsea engineering) และ
บริการเรือขดุเจาะทอ้งแบน (tender-assisted rig drilling) แก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติทัว่โลก หรือใหบ้ริการแก่ผูรั้บ
จา้งช่วงต่อจากบริษทันํ้ามนั  โดยพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการทั้งสองรูปแบบของเมอร์เมดอยูใ่นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และ
ตะวนัออกกลางเป็นหลกั    

 

สาํนกังานใหญ่ของเมอร์เมดอยูใ่นประเทศไทย ส่วนฐานปฏิบติัการมีกระจายอยูท่ ั้งในประเทศไทย และประเทศ
อ่ืนๆ เช่น  สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือคอยใหบ้ริการแก่ลูกคา้ใหท้ัว่ถึง 

ในปัจจุบนั เมอร์เมดเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการสัญชาติเอเชียไม่ก่ีราย ท่ีมีรูปแบบการบริการนอกชายฝ่ังแบบครบวงจร ซ่ึง
บริการของเมอร์เมดประกอบดว้ย ทีมนกัประดานํ้า นกัขดุเจาะ ช่างเทคนิค ผูส้าํรวจ ผูบ้ริหาร และพนกังานฝ่ายสนบัสนุนท่ี
ลว้นมีความเป็นมืออาชีพจาํนวนกวา่ 1,000 คน 

 

ในรอบปีบญัชี 2557 เมอร์เมดสามารถต่อยอดความสาํเร็จจากปีก่อน ดว้ยการพฒันารากฐานท่ีมัน่คง สาํหรับการ
เติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือความสามารถในการทาํกาํไร โดยเมอร์เมดไดรั้บสัญญาวา่จา้งงานทางดา้น
วศิวกรรมใตท้ะเลในภมิูภาคต่างๆ จาํนวนหลายฉบบั สามารถเพิ่มอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือใหอ้ยูใ่นระดบัสูง และขยาย
ฐานรายไดใ้หเ้ติบโตข้ึน ดว้ยการเช่าเรือเขา้มาเสริม เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการใชบ้ริการท่ีมีสูงข้ึน ความสาํเร็จเหล่าน้ี
ส่งผลใหเ้มอร์เมดบนัทึกกาํไรสุทธิสูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 45.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงสูงกวา่ปี 2556 ถึงสาม
เท่าตวั 
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ยอ้นกลบัไปในปี 2556 ท่ีเมอร์เมดสามารถระดมทุนจาํนวนประมาณ 176.1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (140.8 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจ โดยในตน้ปี 2557 เมอร์เมดไดน้าํเงินจาํนวนน้ี ไปสั่งต่อเรือขดุเจาะ
แบบ Tenderใหม่จาํนวน 2 ลาํ และสั่งต่อเรือสนบัสนุนนกัประดานํ้า ("DSV") ใหม่อีกหน่ึงลาํจากบริษทั China Merchants 

Industry Holdings Co., Ltd. ในราคารวม 436 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (149 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสาํหรับเรือขดุ
เจาะแต่ละลาํ และ 138 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสาํหรับ DSV) โดยเรือขดุเจาะนํ้ามนั MTR-3 และ MTR-4 ลาํใหม่ จะมี
กาํหนดการส่งมอบในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ในขณะท่ี DSV ซ่ึงจะไดรั้บการตั้งช่ือวา่ เมอร์เมดอุษณา จะมีกาํหนดส่งมอบ
ในไตรมาสท่ีสามของปี 2559 

 

เรือท่ีสั่งต่อใหม่ทั้งสามลาํ ไม่เพียงแต่ช่วยยกตาํแหน่งทางการตลาดของเมอร์เมด ในการเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีมีกอง
เรือท่ีทนัสมยัเท่านั้น แต่ยงัเป็นการขยายขนาดกองเรือขดุเจาะ และเรือสนบัสนุนการใหบ้ริการใตท้ะเล ท่ีช่วยใหเ้มอร์เมด 

สามารถมอบบริการสนบัสนุนการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังแก่ลกูคา้ไดค้รอบคลุมมากข้ึน ดว้ยขนาดกอง
เรือท่ีเหมาะสมต่อการใหบ้ริการ (economy of scale) อีกดว้ย 

 

จากสถานการณ์ราคานํ้ามนัตกตํ่าท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนเร็วๆ น้ี เมอร์เมดจึงไดเ้พ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึนเก่ียวกบัแนวโนม้
ของธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในปีหนา้ เน่ืองจากบริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอาจมีการทบทวนงบประมาณใชจ่้าย
ของตน อยา่งไรกดี็ ในระหวา่งน้ี ความตอ้งการใชบ้ริการเรือวศิวกรรมใตท้ะเล และงานบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ยงัคงมีอยูต่่อเน่ืองไม่เปล่ียนแปลง กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลและเรือขดุเจาะของเมอร์เมดเป็นกองเรือสาํหรับการใหบ้ริการ
ขดุหาแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในเขตนํ้าต้ืน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีแนวป้องกนัท่ีเขม้แขง็ และไดรั้บผลกระทบจากราคา
นํ้ามนัลดลงค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากจุดคุม้ทุนของการขดุหาแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในเขตนํ้าต้ืนจะตํ่ากวา่ในเขตนํ้า
ลึก ดงันั้น แนวโนม้การหดตวัของอุปสงคใ์นบริเวณเขตนํ้าต้ืนจึงนอ้ยกวา่เขตนํ้าลึก 

 

ในสภาวะตลาดเช่นน้ี เมอร์เมดยงัดาํเนินงานดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบไม่เร่งรีบ และจะพยายามดูแลเงินสด
สาํรองใหมี้เพียงพอ เพ่ือใหบ้ริษทัยงัคงรักษาความคล่องตวัและพร้อมควา้โอกาสทางธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดในอนาคต รวมถึง
สร้างการเติบโตใหก้บัธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

 

ก: ผลติภัณฑ์และบริการ 
โครงสร้างและบริการของกองเรือ 
 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 

บริการวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมด ประกอบดว้ย การใหบ้ริการประดานํ้า และการใหบ้ริการสาํรวจตรวจสอบ
ใตท้ะเลดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเลแบบรีโมทคอนโทรล ("ROV") ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั เมอร์เมด 

ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทั ซบัเทค และบริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์ ซ่ึงหน่วยงานทั้งสามไดร้วมตวักนั และเปิด
ใหบ้ริการภายใตช่ื้อใหม่ร่วมกนัวา่ "เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (Mermaid Subsea Services) ซ่ึงขอบเขตการใหบ้ริการงาน
วศิวกรรมใตท้ะเลท่ีหลากหลายของกลุ่มน้ี จะประกอบไปดว้ย การสาํรวจ การซ่อมแซม และการบาํรุงรักษา งานก่อสร้าง 

งานติดตั้ง และงานสานต่อโครงการใหส้มบูรณ์ (commissioning projects)  
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รายไดข้องธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการไดรั้บอตัราค่าจา้งรายวนัท่ีสูงข้ึนในกลุ่มเรือท่ีเมอร์เมดเป็น
เจา้ของ  โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 10 ในขณะท่ีอตัราการใชเ้รือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลเฉล่ียในปี 

2557 อยูท่ี่ร้อยละ 66 ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราร้อยละ 69 ในปี 2556 เลก็นอ้ย 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเล ประกอบดว้ยเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจาํนวน 7 

ลาํ (รวมเรือท่ีเช่ามา) โดย 3 ใน 7 ลาํเป็นเรือสนบัสนุนนกัประดานํ้า (dive support vessels) แบบพิเศษ ยานสาํรวจใตท้ะเล
แบบรีโมทคอนโทรล (ROV) อีก 15 ลาํ ท่ีมีระบบสนบัสนุนงานก่อสร้างขนาดใหญ่สาํหรับนํ้าลึกและนํ้าลึกมาก (deepwater 

and ultra-deepwater heavy construction class systems) นอกจากกองเรือเหล่าน้ีแลว้ ส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเลยงัมีทาํ
สัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญและพนกังานพิเศษ นอกเหนือจากพนกังานประจาํท่ีมีอยูแ่ลว้ เพ่ือคอยทาํงานใหก้บัโครงการสาํหรับ
บริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลต่างๆ เพ่ิมอีก 500 คน  
 
ประเภทของเรือให้บริการงานวศิวกรรมใต้ทะเล 

หากจะกล่าวอยา่งกวา้งๆ ตลาดเรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเล สามารถแบ่งออกเป็นเรือก่อสร้าง
นอกชายฝ่ัง (Offshore Construction Vessel - OCV) และเรือสนบัสนุนการก่อสร้าง (Construction Support Vessel) 

 

เรือท่ีจดัอยูใ่นประเภทเรือ OCV เป็นเรือท่ีมีแพลทฟอร์มท่ีมัน่คง โดยมีดาดฟ้าเรือสาํหรับวางสินคา้ขนาดใหญ่ มีท่ี
พกั และเคร่ืองมือขนาดใหญ่ เช่น ป้ันจัน่ใตท้ะเล active heave compensation อุปกรณ์ขนยา้ย เคร่ืองตรวจสอบใตน้ํ้ า ซ่ึง
เคล่ือนท่ีไดด้ว้ยระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) ช่องขนส่งเรือดาํนํ้า (Moonpool) เคร่ืองกวา้น (Winch) เป็นตน้ 

นอกเหนือจากงานติดตั้งขนาดใหญ่ท่ีสุดแลว้ งาน OCV ส่วนใหญ่จะใชเ้รือท่ีมีขนาดเลก็กวา่และราคาตํ่ากวา่ ซ่ึงเรียกไดอี้ก
ช่ือหน่ึงวา่เรือสนบัสนุนการก่อสร้าง 

 

OCV จะปฏิบติังานโดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการใตท้ะเลขนาดใหญ่ แต่ผูรั้บจา้งใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลมกั
เช่าเรือสนบัสนุนการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นเรือขนาดเลก็กวา่ OCV เพ่ือร่วมปฏิบติังานบางส่วนดว้ย นอกจากน้ี บริษทันํ้ามนัยงัเช่า
เรือสนบัสนุนการก่อสร้างโดยตรง เพ่ือการตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง และซ่อมแซม ทั้งน้ี เรือสนบัสนุนการก่อสร้างใตท้ะเล เป็น
การรวมเรืออเนกประสงคซ่ึ์งมีขนาดเลก็กวา่ตนเองเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงมกัประกอบดว้ยป้ันจัน่ขนาดกลาง ROV และท่ีพกั เรือ
สาํหรับงานวศิวกรรมใตท้ะเลส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งระบบ Dynamic Positioning ประกอบดว้ย 

 

มีการสั่งต่อเรืองานบริการวศิวกรรมใตท้ะเลใหม่เพ่ิมข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา แต่คาดวา่จะลดลงในอนาคต ทั้งน้ี 

ในปัจจุบนัมีเรืองานบริการวศิวกรรมใตท้ะเลเกือบ 120 ลาํ อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง นอกจากน้ี ยงัมีการสั่งต่อเรืองาน
บริการวศิวกรรมใตท้ะเลใหม่หลายลาํในตน้ปี 2557 ในขณะท่ีคร่ึงปีหลงัมีการสั่งต่อเรือใหม่ลดลง ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นเรือ
ประดานํ้า 
 

บริการของกองเรือและบริการนักประดานํา้ 
เรือทุกลาํไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็นสถาบนัจดัชั้นเรือชั้นแนว

หนา้ เรือทุกลาํตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสมํ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้นเรือ นอกเหนือจากการเขา้อูซ่่อมแหง้และเขา้
ซ่อมบาํรุงตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ 
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ความสามารถท่ีสาํคญัอีกดา้นหน่ึงของส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเล คือการใหบ้ริการนกัประดานํ้าตามมาตรฐาน
ระดบัโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมผูผ้ลิตนํ้ามนัและก๊าซระหวา่งประเทศ (International Oil and 

Gas Producers Association - OGP) จาํนวนงานประมูลใหม่ๆ ซ่ึงรวมถึงงานประมูลท่ีเมอร์เมดไดรั้บการคดัเลือกเม่ือเร็วๆ น้ี
จาก Saudi Aramco ไดก้าํหนดใหก้ารรับรองมาตรฐานของ OGP เป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีสาํคญัขอ้หน่ึง 

 

ตาราง: รายการกองเรือบริการและสนับสนุนงานวศิวกรรมใต้ทะเลของเมอร์เมด 
 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือเรือ ประเภทเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. เมอร์เมด คอมมานเดอร์ เรือสนบัสนุนการดาํนํ้าลึกระบบ DP2 2530 2548 

2. เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ เรือสนบัสนุนการดาํนํ้าลึกระบบ DP2 2553 2553 

3. เมอร์เมด เอเชียน่า เรือสนบัสนุนการดาํนํ้าลึกระบบ DP2 2553 2553 

4. เมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานสาํรวจใตท้ะเลและ
นกัประดานํ้าระบบ DP2 

2552 2552 

5. เมอร์เมด ชาเลนเจอร์ เรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลชนิด
อเนกประสงค ์

2551 2551 

6. บาร์ราคูดา้ เรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลชนิด
อเนกประสงค ์

2525 2553 

7. เอนเดฟเวอร์ เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานสาํรวจใตท้ะเลและ
นกัประดานํ้าระบบ DP2 

2551 2555 

(เช่า) 
8. เรโซลูชนั เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานสาํรวจใตท้ะเลและ

นกัประดานํ้าระบบ DP2 

2556 2556 

(เช่า) 
9. มูบารัก ซพัพอร์ตเตอร์ เรือก่อสร้างระบบ DP2 2557 2557 

(เช่า) 
10. เบอร์บอน อิโวลูชนั 806 เรือบริการสนบัสนุนวศิวกรรมใตท้ะเลอเนกประสงค ์ 2556 พฤศจิกายน 2557 (เช่า) 
11. เสียม ดายา 2 เรือก่อสร้างใตท้ะเลนอกชายฝ่ังระบบ DP3 2556 พฤศจิกายน 2557 (เช่า) 
12. วนิเดอร์เมียร์ เรือสนบัสนุนการดาํนํ้าลึกระบบ DP2 2553 2014 

(เช่า) 
13. เรือ DSV ใหม่  

เมอร์เมด อุษณา* 

เรือสนบัสนุนการดาํนํ้า 2558/59 ชาํระค่ามดัจาํร้อยละ 15  

ในปี 2557 

ชาํระส่วนท่ีเหลือ 

ร้อยละ 85 ในปี 2559 

หมายเหตุ * เรือ DSV ใหม่ เมอร์เมด อุษณา อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและจะส่งมอบในปี 2559 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดของบริการหลกัของส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเล 

 

การสํารวจ การสาํรวจก่อนการติดตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การกาํหนดตาํแหน่งและการใหค้วามช่วยเหลือในการ
ติดตั้งแท่นขดุเจาะ และการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ใตน้ํ้า 

การพฒันา การติดตั้งท่อส่งใตน้ํ้ า ท่อขนส่ง เชือกช่วยชีวิต (control umbilicals) ท่อและเสา การวางและ
ฝังท่อ การติดตั้งและยดึเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การทดสอบและการตรวจสอบ 

และการวางและเช่ือมต่อสายเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวิต 

การผลติ การตรวจสอบ การซ่อมบาํรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา ท่อส่ง และ
อุปกรณ์ใตน้ํ้า 

 
บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“MDL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 95 เป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ
แบบ Tender จาํนวน 2 ลาํ และเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือท่ีพกัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) เป็นบริษทัร่วมทุนซ่ึงเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.8 AOD เป็น
เจา้ของและดาํเนินงานกองเรือขดุเจาะสามขาแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงและทนัสมยั ไดรั้บมอบเรือขดุเจาะ
แบบ Jack-up AOD I AOD II และ AOD III ในปี 2556  โดยในปี 2557 เรือขดุเจาะแบบ Jack-upของ AOD ไดก้า้วเขา้สู่ปีท่ี
สองของสัญญาระยะเวลา 3 ปี กบั Saudi Aramco โดยมีรายไดร้วม 220.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงในปี 2557 เรามี
อตัราการใชท่ี้ร้อยละ 94 โดยเฉล่ียสาํหรับเรือขดุเจาะใหม่ทั้งสามลาํ 
 

ตาราง: รายช่ือกองเรือขุดเจาะ 
 

ลาํดบั
ที ่

ช่ือเรือ ประเภทของเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. MTR-1 เรือท่ีพกั 2521 2548 

2. MTR-2 เรือขดุเจาะแบบ Tender 2524 2548 

3. AOR-1 เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 

4. AOR-2 เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 

5. AOR-3 เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2554 

6. เรือใหม่ MTR 3 * เรือขดุเจาะแบบ Tender 2558/2559 มดัจาํร้อยละ 15 ในปี 2557 

ชาํระส่วนท่ีเหลือ 

ร้อยละ 85 ในปี 2559 

7. เรือใหม่ MTR 4 * เรือขดุเจาะแบบ Tender 2558/2559 มดัจาํร้อยละ 15 ในปี 2557 

ชาํระส่วนท่ีเหลือ 

ร้อยละ 85 ในปี 2559 

 
หมายเหตุ * กาํหนดการส่งมอบในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ปี 2559 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

- 27 - 

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender และเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมี
ช่ือเสียง โดยจดัลาํดบัจากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั เรือขดุเจาะของ MDL ไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจาก
องคก์รระดบัสากลเช่น Det Norske Veritas ("DNV") American Bureau of Shipping (“ABS”) หรือBureau Veritas (“BV”) 

โดยเรือขดุเจาะแบบ Tender MTR-1 ถกูจดัลาํดบัชั้นโดย ABS และเรือขดุเจาะแบบ Tender MTR-2 ถกูจดัลาํดบัชั้นโดย BV 

สมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะแบบ Tender ตอ้งเขา้อู่ซ่อมแหง้ทุกๆ 5 ปี และไดรั้บการ
ตรวจสภาพบาํรุงรักษา (Special Periodic Survey) จากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ ดงักล่าว ส่วนเรือขดุเจาะแบบ Jack-up 

ของ AOD จะไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 

 

บริการของกองเรือ 
สัญญาใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังของ MDL จะมีการเจรจาต่อรองเป็นรายๆ ไป และมีเง่ือนไขและ

ขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนั MDL ไดรั้บสัญญามาจากการประมูลแข่งขนักบัผูรั้บจา้งรายอ่ืนๆ เป็นส่วนใหญ่ สัญญาวา่จา้งใน
การขดุเจาะจะกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นอตัรารายวนั โดยใชอ้ตัราท่ีสูงกวา่ในช่วงท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังาน ทั้งน้ี อตัรา
ค่าเช่าเรือจะมีแนวโนม้ท่ีตํ่าลงในช่วงของการเตรียมการ หรือเม่ือการปฏิบติังานขดุเจาะหยดุชะงกั หรือถกูจาํกดัเน่ืองจาก
ความเสียหายของอุปกรณ์ หรือสภาพ    อ่ืนๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของ MDL   

 

สัญญาใหบ้ริการขดุเจาะซ่ึงใชอ้ตัราค่าเช่าเรือรายวนั โดยทัว่ไปมกัมีระยะเวลาท่ีครอบคลุมช่วงเวลาโดยเป็นไป
ตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีกาํหนดไว ้ หรืองานขดุเจาะท่ีเป็นหลุมเด่ียวหรือหลุมท่ีเป็นกลุ่ม สาํหรับสัญญาบางฉบบัท่ี MDL 

เขา้ทาํกบัลกูคา้ ลกูคา้สามารถขอใชสิ้ทธิบอกเลิกได ้ โดยชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด อยา่งไรกต็าม 

ค่าปรับในการบอกสัญญาก่อนกาํหนดดงักล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยสาํหรับการสูญเสียสัญญาใหแ้ก่ MDL ไดท้ั้งหมด 

 

เรือขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวนสามลาํของ AOD ไดรั้บการออกแบบในชั้น MOD V-B ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นการ
ออกแบบเรือขดุเจาะแบบ Jack-up อนัเป็นท่ีตอ้งการของบริษทัขดุเจาะรายใหญ่ และมีการใชโ้ดยบริษทันํ้ามนัต่างๆ ในพ้ืนท่ี
นํ้าต้ืนทุกแห่งของโลก เรือขดุเจาะไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถดาํเนินงานไดต้ลอดทั้งปีในพ้ืนท่ีอ่าวเมก็ซิโก มหาสมุทร
อินเดีย ทะเลเหนือทางใต ้ ชายฝ่ังตะวนัออกกลาง นอกชายฝ่ังอินเดีย นอกชายฝ่ังออสเตรเลีย นอกชายฝ่ังนิวซีแลนด ์ และ
นอกชายฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั มกัจะมีการเขา้ทาํสัญญาสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Jack-up เป็น
ระยะเวลา 300 วนัข้ึนไป 

 

2.1.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 
ธุรกจิโลจิสตกิส์ถ่านหิน 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
ภาพรวมธุรกจิ 

UMS ทาํธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ถ่านหินและบริการโลจิสติกส์แบบ “จากตน้ทางถึงปลายทาง” (end-to-end) และ 

“ตรงต่อเวลา” (just-in-time) ในประเทศไทย โดย UMS มีโรงผสมถ่านหินและคลงัสินคา้ 2 แห่งในจงัหวดัสมุทรสาครและ
อยธุยา และมีเรือลาํเลียง 12 ลาํ ซ่ึงรองรับความตอ้งการในการใชถ่้านหินในประเทศไทยท่ีสูงข้ึนของกลุ่มลูกคา้โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีใชห้มอ้ไอนํ้าถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในการใหค้วามร้อน  
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สาํหรับรูปแบบการขายถ่านหินแบบส่ง “ตรงต่อเวลา” (just-in-time) ของ UMS กคื็อการบริหารจดัการห่วงโซ่
อุปทาน (supply shain) ครบวงจรซ่ึงรวมถึงการบริการจดัการกองเกบ็ (stockpile management) และคลงัสินคา้เพ่ือใหล้กูคา้
มัน่ใจไดว้า่ UMS จะสามารถจดัส่งถ่านหินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัขนาดพ้ืนท่ีจดัเกบ็ของลูกคา้ โดยลกูคา้
มีระยะเวลารอคอยสินคา้ท่ีตอ้งการโดยเฉล่ียเพียงหน่ึงวนัเท่านั้น และไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการสาํรองถ่านหิน หรือการจดัเตรียม
พ้ืนท่ีในการจดัเกบ็ถ่านหินของตนเอง 

 

ปี 2557 ยงัคงเป็นปีท่ีทา้ทายสาํหรับ UMS อีกปีหน่ึงในการระบายถ่านหินขนาด 0-5 มม.ท่ีคงเหลืออยูใ่นโรงงาน
ออกไป เพ่ือปรับสมดุลของโครงสร้างเงินทุน และในขณะเดียวกนักจ็ะตอ้งควบคุมปริมาณการผลิตถ่านหินแบบคดัขนาด 

(Classified Coal) เน่ืองจากโรงงานท่ีสวนส้มไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ หลงัจากท่ีมีคาํสั่งหา้มทาํการ
ขนส่งถ่านหินในแม่นํ้าแม่กลอง 

 

เม่ือเดือนกรกฎาคม 2554 โรงงานท่ีจงัหวดัสมุทรสาครของ UMS ไดถู้กสั่งปิดเน่ืองจากโรงงานถ่านหินของบริษทั
อ่ืนท่ีอยูใ่นตาํบลใกลเ้คียงกบัโรงงานของ UMS ทาํใหชุ้มชนเกิดความกงัวล ถึงปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมาจาก
โรงงานถ่านหินดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถเปิดโรงงานไดใ้หม่อีกคร้ัง UMS จึงไดท้าํการปรับปรุงสาธารณูปโภค และระบบ
บาํบดันํ้าเสียในโรงงานตามเง่ือนไขท่ีรัฐบาลกาํหนด โดยภายหลงัจากท่ีไดด้าํเนินการตามวธีิการขา้งตน้ และดาํเนินการดา้น
อ่ืนๆ ประกอบดว้ย โรงงานของ UMS ท่ีสมุทรสาครจึงไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัมาเปิดดาํเนินการใหม่ไดอี้กคร้ังในเดือน
มิถุนายน 2556 ยกเวน้งานในส่วนโลจิสติกส์ท่ียงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ในช่วงเวลาเดียวกนันั้นเอง 

UMS กไ็ดศึ้กษากรรมวธีิผลิตถ่านหินอดัเมด็ (pelletization) เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ในระยะ
ยาว โดยปัจจุบนั ความสามารถในการผลิตถ่านหินอดัเมด็ของโรงงานของ UMS อยูท่ี่ 3.3 ตนัต่อชัว่โมง ซ่ึง UMS ได้
วางแผนท่ีจะซ้ือเคร่ืองผลิตถ่านหินอดัเมด็เพ่ิมเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตใหสู้งข้ึน 

 

ในเดือนสิงหาคมปี 2557 โรงงานถ่านหินของ UMS ท่ีอยธุยาไดเ้พ่ิมสมรรถนะของเคร่ืองจกัรเป็นเท่าตวัไดส้าํเร็จ 

ทาํใหค้วามสามารถของสายการผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 100 ตนัต่อชัว่โมงเป็น 200 ตนัต่อชัว่โมง จึงรองรับถ่านหินท่ีนาํเขา้มาจาก
ต่างประเทศไดถึ้ง 35,000 ตนัต่อเดือน 

 

UMS ไดพ้ยายามขยายธุรกิจเพ่ิมเติมโดยร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือกบั Trimex ในเดือนกรกฎาคมท่ีผา่นมา 
เพ่ือนาํเขา้ถ่านหินสาํหรับจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ภายในประเทศ โดยสินคา้ถ่านหินลอ็ตแรกนาํเขา้มาในเดือนกนัยายน ปี 2557  

 

นอกจากน้ี UMS จะยงัคงพยายามดาํเนินการทุกวถีิทาง เพ่ือใหส้ามารถกลบัเขา้ใชท่้าเรือท่ีจงัหวดัสมุทรสาครได้
อีกคร้ัง และจะแสวงหาโอกาสทาํการคา้ถ่านหินระหวา่งประเทศดว้ย 

 

ก: ผลติภัณฑ์และบริการ 
UMS เนน้นาํเขา้ถ่านหินประเภท ซบับิทมิูนสั และบิทูมินสัมายงัประเทศไทย 
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ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีมีสถานะเป็นของแขง็ ท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบสาํคญั โดยทัว่ไป ถ่านหินจะ
มีสีนํ้าตาลหรือสีดาํ และสามารถแยกออกเป็นหลายประเภท ตามระยะเวลาการพฒันาการของความสมบูรณ์ทางธรณีวทิยา 
จนกลายเป็นถ่านหิน (coalification process) ซ่ึงในชั้นแรกจะพฒันาจากถ่านหินพีต (peat) จนมาเป็นถ่านหินแอนทราไซท ์

(anthracite) ซ่ึงกระบวนการเกิดของถ่านหินมีความสาํคญัต่อคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของถ่านหินอยา่งยิง่ ทาํให้
ถ่านหินถูกแบ่งประเภทตามปริมาณของคาร์บอน จากตํ่าสุดไปสูงสุดไดแ้ก่ ถ่านหินลิกไนต ์ถ่านหินซบับิทูมินสั ถ่านหินบิทู
มินสั และถ่านหินแอนทราไซท ์

 

UMS เลือกท่ีจะนาํเขา้ถ่านหินซบับิทูมินสัและถ่านหินบิทูมินสัเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย เน่ืองจากเป็น
เช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพดีมีค่าความร้อนปานกลาง มีระดบัเถา้และความช้ืนท่ีเหมาะสม และมีปริมาณกาํมะถนัตํ่าเม่ือเทียบกบั
นํ้ามนัเตา (นํ้ามนัเตามีปริมาณกาํมะถนัประมาณร้อยละ 0.1-0.3) ซ่ึงทาํใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก 

 

UMS จะนาํเขา้ถ่านหินบิทูมินสั เฉพาะเวลาท่ีไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลกูคา้รายใหญ่เท่านั้น เน่ืองจากถ่านหินบิทูมินสัมี
ราคาค่อนขา้งสูง ส่วนถ่านหินแอนทราไซทมี์ตน้ทุนสูงมากกวา่ถ่านหินทุกประเภท UMS จึงไม่ไดน้าํเขา้และทาํการตลาด
ถ่านหินประเภทน้ีเลย ในขณะท่ีถ่านหินประเภทลิกไนตน์ั้น ไม่เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากนกัในประเทศไทยเน่ืองจากเป็นถ่านหิน
คุณภาพตํ่าและมีปริมาณกาํมะถนัสูง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

 

ธุรกจิปุ๋ยเคมเีพือ่การเกษตรและคลงัสินค้า 
บาคองโค  
 
ธุรกจิปุ๋ยเคมเีพือ่การเกษตร 

บาคองโคมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นเวียดนาม ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตร บาคองโคดาํเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรเป็นหลกั โดยเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตร ทั้งเพ่ือจาํหน่ายใน
เวยีดนามและส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ ผลิตภณัฑเ์คมีเกษตรของบาคองโคเป็นท่ีรู้จกัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
"STORK" ซ่ึงเร่ิมมีมาตั้งแต่ปี 2482  และไดก้ลายเป็นแบรนดท่ี์ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเช่ือถือในดา้นคุณภาพสูงทั้ง
ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 

 

เคร่ืองหมายการค้า  STORK ของบาคองโคได้รับการจดทะเบียนในเวยีดนามตั้งแต่ปี 2548 

 

ในปี 2557 บาคองโคไดล้งทุนตั้งสายการผลิตปุ๋ยเคมีชนิดเมด็ใหม่ ซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 100,000 เมตริกตนั ส่งผลให้
กาํลงัการผลิตรวมของบาคองโคเพิ่มข้ึนเป็น 450,000 เมตริกตนัต่อปี เพ่ือรองรับความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

บาคองโคมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีแขง็แกร่งอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25 ในตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK คุณภาพสูง
ระดบัพรีเมียม และมีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีผสม NPK ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวยีดนาม โดยมียอดขายสูงถึง 110 ลา้นดอลลาร์
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สหรัฐอเมริกาต่อปี บาคองโคพยายามท่ีจะบริหารการผลิตใหมี้ประสิทธิผลสูงสุดดว้ยการจดัการตน้ทุนใหต้ ํ่าลง รวมทั้ง การ
จดัเกบ็วตัถุดิบและผลิตภณัฑใ์นสินคา้คงคลงัในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดและใชน้โยบายชาํระเงินดว้ยเงินสดเท่านั้น 

 

ก. ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บาคองโค พฒันา ผลิต ดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด และจาํหน่ายปุ๋ยเชิงประกอบและปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว (รวมเรียกวา่ 

"ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี") โดยมีโรงงานผลิตปุ๋ย NPK บด/อดัเมด็ และบรรจุถุงท่ีทนัสมยั ดว้ยกาํลงัในการผลิตรวมประมาณ 

450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีกาํลงัในการบรรจุหีบห่อประมาณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี 

 

บาคองโคยงัสามารถพฒันาและผลิตปุ๋ยเคมีสูตรใหม่ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้รายสาํคญั และตาม
คาํสั่งซ้ือของลกูคา้เฉพาะรายได ้โดยมีปุ๋ยจาํหน่ายมากกวา่ 90 สูตร บาคองโคไดพ้ยายามขยายฐานลกูคา้ในต่างประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง ทาํใหย้อดส่งออกเพ่ิมจากปีก่อนร้อยละ 8 เป็น 74,145 ตนั ในปี 2557 และทาํใหแ้บรนด ์“STORK” ของบาคองโค 

มีช่ือเสียงในตลาดแอฟริกา ไตห้วนั เกาหลี กมัพชูา และลาว  

 

ผลิตภณัฑปุ๋์ยประเภทต่างๆ ของบาคองโค มีดงัน้ี  

ปุ๋ยเคมเีพือ่การเกษตร 
ปุ๋ยเคมเีชิงผสม  NPK 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบาคองโคท่ีมีการจดัจาํหน่ายทั้งในเวยีดนามและในต่างประเทศ โดย
ปุ๋ยประเภทน้ีสามารถทาํรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 95 ของรายไดจ้ากยอดขายผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบาคองโค สาํหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ประกอบไปดว้ยสารอาหารหลกัสามอยา่ง คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส 

(K2O) ไนโตรเจน และฟอสเฟตจะมอบใหฟ้อสฟอรัส (P) แก่พืช ในขณะท่ีโพแทสจะใหโ้พแทสเซียม (K) แก่พืช ส่วนผสม N-

P และ K อาจแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการทางชีวภาพของพืชแต่ละชนิด 

 

ผลติภัณฑ์ปุ๋ยเคมอีืน่ๆ 

สินคา้ในกลุ่มน้ี ประกอบดว้ย ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวหรือแม่ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลกัธาตุเดียว และปุ๋ยเคมีเชิงประกอบท่ีได้
จากกรรมวธีิทางเคมีและมีธาตุอาหารหลกัตั้งแต่ 2 ธาตุข้ึนไป ปุ๋ยเคมีชนิดดงักล่าวนิยมใชก้นัเน่ืองจากความยดืหยุน่ในการ
ผสมสูตรตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละคนหรือพืชแต่ละชนิด โดยในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557        

บาคองโค มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีอ่ืนๆ อยูท่ี่ร้อยละ 2 จากรายไดข้องการขายปุ๋ยทุกชนิดรวมกนั 

 

ปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจนเป็นส่วนผสมหลกั จะมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบ ซ่ึงช่วยในการสังเคราะห์
แสงและการผลิตเมลด็พืชปุ๋ยท่ีมีฟอตเฟตเป็นส่วนผสมหลกั ช่วยในการพฒันาและเจริญเติบโตของลาํตน้และรากของพืช 

ส่วนปุ๋ยท่ีมีโพแทส เป็นส่วนผสมหลกัจะช่วยสร้าง และเคล่ือนยา้ยสารอาหารจาํพวกแป้งและนํ้าตาลไปเล้ียงในส่วนท่ีกาํลงั
เติบโต เพ่ือเป็นเสบียง และมีประโยชน์ในการเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต และเพ่ิมปริมาณโปรตีนเพ่ือป้องกนัการติดโรค 
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แผนภูมแิสดงกระบวนการผลติปุ๋ยในบาคองโค 
 

 
 

ผลติภัณฑ์เคมเีพือ่การเกษตรอืน่ๆ 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ี ประกอบไปดว้ย สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช สารกาํจดัแมลง และปุ๋ยทางใบ ซ่ึงบาคองโค
วา่จา้งบุคคลภายนอกใหด้าํเนินการผลิตและบรรจุตามสูตรและมาตรฐานท่ีบาคองโคกาํหนด แลว้นาํมาจาํหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของบาคองโค สาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บาคองโค มีรายไดจ้ากการขาย
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรายไดจ้ากการขายรวมทั้งหมด 

 

1) สารเคมป้ีองกนั กาํจัดศัตรูพชืและสารกาํจัดแมลง 

สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสารกาํจดัแมลง เป็นสารเคมีชีวภาพหรือสารเคมีสังเคราะห์ เพ่ือทาํลาย 

ป้องกนั หรือไล่ศตัรูพืชและแมลง ซ่ึงศตัรูพืชท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด คือ แมลง โรคพืช วชัพืช และจุลินทรียท่ี์เป็นพาหะนาํโรค 

และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการเกษตรกรรม และส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง บาคองโคจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
กลุ่มน้ี ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK ในเวียดนามเท่านั้น 

 

2)  ปุ๋ยทางใบ 

ปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยสารละลายท่ีใชใ้นการฉีดพน่พืชเพ่ือการดูดซึมทางใบ โดยสารอาหารจะถกูดูดซึมทางใบไดเ้ร็ว
กวา่ทางราก ปุ๋ยทางใบใหส้ารอาหารท่ีคลา้ยกนักบัปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จึงเป็นท่ีนิยมใชก้บัการปลูกผกัและผลไม ้โดยจะให้
ผลผลิตท่ีสูงและคุณภาพดีกวา่ 
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ธุรกจิคลงัสินค้า 
ธุรกิจบริการหนา้ท่าของบาคองโคเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีโซลีอาโดซ้ือหุน้ร้อยละ 20 ใน Baria Joint Stock Company 

of Services for Import Export of Agro-forestry Commodities and Fertilizers ("บาเรีย เซเรซ") จาก Yara Asia Pte. Ltd. เม่ือ
ปี 2553 โดยบาเรีย เซเรสเป็นเจา้ของและผูบ้ริหารจดัการท่าเรือ Phu My ในเวยีดนามใต ้ โดยท่าเรือแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่แม่นํ้า 
ThiVai ซ่ึงห่างจากทะเลเปิดประมาณ 17 ไมลแ์ละตั้งอยูติ่ดกบันิคมอุตสาหกรรม Phu My ซ่ึงหากจากกรุงโฮจิมินห์ประมาณ 

70 กิโลเมตร และเป็นท่าเรือนํ้าลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวยีดนาม สาํหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกองไม่วา่จะเป็นผลผลิตทาง
การเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ย ซ่ึงสามารถรองรับการขนส่งสินคา้ได ้7 ลา้นตนัต่อปี 

 

นิคมอุตสาหกรรม Phu My เป็นหน่ึงในศนูยก์ลางการส่งออกท่ีสาํคญัทางตอนใตข้องเวยีดนาม ดงันั้น นิคม
อุตสาหกรรมแห่งน้ีจึงไดรั้บประโยชน์จากความตอ้งการคลงัสินคา้และพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ก่อนการขนส่ง 

 

วสิัยทศัน์ของ TTA ในการเป็นผูใ้หบ้ริการงานดา้นโลจิสติกส์ท่ีครบวงจร และอยา่งเป็นมืออาชีพในเวยีดนามตอน
ใตไ้ดใ้กลเ้ขา้สู่ความสาํเร็จอีกขั้นในปีท่ีผา่นมา จากการลงทุนของเราในบาคองโค บริษทั โทรีเซนวนิาม่า โลจิสติกส์ จาํกดั
และบาเรีย เซเรซ ทาํใหเ้รามีพ้ืนท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้เพ่ิมเป็น 53,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับสินคา้ไดเ้กือบ 

190,000 เมตริกตนั และทาํใหใ้นปี 2557 เราอยูใ่นสถานะท่ีไดเ้ปรียบและมีความพร้อมอยา่งยิง่ในการใหบ้ริการงานดา้นโลจิ
สติกส์ท่ีครบวงจรท่ีครอบคลุมทั้งทางดา้นการขนส่งทางบกและทางเรือ คลงัสินคา้ บรรจุหีบห่อ การบริการขนส่งสินคา้ 
(forwarding) และพิธีการทางศุลกากร ซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนขา้งตน้ ไดส่้งใหธุ้รกิจคลงัสินคา้ของบาคองโค
เติบโตอยา่งรวดเร็ว  

 

ก: ผลติภัณฑ์และบริการ 
ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้ของบาคองโคไดม้าตรฐานระดบัสากล โดยมีการก่อสร้างอยา่งแขง็แกร่งเพ่ือการ

ใชง้านในระยะยาวและสามารถรองรับสินคา้ไดน้ํ้ าหนกัถึง 10 เมตริกตนัต่อตารางเมตร คลงัเกบ็สินคา้ของบาคองโคจึงมี
ความยดืหยุน่สูงและสามารถจดัแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีมีขนาดต่างกนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 

นอกจากน้ี เรายงัมีบริการเสริมต่างๆ เช่น พ้ืนท่ีใหเ้ช่าเป็นสาํนกังานของผูดู้แลลูกคา้ ลานจอดรถบรรทุก บริการดา้นการ
รักษาความปลอดภยั และบริการโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ (ไฟฟ้า นํ้าประปา และระบบระบายอากาศ) 

 คลงัสินคา้ บาคองโค 1 ("BCC I") และ บาคองโค 3 ("BCC III") ใหบ้ริการกลุ่มธุรกิจปุ๋ยสาํหรับการจดัเกบ็วตัถุดิบ 

ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป ช้ินส่วน และการจดัเกบ็ส่ิงของท่ีจาํเป็นในธุรกิจปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตร ในขณะท่ีพ้ืนท่ีส่วนท่ี
เหลือจดัสรรใหผู้อ่ื้นเช่าในช่วงระยะสั้น 

 คลงัสินคา้บาคองโค 5 ("BCC V") ไดรั้บการออกแบบเป็นพิเศษสาํหรับการใหเ้ช่าเป็นคลงัสินคา้โดยเฉพาะ โดย    

ร้อยละ 75  ของลกูคา้ทาํสัญญาระยะยาวตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป  ส่วนอีกร้อยละ 25 จะเป็นการทาํสัญญาเช่าในระยะสั้น 

 

  สืบเน่ืองจากบาคองโคมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัตลาดคา้ปลีก ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการลงทุนของ
บริษทัต่างชาติ บริษทัฯ จึงไดล้งนามในสัญญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีแก่บริษทั โทรีเซน-วนิาม่า เอเยนตซี์ส์ จาํกดั ("TVA") ซ่ึงเป็นผูถื้อ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ และสามารถใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ไดก้ฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของ
เวยีดนาม ภายใตเ้ง่ือนไขการกาํหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ  
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ลูกค้า 
ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ประกอบดว้ย ผูค้า้ส่งผลิตภณัฑปุ๋์ยของบาคองโค ผูผ้ลิตขวด ผูน้าํเขา้วตัถุดิบ และ

ผูผ้ลิตท่อเหลก็ 

 

ภาวะการแข่งขัน 
คลงัสินคา้อ่ืนๆ ท่ีตั้งไกลออกไปจากเขตพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ท่ีคลงัสินคา้บาคองโคตั้งอยู ่ ส่วนใหญ่ใหบ้ริการดว้ย

มาตรฐานท่ีตํ่ากวา่ แต่ความตอ้งการทางดา้นโลจิสติกส์และบริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานระดบัมืออาชีพในเขตนิคม
อุตสาหกรรม Phu My ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของคลงัสินคา้ของบาคองโคกลบัอยูใ่นระดบัสูงมาก และจะสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมีการ
ก่อสร้างโรงงานและท่าเรือใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ืองในบริเวณดงักล่าว 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 

 

2.2.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 
โทรีเซนชิปป้ิง 
ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

โทรีเซนชิปป้ิง ยงัคงมุ่งเนน้การบริการขนส่งสินคา้คุณภาพสูงใหก้บัลกูคา้ เพ่ือรองรับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้กลุ่ม
อุตสาหกรรมรายใหญ่ เน่ืองมาจากนโยบายท่ีเนน้ลกูคา้เป็นศนูยก์ลางมากข้ึนจากสาํนกังานใหญ่ของฝ่ายขายในสิงคโปร์ 

รวมถึงสาํนกังานขายยอ่ยแห่งใหม่ในกรุงโคเปนเฮเกน และเคปทาวน์ นอกจากน้ี โทรีเซนชิปป้ิง ไดเ้พ่ิมโอกาสการ
ใหบ้ริการลกูคา้ ดว้ยการใหบ้ริการขนส่งแบบเป็นเท่ียวแก่ลกูคา้รายใหญ่ท่ีตอ้งการการขนส่งแบบเร่งด่วนและฉุกเฉิน ใน
ตลาดหลกัๆ ซ่ึงลกูคา้มีสินคา้แต่ไม่มีเรือ ประเภทสินคา้หา้ประเภทหลกัท่ีขนส่งในปี 2557 จะรวมไปถึงทราย ถ่านหิน แร่/

สินแร่ ผลิตภณัฑเ์กษตร และผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ 
 

แผนภูม ิ : สินค้าทีข่นส่งจําแนกตามประเภทของสินค้าในปีบัญชี 2557 

 

แผนภูม ิ  :ลูกค้าจําแนกตามรายรับ  

 

ทราย
2.38% 
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โทรีเซนชิปป้ิง มีการพฒันาและสร้างความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั โดยการรักษาระดบัของ
กองเรืออยูใ่นลาํดบัสูงตามการตรวจประเมินของ Rightship ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทาง
เรือ ผลการจดัอนัดบัน้ีเป็นเสมือนดชันีวดัเกณฑส์าํคญัสาํหรับการใหบ้ริการกบัลกูคา้อุตสาหกรรมรายใหญ่ เช่น BHP 

Billion, Rio Tinto Shipping และ Cargill Ocean Transportation 

 

ช่องทางการจัดจําหน่าย 
โทรีเซนชิปป้ิง มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั้งทางเทคนิค และการตลาดประจาํอยูท่ี่

สาํนกังานกรุงเทพ โดยส่วนใหญ่เคยเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานบนเรือมาก่อน ส่วนสาํนกังานท่ีสิงคโปร์ บริษทัมีทีมขายและ
การตลาดท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความชาํนาญในธุรกิจเดินเรือเป็นอยา่งดี และมีความสัมพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้นใน
อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือ ในขณะท่ีบริษทัมีการควบคุมค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการ แต่บริษทักไ็ดข้ยายพ้ืนท่ีการ
ใหบ้ริการในระดบัโลกเพิ่มข้ึนในปี 2557 โดยการจดัตั้งสาํนกังานในเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต ้ หลงัจากการเปิด
สาํนกังานในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กซ่ึงเป็นสาํนกังานขายแห่งแรกในยโุรปในปี 2556 บริษทัมีแผนเปิด
สาํนกังานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนมกราคม ปี 2558 และลาํดบัถดัไปคือ  จะเขา้ไปเปิดสาํนกังานในสหรัฐอเมริกา 
 
ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ความเคลือ่นไหวในปีที่ผ่านมา 

ในปี 2557 อุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือโดยรวมอยูใ่นสภาวะท่ีดี โดยแสดงใหเ้ห็นจากสัญญาณการฟ้ืนตวั
ในช่วงตน้ปี และแขง็แกร่งข้ึนในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี ก่อนจะแสดงสัญญานความผนัผวนในช่วงคร่ึงหลงัของปี โดย
ในช่วงส้ินปี อุตสาหกรรมขนส่งสินคา้ทางเรือเกิดการหยดุชะงกัชัว่คราว ซ่ึงรวมไปถึงการลดลงของการส่งออกแร่เหลก็จาก
บราซิล ความล่าชา้ในการส่งออกธญัพืชจากแอฟริกาใต ้และการสั่งหา้มส่งออกแร่นิกเกิลและบอกไซดข์องอินโดนีเซีย 

 
อุปสงค์ 

ปัจจยัท่ีมีบทบาทสาํคญัต่ออุปสงคข์องตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปี 2557 มี 3 ประการ ดว้ยกนัคือ การนาํเขา้
แร่เหลก็ของจีน การนาํเขา้ถ่านหินเช้ือเพลิงของจีน และการสั่งหา้มส่งออกแร่ของอินโดนีเซีย 

 

นบัตั้งแต่ไตรมาสท่ีสองของปี การนาํเขา้ถ่านหินเช้ือเพลิงลดลง จาก 215 ลา้นตนัต่อปีในไตรมาสแรก มาเป็น 176 

ลา้นตนัต่อปีในไตรมาสท่ีสอง ส่ิงน้ีกระทบต่อการคา้ขายถ่านหินเช้ือเพลิงทัว่โลก ซ่ึงลดลงร้อยละ 5.5 ระหวา่งไตรมาสแรก
และไตรมาสท่ีสองของปี 2557 ซ่ึงถือเป็นการลดลงมากท่ีสุดในรอบ 15 ปี การลดลงน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของ
ความตอ้งการไฟฟ้าท่ีชะลอตวัลง และการพุง่สูงข้ึนของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทางเลือก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เข่ือน
ไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการโดยสมบูรณ์ในปี 2557 และผลิตไฟฟ้าในปริมาณเดียวกนักบัโรงงานถ่านหิน
ขนาด 40 ลา้นตนัข้ึนไป ความสามารถในการผลิตใหม่น้ีดูเหมือนจะเขา้มาแทนท่ีไฟฟ้าท่ีผลิตโดยใชถ่้านหิน ซ่ึงส่งผลใหอุ้ป
สงคถ่์านหินลดลง 

 

ในทางตรงกนัขา้มกบัการคา้ถ่านหินท่ีชะลอตวัลง ส่วนธุรกิจแร่เหลก็และเหลก็กลา้กลบัสูงข้ึนเป็นประวติัการณ์ 

อุปสงคท์ัว่โลกสาํหรับเหลก็กลา้ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากประเทศจีน ซ่ึงมีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนกวา่ร้อย
ละ 16 จากปีก่อนเป็น 5.83 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนกนัยายน ปี 2557 อนัเป็นผลมา
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จากการเพิ่มข้ึนของการลงทุนในภาคธุรกิจรถไฟ โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีอยูอ่าศยั และการก่อสร้าง นอกจากน้ีการเติบโตของ
อุปสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประเทศจีนสาํหรับการนาํเขา้แร่เหลก็ น่าจะมีผลในทางบวกกบัอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้แหง้เท
กองดว้ย การนาํเขา้แร่เหลก็มายงัประเทศจีนคาดวา่จะมีจาํนวน 930 ลา้นตนั โดยเป็นผลมาจากการผลิตเหลก็กลา้ดิบท่ี
เพ่ิมข้ึนในจีน ตามขอ้มูลของสมาคม  Metallurgical Mines’ Association of China 

 

จากรายงานของเฟิร์นเล่ย ์  ในช่วงหา้ปีท่ีผา่นมา การผลิตเหลก็กลา้ในประเทศจีนมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อย 9.1 

เม่ือเทียบกบัการผลิตทัว่โลกร้อยละ 3.5 ต่อปี เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของการผลิตเหลก็กลา้น้ี การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีนจึง
เพ่ิมข้ึนอยา่งมาก 

 

ตามขอ้มูลของเฟิร์นเล่ย ์การเพ่ิมข้ึนน้ีส่วนหน่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัราคาแร่เหลก็สากลท่ีด่ิงลง โดยเป็นผลมาจากการมี
ผูจ้ดัหาแร่เหลก็รายใหม่ๆ มากข้ึน ส่ิงน้ีสร้างอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งสาํหรับการซ้ือขายแร่เหลก็ทางทะเล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แร่
เหลก็จากออสเตรเลียและบราซิล ซ่ึงทาํใหเ้กิดการขนส่งในระยะทางท่ีไกลข้ึน  

 

แผนภูมิ: การนําเข้าแร่เหลก็ของจีน      

 
 

แผนภูมิ: การผลติเหลก็กล้า 
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มาร์ซอฟตป์ระมาณการณ์วา่ อุปสงคต์นัไมลข์องธญัพืชลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัอุปสงคท่ี์สูงสุดใน
ประวติัการณ์ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการลดลงตามฤดูกาลตามปกติ เน่ืองจากการส่งออกธญัพืช
ในปริมาณตํ่าของทวปีอเมริกาใต ้นอกจากน้ี การส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกากล็ดลงอยา่งมีนยัสาํคญัในไตรมาสท่ีสอง 

ซ่ึงโดยหลกัเป็นผลมาจากการด่ิงลงของปริมาณการขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศจีน นอกจากน้ีจีนยงัคงยกเลิกขนส่งขา้วโพด
บางส่วนเน่ืองจากความกงัวลเร่ืองเมลด็ท่ีไดรั้บการตดัต่อพนัธุกรรม 

 

อุปทาน 
ปริมาณเรือขนส่งสินคา้แหง้ท่ีเขา้มาใหบ้ริการในตลาดเพ่ิมสูงกวา่การเติบโตของอุปสงคม์าเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ 

และดูเหมือนวา่การเติบโตน้ีจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

 

นอกจากน้ี การปลดระวางเรือกมี็ปริมาณลดลง เน่ืองจากเรือในตลาดเร่ิมมีอายนุอ้ยลง การปลดระวางเรือบรรทุก
สินคา้แหง้เทกองเพ่ิมข้ึนจาก 3 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2557 เป็น 4 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสท่ี 2 ถึงแมว้า่
การปลดระวางเรือในคร่ึงแรกของปีจะลดลงร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่การสั่งต่อเรือใหม่กดู็เหมือนจะชะลอตวัลง
เช่นกนั 

 

จากรายงานของเฟิร์นเล่ย ์ อตัราค่าระวางยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่าเกือบตลอดทั้งปี 2557 ถึงแมว้า่ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ 

โดยเฉพาะเรือ Capesize จะมีความผนัผวนบา้ง เฟิร์นเล่ยช้ี์วา่อตัราค่าระวางของเรือ Capesize เพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4 แต่
อยา่งไรกต็ามอตัราค่าระวางของเรือ Panamax ไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนดว้ย อตัราของเรือ Supramax และ Handysize มีความเสถียรกวา่
ตลอดปี 2557 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเรือระยะสั้นของเรือ Supramax ลดลงจาก 11,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ณ ตน้ปี เป็น 

9,100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในไตรมาสท่ี 2 ในขณะท่ีอตัราของเรือ Handysize ลดลงจาก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกาต่อวนัเป็น 7,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในช่วงเวลาเดียวกนั 

 

ในดา้นการใชป้ระโยชน์ หลงัจากอตัราการใชง้านสูงสุดถึงร้อยละ 89 ในช่วงสองปีท่ีผา่นมาจนถึงไตรมาสท่ี 4 

ของปี 2556 มาร์ซอฟตค์าดวา่อตัราการใชป้ระโยชน์ไดล้ดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 86.6 ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2557 ก่อนจะ
เพ่ิมกลบัเป็นร้อยละ 88.7 ภายในส้ินปี 

 

ราคาเรือมือสองสาํหรับเรือ Handymax และ Supramax ลดลงเม่ือตน้ปี 2557 ถึงแมจ้ะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนประมาณ
ร้อยละ 10-20  

 

แนวโน้ม 
จากการคาดการณ์ของมาร์ซอฟต ์ การคา้แร่เหลก็ท่ีแขง็แกร่งและการชะลอการเติบโตของกองเรือน่าจะช่วยเพ่ิม

อตัราค่าระวางเรือไดเ้ลก็นอ้ยตลอดปี 2558  
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อุปสงค์ 
ความตอ้งการใชถ่้านเช้ือเพลิงมีแนวโนม้ลดลงต่อเน่ือง เพราะรัฐบาลจีนมุ่งเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของแหล่ง

พลงังานปราศจากคาร์บอนภายในปี 2558 ซ่ึงเป็นไปตามแผนระยะเวลา 5 ปีของรัฐบาล อยา่งไรกต็าม มาร์ซอฟตเ์ช่ือวา่อุป
สงคถ่์านหินของจีนน่าจะยงัเพ่ิมข้ึนไดอี้กร้อยละ 1-2 ต่อปี โดยเพ่ิมข้ึนพอสมควรไปจนถึงปี 2561 

 

สมาคมเหลก็โลกไดค้าดการณ์วา่ การใชเ้หลก็กลา้ทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ในปี 2558 เป็น 1,594 ลา้นตนั ซ่ึง
ลดลงจากการคาดการณ์เดิม ซ่ึงคาดวา่จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 

 

การคา้ขายแร่เหลก็ทัว่โลกคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 ส่วนในจีนนั้น ผลผลิต
แร่เหลก็ภายในประเทศคาดวา่จะลดลงร้อยละ 10-20 ต่อปี ไปจนถึงปี 2561 แต่มาร์ซอฟตค์าดวา่จะมีแร่เหลก็เขา้มาในตลาด
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการพุง่สูงข้ึนของการนาํเขา้ของจีนอีก ตวัเลขขั้นสูงของการคาดการณ์น้ีจะส่งผลใหก้ารนาํเขา้เพ่ิมข้ึน 

120 ลา้นตนัภายในปี 2561 

 

แผนภูมิ: การนําเข้าแร่เหลก็ของจีน: กรณีสูง (High case) และกรณีปกติ (Base case) 

 
อุปทาน 

ในระยะกลางถึงระยะยาวคาดวา่พ้ืนฐานของอตัราค่าระวางยงัคงเป็นบวก ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองของอุปสงค ์ และการเติบโตของกองเรือทัว่โลกในระดบัตํ่า อยา่งไรกต็าม มาร์ซอฟตย์งัไม่มีการคาดการณ์ใน
เร่ืองน้ี 

 

การประเมินระดบัอุปทานในอนาคตสามารถดูไดจ้ากความสัมพนัธ์ของการสั่งต่อเรือใหม่ และจาํนวนกองเรือ
ทั้งหมดท่ีมีอยู ่  จากขอ้มูลของเฟิร์นเล่ย ์ในปี 2557 มีการยกเลิกและเกิดความล่าชา้ในการสั่งต่อเรือใหม่ลดลง แต่เรือท่ีถกูสั่ง
ต่อใหม่เกือบทั้งหมดกย็งัจะถกูส่งมอบใหเ้จา้ของเรือ โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 ขนาดระวางบรรทุกรวมจากคาํสั่งต่อ
เรือใหม่ทัว่โลกรวมกนัเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 144.6 ลา้นเดทเวทตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 ของขนาดระวางบรรทุกรวมของ
กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีมีอยูเ่ดิม ในปี 2556 มีเรือขนส่งสินคา้รวมระวางบรรทุกทั้งส้ิน 61 ลา้นเดทเวทตนัเร่ิมเขา้
มาใหบ้ริการ ในขณะท่ีการส่งมอบเรือชะลอตวัลงในปี 2557 ทาํใหเ้ฟิร์นเล่ยค์าดวา่การส่งมอบเรือจะสูงข้ึนอีกคร้ังในปี 2558 

 

อยา่งไรกดี็ การส่งมอบเรือในปี 2559 และ 2560 อาจจะนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวเ้ดิม ซ่ึงจะช่วยจาํกดัผลกระทบ
ในทางลบของอุปทานในระหวา่งสองปีดงักล่าว 
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การสั่งต่อเรือใหม่รวมสาํหรับเรือทุกประเภทน่าจะเพ่ิมข้ึนอีกคร้ังในปีถดัไปถึง 18 เดือนขา้งหนา้ ซ่ึงเม่ือรวมกบั
การเพ่ิมข้ึนของราคาเหลก็แผน่และอตัราค่าระวางท่ีทรงตวั จะทาํใหร้าคาเรือท่ีสั่งต่อใหม่เพ่ิมสูงข้ึน 

 

แผนภูมิ: จํานวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่สําหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง - พฤศจิกายน 2557 
 

ประเภทขนาดเรือ เดทเวทตนั จาํนวนเรือ 
ขนาดระวางบรรทุกรวม 

)ลา้นเดทเวทตนั(  
ร้อยละของกองเรือ 

ท่ีมีอยูเ่ดิม )เดทเวทตนั(  
VLOC 200,000+ 155 35.0 35.8 

Capesize 100,000 – 200,000 179 31.2 14.9 

Panamax 70,000 – 100,000 325 26.6 14.7 

Ultramax 60,000 – 70,000 488 30.7 115.6 

Supramax 50,000 – 60,000 85 4.8 4.4 

Handymax 40,000 – 50,000 49 2.2 5.6 

Handysize 10,000 – 40,000 402 14.3 16.2 

รวม  1,683 144.6 19.3 
ท่ีมา: เฟิร์นเล่ย ์

 

แผนภูมิ: จํานวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่สําหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบ่งตามปีที่ส่งมอบ - พฤศจิกายน 2557 

 
 

ราคาเรือมือสองสาํหรับเรือ Handymax และ Supramax คาดวา่จะลดลงในระหวา่งน้ี ก่อนจะปรับเพ่ิมข้ึน
พอสมควรในช่วงตน้ปี 2559 โดยราคาเรือ Handymax ท่ีมีอาย ุ 5 ปีคาดวา่จะมีมูลค่ามากกวา่ 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในปี 2558 ส่วนเรือ Supramax ท่ีอายเุท่ากนัคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็น 24 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาภายในตน้ปี 2559 

 

อตัราค่าเช่าเรือระยะสั้นแบบ sport rate คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนพอสมควรในปี 2558 ในขณะท่ีอตัราค่าเช่าเหมาลาํเป็น
ช่วงเวลาคาดวา่จะลดลงเลก็นอ้ย ก่อนจะฟ้ืนตวัข้ึนปลายปีน้ีก่อนและยา่งเขา้สู่ปี 2558 อตัราค่าระวางเรือ Supramax คาดวา่
จะมีจาํนวนเฉล่ียอยูท่ี่ 10,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปีท่ีจะถึงน้ี โดยมาร์ซอฟตค์าดวา่อตัราดงักล่าวจะเพ่ิมข้ึนสูงสุด
ท่ี 13,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในคร่ึงหลงัของปี 2558 ทั้งน้ี คาดวา่อตัราดงักล่าวจะลดลงพอสมควรในปี 2559 ก่อน
จะคงตวัอยูท่ี่ 11,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ในปี 2560 และค่อยทยอยปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 11,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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ต่อวนัในปี 2561 เช่นเดียวกนั อตัราค่าระวางเรือ Handysize คาดวา่จะมีจาํนวนเฉล่ียอยูท่ี่ 8,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั
ในหลายเดือนขา้งหนา้น้ี และจะเพ่ิมสูงสุดเป็น 9,600 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 อตัราค่า
ระวางเรือ Handysize คาดวา่จะลดลงตํ่ากวา่ 9,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปี 2560 แลว้จึงค่อยปรับพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย
ในปี 2561 

 

แผนภูมิ: อตัราค่าระวางหน่ึงปี เรือ Supramax (51,000 เดทเวทตนั) และเรือ Small Handy (27,000 เดทเวทตนั) : กรณีปกติ 
(Base case) 

 
 

ในปี 2558 การใชก้องเรือคาดวา่จะมีจาํนวนเฉล่ียท่ีร้อยละ 88.5 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 87.5 สาํหรับปี 2557 ซ่ึง
โดยรวมเป็นผลมาจากการเติบโตของอุปสงค ์(ร้อยละ 5.6) ท่ีเพ่ิมข้ึนเร็วกวา่การขยายกองเรือ (ร้อยละ 4.4) โดยมีส่วนต่างอยู่
ท่ีร้อยละ 1.2 

 

ภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงประกอบดว้ยเรือขนส่งสินคา้ทัว่ไปและ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ในปริมาณ 15,000 – 59,999 เดทเวทตนั โดยมีผูป้ระกอบการประมาณ 1,364 ราย และ เรือ
จาํนวนประมาณ 5,983 ลาํ 
 

แผนภูม ิ: สัดส่วนการถือครองเรือ (15,000 – 59,999 เดทเวทตนั) 
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2.2.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
เมอร์เมด 
1. ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจําหน่าย 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
ลูกค้า 

ลกูคา้ของเมอร์เมด ประกอบดว้ย ผูผ้ลิตและจดัหานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษทัขนส่งทางท่อ 

และบริษทัก่อสร้างและวศิวกรรม ในปี 2557 เมอร์เมดใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลแก่ลกูคา้กวา่ 40 ราย 

 

ลกูคา้ในตะวนัออกกลางยงัคงเป็นส่วนสาํคญัของธุรกิจเมอร์เมด สัญญาการใหบ้ริการการประดานํ้าฉบบัสาํคญัท่ี
บริษทัฯ ไดม้าในปี 2556 ผา่น Zamil ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ในตะวนัออกกลาง ทาํใหเ้มอร์เมดยงัคงมีรายไดแ้ละผลกาํไรท่ีสูง 

และจะยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไปจนถึงครบสัญญาในปี 2560 ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการต่อสัญญาออกไปไดห้ลงัจากส้ินสุด 

 

ในเดือนกนัยายนปี 2557 เมอร์เมดไดรั้บสัญญาใหบ้ริการการดาํนํ้าลึกสองฉบบัในตะวนัออกกลาง ซ่ึงมีมูลค่า
โดยประมาณรวมจาํนวน 45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยในการใหบ้ริการตามสัญญาดงักล่าว เมอร์เมดเช่าเรือสนบัสนุน
เอนกประสงค ์DP3 "เบอร์บอน อิโวลูชนั" เพ่ือใชใ้หบ้ริการ เน่ืองจากกองเรือท่ีมีอยูติ่ดสัญญาการใหบ้ริการกบัลกูคา้รายอ่ืน 

ทั้งน้ีคาดวา่ งานท่ีไดรั้บจะใชเ้วลาดาํเนินการประมาณ 6 ถึง 8 เดือนโดยรวม สัญญาฉบบัแรกไดเ้ร่ิมทาํงานแลว้ ส่วนสัญญา
ฉบบัท่ีสองจะเร่ิมทาํงานทนัทีท่ีสัญญาฉบบัแรกส้ินสุดลง นอกจากน้ี เมอร์เมดจะใชอุ้ปกรณ์การดาํนํ้าพิเศษ คือ ROV นกั
ประดานํ้าพิเศษ และทีมงานฝ่ายอ่ืนในโครงการเพ่ือใหบ้ริการอยา่งครบวงจรตามสัญญาทั้งสองฉบบั 

 

ในเอเชีย เมอร์เมดไดรั้บสัญญาระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงมีมูลค่า 55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือใหบ้ริการการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบาํรุงรักษานอกชายฝ่ัง ("IRM") แก่ผูป้ระกอบการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติตน้นํ้ารายใหญ่ท่ีตั้งอยู่
ในอินโดนีเซีย ซ่ึงสัญญาดงักล่าวยงัดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน และจะเป็นเช่นนั้นจนกวา่สัญญาจะส้ินสุดลงในเดือนกนัยายน ปี 

2558 (ใหบ้ริการในนามของ Seascape บริษทัยอ่ยของเมอร์เมด) 

 

นอกจากน้ี MOS ยงัไดรั้บสัญญาระยะเวลา 2 ปี ซ่ึงมีมูลค่า 19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือใหบ้ริการ ROV ใต้
ทะเลในประเทศไทย โดยใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติตน้นํ้ารายใหญ่ 

 

นอกจากน้ี เมอร์เมดยงัขยายการเติบโตของบริษทัต่อไปดว้ย กลยทุธ์การขยายฐานรายไดข้องบริษทัผา่นการเช่าเรือ
มาเพ่ิมเติม เพ่ือนาํมาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีหามาได ้ เน่ืองจากมีความตอ้งการใชบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยเฉพาะในตลาดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของเมอร์เมด 

 

ในเดือนธนัวาคม ปี 2556 เมอร์เมดรับมอบเรือ DP2 RSV “M.V. เรโซลชูนั” ซ่ึงทาํการเช่ามาเป็นระยะเวลา 2+1 ปี 

เพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในอินโดนีเซียตามสัญญาท่ีไดม้าใหม่  หลงัจากนั้นในเดือนมิถุนายน ปี 2557 เมอร์เมดไดเ้ช่าเรือ DP2 

PSV ช่ือ Lewek Atria ในระยะสั้นเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในอ่าวไทย นอกจากน้ี ในเดือนสิงหาคม ปี 
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2557 เมอร์เมดรับมอบเรือ Tender สาํหรับการก่อสร้าง (DP2 Construction (CLB) Barge) ช่ือวา่ “มูบารัก ซพัพอร์ตเตอร์” มา
ใหบ้ริการตามสัญญา 1+1+1 ปี 

 

เมอร์เมดคาดหวงัวา่จะรักษาระดบัการเติบโตของงานวิศวกรรมใตท้ะเลใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งภมิูภาคตะวนัออกกลาง 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และทะเลเหนือในระดบัน้ีต่อไปในอีกสองสามปีขา้งหนา้  
 

นอกจากน้ี เมอร์เมดยงัคงหาทางเพิ่มอตัราการใชป้ระโยชน์ในเรือใหสู้งข้ึนต่อไป และในขณะเดียวกนักเ็นน้การ
ใหบ้ริการเสริมแก่ลกูคา้มากข้ึน รวมถึงหาสัญญาท่ีมีระยะเวลาสัญญาท่ียาวข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการสร้างความเติบโต เช่น 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลาง และทะเลเหนือ 

 

พนักงาน 
ส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 Mermaid Subsea 

Services มีบุคลากรประจาํและบุคลากรภายใตส้ัญญากวา่ 290 คน ซ่ึงกระจายอยูใ่นประเทศไทย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และ
อินโดนีเซีย 

 
คู่แข่ง 

การทาํสัญญาในธุรกิจทางทะเลมีการแข่งขนัสูงมาก ในขณะท่ีราคาเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง แต่ความสามารถท่ีจะ
จดัหาเรือพิเศษ และวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ รวมทั้งแสดงประวติัการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัท่ีดี ก็
เป็นส่วนท่ีสาํคญัเช่นกนั คู่แข่งของส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเล ไดแ้ก่ บริษทัทอ้งถ่ินต่างๆ ซ่ึงมีฐานอยูใ่นเอเชียและ
ตะวนัออกกลาง รวมถึงบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีเป็นบริษทัของยโุรปหรือสหรัฐอเมริกา บริษทัขา้มชาติเหล่าน้ีส่วนใหญ่
เป็นผูป้ระกอบธุรกิจทางดา้นงานวศิวกรรม งานจดัหา และนายหนา้รับเหมาโครงการ ("EPIC") 

 

อยา่งไรกต็าม บริการประเภทน้ียงัคงอยูใ่นตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยมีจาํนวนผูใ้หบ้ริการและหน่วยบริการท่ีจาํกดัทัว่
โลก ทาํใหธุ้รกิจน้ียงัคงมีอนาคตท่ีสดใส เมอร์เมดยงัคงมองเห็นการเติบโตของอุปสงคส์าํหรับเรือใหบ้ริการใตท้ะเล และ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสัญญาต่างๆ ท่ีเมอร์เมดเขา้ทาํ รวมถึงความตอ้งการเพ่ิมเติมจากลกูคา้ทั้ง
รายใหม่และรายเดิม  

 

บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
ลูกค้า 

MDL ใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังใหก้บับริษทันํ้ามนัระหวา่งประเทศชั้นนาํ รวมถึงบริษทัท่ีควบคุมโดยรัฐและ
บริษทัอิสระ ในปีท่ีผา่นมา เรือ MTR-1 อยูใ่นสถานะพร้อมใหบ้ริการ และนาํเสนอบริการในลกัษณะเป็นเรือท่ีพกั ส่วนเรือ 

MTR-2 มีอตัราใชง้านท่ีร้อยละ 98 ในปี 2557 โดยนาํไปใหบ้ริการตามสัญญาบริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังแก่บริษทั เชฟรอน 

ในอินโดนีเซีย อยา่งไรกต็าม สัญญาใหบ้ริการดงักล่าวถูกบอกเลิกก่อนกาํหนดในเดือนธนัวาคม ปี 2557 เน่ืองจากลกูคา้ไม่
สามารถขอใบอนุญาตจากรัฐบาลไดส้าํเร็จ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนโดยมิไดเ้ป็นความผดิของเมอร์เมดแต่อยา่งใด 
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เรือขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวนสามลาํของ AOD ยงัคงใหบ้ริการแก่ Saudi Aramco บริษทันํ้ามนัและก๊าซท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก โดยสัญญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 (โดยสามารถต่อสัญญาออกไปไดถึ้งปี 2560) ดว้ยเหตุน้ี 

AOD จึงมีอตัราการใชง้านท่ีสูงถึงร้อยละ 94 โดยเฉล่ียสาํหรับเรือขดุเจาะทั้งสามลาํ ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีบริษทัฯ วางไว ้

อตัราการใชง้านท่ีสูงน้ี โดยหลกัเป็นผลมาจากการท่ีเรือขดุเจาะมีผลการปฏิบติังานท่ีดี โดยมีช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานไม่ไดน้อ้ย
มาก บริษทัฯ มีความมัน่ใจวา่ AOD จะยงัคงสามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้รายน้ีต่อไปหลงัจากสัญญาส้ินสุดลง โดยจะเห็นได้
จากการขยายสัญญาทั้งในระยะสั้นและระยะกลางของลูกคา้ใหก้บัผูรั้บจา้งใหบ้ริการเรือขดุเจาะ  Jack-up รายอ่ืนท่ีครบ
กาํหนดระยะเวลาไปแลว้ 

 

พนักงาน 
MDL ตอ้งการบุคลากรซ่ึงมีทกัษะความสามารถสูง เพ่ือการปฏิบติังานเรือขดุเจาะ ดงันั้น MDL จึงไดด้าํเนิน

โครงการจดัหาและฝึกอบรมบุคลากร และโครงการเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรอยา่งครอบคลุม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2557 MDL มีพนกังาน 42 คน 

 

คู่แข่ง 
คู่แข่งรายสาํคญัของ MDL คือบริษทัผูใ้หบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังทัว่โลกหรือในภมิูภาค รวมถึง Sapura 

Kencana ซ่ึงเป็นบริษทัผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังของมาเลเซีย  

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ดาํเนินงานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ตามสัญญาท่ีมีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ตลาดสาํหรับแท่นขดุเจาะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงโดยทัว่ไปจะประสบกบัวฏัจกัรเดียวกนักบัตลาดสาํหรับ
หน่วยขดุเจาะนอกชายฝ่ังเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรือขดุเจาะแบบ Jack-up นอกจากน้ียงัมีความสนใจท่ีเพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีนอก
ชายฝ่ังแอฟริกาตะวนัตก 

 

กองเรือขดุเจาะแบบ Tender กาํลงัมีอายมุากข้ึน โดยเกือบคร่ึงหน่ึงของเรือทั้งหมดอายมุากกวา่ 30 ปี ทั้งน้ี ทัว่โลก
มีเรือขดุเจาะ Tender ทั้งหมดจาํนวน 25 ลาํ โดย 15 ลาํ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรือขดุเจาะมีท่ีอายนุอ้ยไดรั้บสญัญาจา้งงาน ในขณะ
ท่ีอีก 10 ลาํยงัไม่มีสัญญาตอ้งจอดน่ิง หรือรอเขา้ซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษา (cold stacked) หรือกาํลงัรอทาํสัญญาอยู ่ ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นเรือท่ีมีอายมุาก  ทั้งน้ี ในจาํนวนเรือ 15 ลาํ ท่ีมีสญัญาวา่จา้งงาน 10 ลาํ ทาํงานอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และ 5 

ลาํอยูใ่นแอฟริกาตะวนัตก นอกจากน้ียงัมีเรือขดุเจาะแบบ Tender ใหม่ 7 ลาํ ซ่ึงกาํลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยมี
กาํหนดการส่งมอบในปี 2558 และ 2559 

 

2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
สรุปภาพรวม 

อุปสงคส์าํหรับบริการขดุเจาะนอกและวศิวกรรมใตท้ะเลขบัเคล่ือนดว้ยปริมาณของกิจกรรมในการสาํรวจ พฒันา 
และผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบท่ีสาํคญัคือการเขา้ถึงแหล่งนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ังเพ่ือการ
พฒันาต่อ และความสามารถของบริษทันํ้ามนัในการขดุเจาะและพฒันาแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติตามกระแสเงินสด 

รายได ้ และการจดัหาทุน ปัจจยัท่ีมีผลกระทบท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับปริมาณกิจกรรม คือราคานํ้ามนัและก๊าซ เน่ืองจากราคา
ดงักล่าวเป็นตวักาํหนดมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของโซลชูัน่การพฒันา 
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งบประมาณการสาํรวจและผลิตมีอตัราการเติบโตสองหลกัตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2551 ซ่ึงนาํไปสู่ปริมาณกิจกรรมท่ี
สูงมากในตลาดบริการขดุเจาะและวศิวกรรมใตท้ะเล หลงัจากการลงทุนอยา่งหนกัหลายปี ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและผลิต
จึงลดลงในปี 2552 เน่ืองมาจากราคานํ้ามนัท่ีด่ิงลง การจดัหาทุนท่ีแพงข้ึน และการชะลอตวัลงโดยทัว่ไปของเศรษฐกิจโลก 

อยา่งไรกต็าม การลดลงของค่าใชจ่้ายเพ่ือการสาํรวจในปี  2552 เป็นเพียงการลดลงชัว่คราว และกลบัมาสูงข้ึนอีกคร้ังในปี 

2553 โดยพบวา่ ปริมาณกิจกรรมสูงกวา่ปริมาณในปี 2551ดว้ยซํ้ าและยงัคงเพ่ิมสูงข้ึนทุกปีนบัจากนั้น 

 

แผนภูม ิ: การเพิม่ขึน้ของการใช้จ่ายเพือ่การสํารวจและผลติ และการเพิม่ขึน้ของอุปสงค์บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ังเมือ่เทยีบ
ปีต่อปี 

 

มีการมองวา่ ปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังมีความทา้ทายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทันํ้ามนัรายใหญ่มี
การทบทวนการใชจ่้ายในการสาํรวจและผลิตตลอดปี 2557 อนัเป็นผลมาจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ปัจจยัทางภมิูรัฐศาสตร์ และ
ราคานํ้ามนัท่ีลดลงในช่วงน้ี 

 

ไม่วา่กรณีใดกต็าม การสาํรวจและผลิตยงัคงตอ้งดาํเนินการต่อไปเพื่อใหเ้พียงพอกบัอุปสงคท์ัว่โลก ซ่ึงคาดวา่จะ
เพ่ิมข้ึน 1.1 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ("bpd") ในปี 2558 แหล่งนํ้ามนัสาํรองท่ีลดนอ้ยลงและกองเรือท่ีอายมุากข้ึน เป็นเคร่ืองยนืยนั
วา่พ้ืนฐานของอุตสาหกรรมน้ียงัคงแขง็แกร่ง การผลิตนํ้ามนันอกชายฝ่ังโดยส่วนใหญ่จะเป็นการขดุเจาะนํ้ามนัในนํ้าต้ืน เพ่ิง
จะมาในช่วงหลงัๆ ท่ีเป็นการขดุเจาะหาทรัพยากรและการสาํรวจในบริเวณนํ้าลึก ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีการเติบโตใหม่ ซ่ึงเป็นผลมา
จากทั้งการพฒันาของเทคโนโลยท่ีีเพ่ิมข้ึน จึงทาํใหค้วามเป็นไปไดใ้นการสาํรวจมีมากข้ึน ตน้ทุนในการสาํรวจมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และราคานํ้ามนัและก๊าซกสู็งข้ึน ถึงแมก้ลุ่มบริษทันํ้ามนัขา้มชาติ ("IOCs") อาจกาํลงัทบทวนแผน
ค่าใชจ่้ายของบริษทั แต่ในจุดหน่ึง คาดวา่บริษทัต่างๆ จะกลบัมาใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้ามนัและก๊าซสาํรอง ใน
ขณะเดียวกนั กลุ่มบริษทันํ้ามนัระดบัชาติ ("NOCs") ซ่ึงรัฐบาลกาํหนดทิศทางใหส้ร้างการเติบโตนั้น น่าจะยงัคงเพ่ิม
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจของตนเองต่อไป ซ่ึงจะช่วยทดแทนการลดลงในการใชจ่้ายชัว่คราวของ IOCs ได ้

 

ยงัคงมีความตอ้งการบริการวศิวกรรมใตท้ะเลในทุกขั้นตอนของแหล่งนํ้ามนั/ก๊าซ ไม่วา่จะเป็นในขั้นของการ
สาํรวจและติดตั้ง ขั้นการพฒันาแหล่งนํ้ามนั/ก๊าซ การบาํรุงรักษาและซ่อมแซมในขั้นตอนการผลิต และบริการสนบัสนุนใน
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ขั้นเลิกดาํเนินงาน ความตอ้งการความสามารถในการใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทัว่โลก 

และเอเชียแปซิฟิกเป็นภมิูภาคหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ มีการเติบโตสูงสุด 

 

นอกจากน้ี บริการขดุเจาะยงัไดรั้บอตัราการใชป้ระโยชน์ในเรือท่ีเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของอตัราค่าจา้งรายวนั 

ทั้งน้ี ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ความตอ้งการของตลาดเรือขดุเจาะแบบ Jack-up และแบบ Tender ยงัคงอยูใ่นระดบัสูงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

ตวัขับเคลือ่นตลาดการให้บริการนอกชายฝ่ัง 
ราคานํ้ามนัปรับตวัลดลงอยา่งมากตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2557 องคก์รพลงังานระหวา่งประเทศ (International 

Energy Agency: "IEA") มีความเห็นวา่สาเหตุหลกัของราคาท่ีลดลง คือการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของอุปทานจากประเทศท่ี
มิใช่สมาชิก OPEC มากเป็นประวติัการณ์ และอุปสงคท่ี์มีการเติบโตลดลงตํ่าสุดในรอบ 5 ปี ก่อนหนา้น้ี ราคานํ้ามนัท่ีสูง
ติดต่อกนัหลายปี ทาํใหผู้ข้ดุเจาะทัว่โลกพยายามพฒันาแหล่งนํ้ามนัใหม่ ผลกคื็ออุปทานใหม่กาํลงัแซงหนา้อุปสงค ์

 

แผนภูมิ: ราคานํา้มนัดบิเบรนท์ 

 

แผนภูมิ: ราคาก๊าซธรรมชาตใินตลาดเฮนรีฮับ 
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ดว้ยเหตุน้ี OPEC จึงไดร้ายงานในเดือนธนัวาคม ปี 2557 วา่หากราคานํ้ามนัดิบยงัคงลดตํ่าลงเป็นระยะเวลานาน 

จะมีผลกระทบต่อการประมาณการอุปทานของประเทศท่ีมิใช่สมาชิก OPEC ในปี 2558 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเติบโตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนกบันํ้ามนัดิบท่ีมีคุณสมบติัซึมซาบไหลผา่นชา้ (tight crude) (กล่าวคือ นํ้ามนัดิบจากชั้นหินดินดาน หรือ shale 

oil) 

สาํหรับผลกระทบต่อกิจกรรมการสาํรวจและผลิต Fearnleys Offshore คาดวา่จะมีการลดลงของกิจกรรมการ
สาํรวจและผลิตในปี 2558 ท่ีจะถึงน้ี และยงัคงรอผลกระทบอยา่งเตม็รูปแบบของแผนการลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ืองท่ีมีการ
ปรับใชแ้ลว้ตลอดปี 2557 เน่ืองจากบริการหลายดา้นท่ีกาํลงัถูกตดัออกจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการลดและยกเลิก 

 

นอกเหนือจากราคานํ้ามนัแลว้ ตลาดยงัไดรั้บผลกระทบจากความมุ่งมัน่อยา่งต่อเน่ืองของผูป้ระกอบการในการ
ประหยดัตน้ทุน หลงัจากระยะท่ีผา่นมามีการเพ่ิมค่าใชจ่้ายอยา่งมีนยัสาํคญัทั้งอุตสาหกรรม 

 

แผนภาพ : การใช้จ่ายเพือ่การสํารวจและผลติและราคานํา้มนัในอดตี 

 

การลดลงของราคานํ้ามนัน่าจะทาํใหบ้ริษทันํ้ามนัเล่ือนการพฒันาใหม่ๆ ออกไปอีก ดงันั้นจึงทาํใหต้ลาดจะยงัคง
อยูใ่นช่วงขาลงต่อไปหลงัจากปี 2558 ซ่ึงก่อใหเ้กิดแรงกดดนัต่อบริษทัผูส้าํรวจบุกเบิกท่ีมีตน้ทุนสูงกวา่ โครงการสาํรวจใน
สภาพแวดลอ้มท่ียากลาํบากกวา่ เช่น ในอาร์กติกน่าจะถกูลม้เลิกหรือเล่ือนออกไป เน่ืองจากการดาํเนินงานตามการคาํนวณ
จุดคุม้ทุนเงินสดตามราคานํ้ามนัปัจจุบนัจะส่งผลใหโ้ครงการเหล่าน้ีขาดทุน บริษทันํ้ามนัน่าจะยงัคงพฒันาแหล่งนํ้ามนัท่ีมี
อยูเ่ดิมซ่ึงมีโครงสร้างพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ เน่ืองจากการผลิตเพ่ิมเติมจะไม่ตอ้งใชเ้งินมากนกั 

 

ในขณะท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่ปี 2557 จะเป็นอีกปีแห่งความทา้ทายสาํหรับอุตสาหกรรมโดยรวม แต่
นกัวิเคราะห์หลายคนยงัไดร้ะบุ "จุดเด่น" ในอุตสาหกรรมไวห้ลายจุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Fearnleys Offshore รายงานวา่ยงัมี
โอกาสสูงท่ีเมอร์เมดจะเป็นหน่ึงใน "จุดเด่น" ของอุตสาหกรรมในขณะน้ี 

 

ปี 2557 เป็นปีท่ีคึกคกัสาํหรับผูรั้บจา้งใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเล โดยมีกิจกรรมการประมูลราคาเพ่ือการเขา้ทาํ
สญัญาบริการวศิวกรรมใตท้ะเลฉบบัใหม่ในระดบัสูง ทั้งน้ี ตลาดท่ีมีความเคล่ือนไหวมากท่ีสุดคือในยา่นทะเลเหนือ 

ตะวนัออกกลาง เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บราซิล และอ่าวเมก็ซิโก  
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อุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนสาํหรับการก่อสร้างใตท้ะเล และจาํนวนเรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีเขา้มา
ในตลาดนอ้ยมากในช่วงไม่ก่ีปีใหห้ลงั ยงัคงผลกัดนัใหอ้ตัราค่าจา้งรายวนัเพ่ิมสูงข้ึน 

 

จากการวจิยั "Global Subsea Market to 2017" ของ Strategic Offshore Research ซ่ึงตีพิมพใ์นเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 

2557 Strategic Offshore คาดการณ์วา่การเติบโตของอุปสงคบ์ริการวศิวกรรมใตท้ะเลจะเพ่ิมข้ึนในปี 2558 และจะเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็วอีกคร้ังในปี 2559 และ 2560 

 

แผนภูมิ: การคาดการณ์อุปสงค์บริการวศิวกรรมใต้ทะเลจนถึงปี 2560  

 

 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากราคานํ้ามนัจะอยูใ่นระดบัตํ่า Strategic Offshore Research จึงไดแ้สดงความเห็นไวใ้นเดือน
พฤศจิกายน 2557 วา่ อาจจะเป็นไปไดว้า่ อาจจะเกิดการล่าชา้หรือเล่ือนของโครงการสาํรวจและขดุเจาะหรืออุปสงคอ์อกไป 

ซ่ึงในกรณีน้ีการเติบโตของอุปสงคอ์าจอยูใ่นแนวราบ แลว้ตามมาดว้ยการฟ้ืนตวัอยา่งชา้ หรืออาจมีการด่ิงลงของอุปสงคใ์น
ระยะสั้นก่อนจะฟ้ืนตวัในท่ีสุด 

 

ตลาดบริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
อุปสงคส์าํหรับการขดุเจาะและบริการท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ราคานํ้ามนัและ

ก๊าซในปัจจุบนัและราคาท่ีคาดหมายในอนาคต รวมถึงปริมาณกิจกรรมในการสาํรวจและผลิต ทั้งน้ีการดาํเนินงานขดุเจาะ
หาแหล่งนํ้ามนั (ทั้งในการสาํรวจและการผลิต) มีการกระจายตวัอยูใ่นภมิูภาคต่างๆ ทัว่โลก 

 

ตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender  
ในตลาดเรือขดุเจาะแบบ Tender มีจาํนวนท่ีค่อนขา้งจาํกดั ทั้งในส่วนของลกูคา้และเรือขดุเจาะท่ีใหบ้ริการ 

เน่ืองจากโปรแกรมการขดุเจาะตอ้งมีการพฒันาแท่นขดุเจาะสาํหรับหลายหลุม และอาศยัสภาพทะเลท่ีคล่ืนลมสงบ ดงันั้น 

จึงเป็นการจาํกดัขอบเขตการดาํเนินงานทางภมิูศาสตร์ไวท่ี้เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแอฟริกาตะวนัตกเท่านั้น ทั้งน้ี มีเรือ
ขดุเจาะต่อใหม่ 10 ลาํท่ีเขา้มาในตลาดตั้งแต่ปี 2543 และไดแ้ทนท่ีเรือขดุเจาะท่ีมีอายมุากเกือบทั้งหมด บริษทันํ้ามนัรายใหญ่
ยงัคงตอ้งการใชอุ้ปกรณ์ท่ีใหม่กวา่เน่ืองจากความสามารถทางเทคนิคและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท่ีเหนือกวา่ 
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เรือขดุเจาะแบบ Tender ส่วนใหญ่ดาํเนินงานอยูใ่นภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ภายใตส้ัญญาท่ีมีอายรุะหวา่ง
หน่ึงถึงหา้ปี ตลาดสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม และโดยทัว่ไปมกัจะประสบกบัวฏัจกัรเช่นเดียวกบั
ตลาดสาํหรับหน่วยขดุเจาะนอกชายฝ่ังแบบเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ ทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือขดุเจาะแบบ Jack-up 

 

เรือขดุเจาะแบบ Tender มีความสามารถในการขดุเจาะเพ่ือการผลิต และสามารถทาํงานไดใ้นสภาวะทอ้งทะเลใดๆ 

กต็าม รวมถึงบริเวณท่ีเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ นอกจากน้ีอตัราค่าจา้งรายวนัของเรือขดุเจาะแบบ 

Tender ยงัตํ่ากวา่เรือขดุเจาะแบบ Jack-up ดว้ย ซ่ึงถือเป็นทางเลือกการขดุเจาะเพ่ือการผลิตท่ีมีตน้ทุนตํ่ากวา่สาํหรับลกูคา้ 
ทั้งน้ี ปริมาณกิจกรรมสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัอยูใ่นระดบัคงท่ี โดยมีอตัราการใชเ้รือ
ใหม่เกือบร้อยละ 100 เน่ืองจากลกูคา้ตอ้งการใชเ้รือขดุเจาะใหม่มากกวา่เรือเก่า 

 

อตัราค่าจา้งรายวนัสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Tender แขง็แกร่งข้ึนตั้งแต่ปี 2553 และในขณะน้ีอยูท่ี่ประมาณ 

124,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัโดยเฉล่ีย นอกจากน้ี เป็นท่ีคาดหมายวา่จะมีความตอ้งการใชเ้รือขดุเจาะแบบ Tender 

มากข้ึนอีก เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในอนาคต และเพ่ือแทนท่ีเรือขดุเจาะเก่าท่ีกาํลงัเลิกใชง้าน 

 
ตลาดเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

ทัว่โลกมีเรือขดุเจาะแบบ Jack-up 476 ลาํ ซ่ึง 421 ลาํอยูใ่นระหวา่งใหบ้ริการตามสัญญา ส่วน 55 ลาํท่ีเหลืออยู่
ระหวา่งพกัเพ่ือเตรียมท่ีจะใหบ้ริการ (warm stacked) หรือจอดน่ิงเพ่ือรอการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษา (cold stacked) พลวตั
ของอุปสงคแ์ละอุปทานเป็นไปในลกัษณะท่ีอุปสงคมี์อตัราสูงเกือบเท่าอุปทาน โดยมีอตัราการใชง้านท่ีประมาณร้อยละ 90 

โดยอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือขดุเจาะท่ีใหม่กวา่และคุณภาพสูงกวา่อยูท่ี่เกือบร้อยละ 100 

 

ทั้งน้ี คาดวา่อุปสงคจ์ะยงัคงตวั ซ่ึงเห็นไดจ้ากปริมาณของการมองหาเรือ Tender ท่ีเพ่ิมข้ึน การเพ่ิมข้ึนของอตัรา
ค่าจา้งรายวนัขยบัไปอยูท่ี่ประมาณ 160,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัโดยเฉล่ีย และมีการเพ่ิมระยะเวลาสัญญาใหบ้ริการ
ทัว่โลก 

 

ถึงแมว้า่จะมีการคาดการณ์วา่อุปสงคจ์ะคงตวัต่อไปในช่วงสองสามปีขา้งหนา้ แต่ในดา้นอุปทาน คาดวา่ตลาดจะมี
ความทา้ทายสูงในปี 2558 และ 2559 เน่ืองจากจะมีการส่งมอบเรือขดุเจาะ Jack-up ต่อใหม่ประมาณ 100 ลาํ โดยท่ียงัไม่มี
สัญญาจา้งงานรองรับ ส่ิงน้ีจะสร้างแรงกดดนัต่ออตัราค่าจา้งรายวนั แต่จะเป็นผลกระทบต่อเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีอายุ
มากแลว้เท่านั้น แต่ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัเรือท่ียงัใหม่อยู ่ ทั้งน้ี ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวนัออกกลางจะยงัคงเป็น
แหล่งอุปสงคห์ลกัสาํหรับเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีมีคุณสมบติัสูง แต่ตลาดตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการปรับตวักบั
อุปทานท่ีสูงเกินไป 

 

มีการคาดการณ์วา่เรือต่อใหม่จะเขา้มาแทนท่ีเรือขดุเจาะท่ีอายมุากแลว้ โดยในช่วง 10 ปีขา้งหนา้ คาดวา่กวา่     
ร้อยละ 50 ของกองเรือทัว่โลกท่ีมีงานทาํอยู ่ (หรือคิดเป็นประมาณ 200 ลาํ) จะค่อนขา้งไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดและหา
งานใหม่ๆ ยากข้ึน จนถึงกบัอาจถกูยกเลิกใชง้านในท่ีสุด ก่อนหนา้น้ีมีการคาดการณ์วา่การลดจาํนวนเรือลงจะเป็นอยา่งชา้ๆ 

แต่ขณะน้ีคาดวา่จะลดลงอยา่งรวดเร็วข้ึน ในปัจจุบนัมีเรือขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวน 290 ลาํท่ีมีอายมุากกวา่ 30 ปี ในขณะ
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ท่ีมีเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ต่อใหม่ท่ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 138 ลาํ ทั้งน้ี เม่ือเรือเหล่าน้ีสร้างเสร็จ พลวตัของ
อุปสงคแ์ละอุปทานน่าจะกลบัสู่สภาวะสมดุล 

 
2.2.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 
บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
 

1.  ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางจัดจําหน่าย 
ลูกค้า 

ลกูคา้หลกัส่วนใหญ่ของ UMS มกัใชถ่้านหินท่ีมีค่าความร้อนตํ่า (ถ่านหินซบับิทูมินสั มีค่าความร้อนท่ี 4,000-

4,200 kcal/kg GAR (gross as received) ซ่ึงสามารถสั่งนาํเขา้จากผูจ้ดัจาํหน่าย (suppliers) ท่ีเช่ือถือไดใ้นประเทศอินโดนีเซีย
ท่ีมีอยูจ่าํนวนไม่นอ้ยกวา่ 10 ราย UMS ขายถ่านหินใหแ้ก่ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรม
กระดาษ ส่ิงทอ อาหารสาํเร็จรูป และซีเมนต ์

 

ทั้งน้ี กลยทุธ์การนาํเขา้และผลิตถ่านหินของ UMS จะมีการปรับเปล่ียน เพ่ือใหเ้ขา้กบัขอ้กาํหนดทางวศิวกรรมของ
หมอ้ไอนํ้าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมแต่ละประเภท   

 

คู่แข่ง 
ธุรกิจการจดัจาํหน่ายถ่านหินในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการอยูป่ระมาณ 20 ราย ซ่ึงประมาณ 8 รายในจาํนวนน้ี

นบัเป็นคู่แข่งโดยตรงของ UMS ในตลาดกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ปัจจุบนั UMS มีส่วน
แบ่งทางการตลาดนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 แต่กาํลงัพยายามชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลบัคืนมาอยูใ่นระดบัเดิมท่ีประมาณร้อย
ละ 35 

 

2.  แนวโน้มของอุตสาหกรรม  
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบท่ีชดัเจนต่อความตอ้งการถ่านหินภายในประเทศ ซ่ึงคาด

วา่มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน และจากขอ้มูลของ BP ความตอ้งการถ่านหินทัว่โลกคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนปีละร้อยละ 1.1 จนถึงปี 2578 

ซ่ึงอุปสงคท่ี์เติบโตน้ี จะเกิดจากประเทศท่ีไม่เป็นสมาชิกองคก์รความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (non-OECD) เป็น
หลกั ซ่ึงคาดวา่มีความตอ้งการใชถ่้านหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6 โดยประเทศจีนและอินเดียจะมีส่วนต่อการเติบโตของอุปสงคน้ี์
ประมาณร้อยละ 87 

 

ตามขอ้มูลของ OECD/IEA 2013 World Energy Outlook อุปสงคข์องถ่านหินน่าจะเพ่ิมข้ึนถึงสามเท่าในภมิูภาค
อาเซียน มีอตัราเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 4.8 ต่อปี โดยคาดวา่ถ่านหินจะมีส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ 28 ของสัดส่วนพลงังาน
โดยรวมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นปี 2578 
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แผนภูมิ: อุปสงค์พลงังานหลกัในอาเซียน แยกตามแหล่งพลงังาน  

 
 

เม่ือพิจารณาตลาดในประเทศ แมว้า่ความตอ้งการถ่านหินในไทยในอดีตท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบั
ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียเหนือส่วนใหญ่  แต่ความตอ้งการถ่านหินสาํหรับภาคอุตสาหกรรมและการ
ผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทย คาดวา่จะสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงเวลา 10 ปีขา้งหนา้ เน่ืองจากการลดลงของปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ดงันั้น จึงคาดการณ์ไดว้า่เป้าหมายในสร้างการการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และการ
ตอบสนองความตอ้งการพลงังานในอนาคต จะตอ้งพ่ึงพาพลงังานจากถ่านหินเพ่ิมข้ึน 

 

ตามขอ้มูลของ Oxford Business Group ถ่านหินน่าจะเป็นพลงังานท่ีจะมาทดแทนการใชน้ํ้ามนัดิบและก๊าซ
ธรรมชาติไดบ้างส่วน โดยคาดวา่ปริมาณการใชถ่้านหินจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ต่อปีเป็น 47 ลา้นตนัเทียบเท่ากบันํ้ามนัดิบ 

("TOE") ภายในปี 2578 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใชใ้นโรงไฟฟ้า เน่ืองจากความตอ้งการไฟฟ้ายงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ในขณะท่ีก๊าซธรรมชาติมีปริมาณค่อนขา้งจาํกดัในประเทศไทย ราคานํ้ามนัดิบยงัคงมีความผนัผวนสูง และพลงังานชีวมวล
ยงัคงมีความไม่แน่นอน จึงทาํใหถ่้านหินกลายเป็นแหล่งพลงังานท่ีน่าเช่ือถือ คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

อยา่งไรกต็าม ความตอ้งการถ่านหินในประเทศจีนคาดวา่จะชะลอตวัลงและจะลดลงเร่ือยๆ หลงัจากปี 2573 ซ่ึง
เป็นผลมาจากการปรับดุลยภาพโครงสร้างทางเศรษกิจของประเทศจีน ท่ีหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการบริการและการบริโภค
ภายในประเทศมากข้ึน รวมทั้งมีการพฒันาประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวดข้ึนจาก
รัฐบาลดว้ยความมุ่งหมายในการลดมลภาวะ อยา่งไรกต็าม อุปสงคใ์นอินเดียจะยงัคงเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากอินเดียยงัคงอยูใ่น
ระหวา่งการทาํใหป้ระเทศเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 

UMS เห็นแนวโนม้ราคาถ่านหินท่ีมีโอกาสปรับตวัสูงข้ึน และผลประกอบการท่ีจะดีข้ึนเม่ือโรงงานของ UMS ทั้ง
สองแห่งสามารถกลบัมาดาํเนินงานไดต้ามปกติ แต่ยงัคงมีความไม่แน่นอนวา่โรงงานท่ีสมุทรสาครจะเปิดดาํเนินการได้
สมบูรณ์หรือไม่ 
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บาคองโค 
ธุรกจิปุ๋ยเคมเีพือ่การเกษตร 

1. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มลูกค้า 
ลกูคา้หลกัของบาคองโค คือ เกษตรกรชาวเวียดนามหลายลา้นคน ส่วนในต่างประเทศ บาคองโคส่งออกสินคา้ไป

ทัว่เอเชีย ไปยงัฟิลิปปินส์ กมัพชูา ไทย อินโดนีเซีย เกาหลี ไตห้วนั และแอฟริกา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่แบรนด ์STORK ของบา
คองโค เป็นแบรนดท่ี์แขง็แกร่งและมีช่ือเสียงในตลาดเหล่าน้ี ปัจจุบนั บาคองโคส่งออกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีไปยงั 26 ประเทศ
ทัว่โลก ซ่ึงรวมไปถึงกลุ่มลูกคา้หลกัในทวปีแอฟริกาดว้ย 

 

เน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกนัในตลาดเวยีดนามและตลาดต่างประเทศ บาคองโคจึงมีกลุ่มลกูคา้
เป้าหมายท่ีแตกต่างกนัในแต่ละตลาด โดยในเวียดนามลูกคา้ทางตรงหลกัของบาคองโคสาํหรับผลิตภณัฑปุ๋์ยเชิงผสม NPK 

ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ ปุ๋ยทางใบ และสารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช ไดแ้ก่ บริษทัคา้ส่งท่ีจดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูค้า้ปลีกและเกษตรกรผูใ้ช ้(End Users) อีกต่อหน่ึง 

 

ในตลาดส่งออก ลกูคา้โดยตรงของบาคองโคสาํหรับปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ และ
ปุ๋ยทางใบ ไดแ้ก่ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป (Trader) ซ่ึงในตลาดเหล่าน้ี บาคองโคทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บจา้งผลิต และ
ผลิตภณัฑข์องบาคองโคจะไม่นาํไปขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK  

 

ช่องทางในการจัดจําหน่าย 

 บาคองโคมีเครือข่ายท่ีแขง็แกร่ง โดยมีลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่งกวา่ 300 ราย ท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบาคองโค
ใหแ้ก่ผูค้า้ปลีกมากกวา่ 5,000 ราย ทัว่ประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK ในเวยีดนาม ลาว และกมัพชูา 

  

สาํหรับตลาดภายในประเทศ บาคองโคมีบุคลากรท่ีเป็นทีมขายจาํนวน 49 คนซ่ึงครอบคลุมเขตการขายท่ีแบ่งตาม
ประเภทของพืชท่ีแตกต่างกนั ในขณะเดียวกนั ลกูคา้ต่างประเทศของบาคองโคเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป ท่ี
จา้งบาคองโคผลิตปุ๋ยเคมีใหต้ามสูตรท่ีกาํหนดมา 

 

คู่แข่ง 

ธุรกิจปุ๋ยในเวยีดนามยงัคงมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร
จาํนวนมากกวา่ 500 ราย และส่วนใหญ่เป็นบริษทัของรัฐบาล ซ่ึงรายใหญ่ท่ีสุดกคื็อ Petro Vietnam ดาํเนินการก่อสร้าง
โรงงานปุ๋ยยเูรียขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยยกเลิกแผนการสร้างโรงงานปุ๋ย NPK ใน
เวยีดนามใตไ้ป 

 

อยา่งไรกต็าม ส่วนของปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK เป็นตลาดท่ีกระจุกตวั โดยท่ีส่วนแบ่งทางการตลาดเกินร้อยละ 80 

เป็นของบริษทัรายใหญ่ 5 อนัดบัแรก คือ บริษทั Lam Thao Fertilizer and Chemical บริษทั BinhDien Fertilizer บริษทั 

Southern Fertilizer  บริษทั Japan Vietnam Fertilizer และบาคองโค 
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ปุ๋ยเคมีท่ีจาํหน่ายในเวียดนามอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัตามคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ กลุ่มปุ๋ยเคมีคุณภาพตํ่า 
คุณภาพปานกลาง และคุณภาพสูง ในขณะท่ี บริษทั Lam Thao Fertilizer and Chemical บริษทั BinhDien Fertilizer และ
บริษทั Southern Fertilizer ครองตลาดปุ๋ยเคมีคุณภาพตํ่าถึงปานกลาง แต่บริษทั Japan Vietnam Fertilizer บริษทั BinhDien 

Fertilizer บริษทั Yara และบาคองโค แข่งขนักนัในตลาดปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง เกรดคุณภาพของปุ๋ยจะถกูกาํหนดโดยความ
บริสุทธ์ิขององคป์ระกอบปุ๋ยและความแม่นยาํตามสูตรท่ีระบุไวบ้นบรรจุภณัฑ ์

 

2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต  
ภาพรวมอุตสาหกรรม 

บาคองโคประกอบธุรกิจอยูใ่นเวียดนาม ดงันั้น ผลประกอบการธุรกิจจึงมีความสัมพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ โดยร้อยละ 70 ของประชากรเวยีดนามทาํงานในภาค
เกษตรกรรม เวยีดนามจึงเป็นผูส่้งออกขา้วและกาแฟรายใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก และไดก้ลายเป็นผูส่้งออกพริกไทย
มากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 

 

ภาคการเกษตรท่ีมีขนาดใหญ่ในเวยีดนามส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตร ซ่ึงปรากฎวา่ ความ
ตอ้งการใชปุ๋้ยเพ่ิมสูงข้ึนถึงประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงเป็นระดบัท่ีผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรมน้ีเช่ือวา่อุปสงคย์งัจะคงท่ีใน
ระดบัน้ี และเพ่ิมข้ึนอีกเลก็นอ้ยในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้ 

 

จากขอ้มูลของกระทรวงเกษตรและการพฒันาชนบท ตลาดปุ๋ยของเวยีดนามยงัคงแขง็แกร่ง โดยมีอุปสงคเ์กือบ 7 

ลา้นตนัในปี 2557 และการใชปุ๋้ยเคมีเชิงเด่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน (การใชโ้ดยตรง) ทดแทนการใชปุ๋้ยเคมีเชิงผสม NPK จะข้ึนอยูก่บั
ราคาของวตัถุดิบ 

 

ตลาดปุ๋ย 

ตลาดปุ๋ยทัว่โลก 

จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมปุ๋ยระหวา่งประเทศ (International Fertilizer Industry Association: IFA) ทวปี
เอเชียเป็นตลาดท่ีมีการอุปโภคผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีมากท่ีสุด ซ่ึงคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 58.7 โดยส่วนใหญ่จะมีการ
ใชผ้ลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต ้ ซ่ึงประสบกบัปัญหาขาดดุลสารอาหาร ไนโตรเจน ฟอสเฟต 

และโพแทส  อยูป่ระมาณ  3 ลา้นเมตริกตนั 2 ลา้นเมตริกตนั และ 7 ลา้นเมตริกตนั ตามลาํดบั 

 

จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมปุ๋ยระหวา่งประเทศ อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีระดบัโลกจะยงัคงอยูใ่นสภาวะเกินดุล 

ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 อนัเป็นผลมาจากการเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยใหม่หลายแห่ง อยา่งไรกต็าม ตลาดเอเชียจะยงัคง
ประสบกบัสภาวะขาดดุลในสารอาหารฟอสเฟตและโพแทส ในขณะท่ีจะมีปริมาณสารอาหารไนโตรเจนเกินดุลนบัตั้งแต่ปี 

2558 เป็นตน้ไป เน่ืองจากโรงงานผลิตปุ๋ยสารอาหารไนโตรเจนใหม่จะเร่ิมเปิดดาํเนินการในปี 2558  

 

อุตสาหกรรมปุ๋ยของเวยีดนาม 

ตามขอ้มูลของ InterControl ซ่ึงเป็นหน่วยงานคน้ควา้วจิยัและตรวจสอบอิสระ ซ่ึงทาํการศึกษาอุตสาหกรรมปุ๋ยใน
เวยีดนาม ระบุวา่ เวยีดนามมีฤดูเกบ็เก่ียวสามฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูหนาวถึงฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูร้อนถึงฤดูใบไมร่้วง และพื้นท่ี
เพาะปลกูยงัคงท่ีอยูร่ะดบั 7,600 เฮกแตร์ ในขณะท่ีความสามารถในการผลิต (เมตริกตนัต่อเฮกแตร์) เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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ทั้งน้ีร้อยละ 69 ของพื้นท่ีเพาะปลกูอยูใ่นเวียดนามใต ้ซ่ึงทาํใหพ้ื้นท่ีบริเวณเวยีดนามตอนใตเ้ป็นตลาดปุ๋ยเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ นอกจากน้ี กลุ่มเกษตรกรทางตอนใตแ้ละทางตอนเหนือยงัมีรูปแบบการใชปุ๋้ยเคมีท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่ม
เกษตรกรทางตอนใตค้าํนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของปุ๋ยเป็นปัจจยัสาํคญัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ ในขณะท่ีกลุ่ม
เกษตรกรทางตอนเหนือคาํนึงถึงเร่ืองราคาเป็นหลกั  

 

อยา่งไรกดี็ ความตอ้งการใชปุ๋้ยในเวยีดนามยงัคงสูงอยู ่ โดย InterControl คาดการณ์วา่เวยีดนามจะนาํเขา้ปุ๋ยเชิง
ผสม NPK ประมาณ 450,000 เมตริกตนัในปี 2557  

 

InterControl เช่ือวา่อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยในเวยีดนามจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีถดถอย
มากนกั และคาดการณ์วา่บริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยจะยงัคงดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งราบร่ืน นอกจากน้ี การเปิดดาํเนินการของโรงงานผลิต
ยเูรียและฟอสเฟต ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จะช่วยเพ่ิมปริมาณสารอาหารไนโตรเจนและฟอสเฟตให้
เวยีดนามใหมี้สภาวะเกินดุล ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK เน่ืองจากราคาวตัถุดิบจะตํ่าลง และจะ
ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตลดลงตามไปดว้ย  

 

แผนภูมต่ิอไปนีแ้สดงปริมาณการผลติจริงของปุ๋ยเคมเีชิงผสม NPK (เมตริกตนั) และ (2) ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) ใน
เวยีดนาม 

 
 

 

แผนภูม:ิ ปริมาณการอุปโภคปุ๋ยในเวยีดนาม (2545-2560) 
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ธุรกจิคลงัสินค้า 
ทศิทางธุรกจิคลงัสินค้าในเวยีดนาม 

ภาคอุตสาหกรรมในเวยีดนามแบ่งออกเป็นเขตเศรษฐกิจสาํคญั 3 แห่ง ไดแ้ก่ เขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคเหนือ 

(Northern Key Economic Region หรือ “NKER”) เขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคกลาง (The Central Key Economic Region หรือ 

“CKER”) และเขตเศรษฐกิจสาํคญัภาคใต ้ (the Southern Key Economic Region หรือ “SKER”) ซ่ึงเขตเศรษฐกิจสาํคญั
ภาคใตมี้จาํนวนนิคมอุตสาหกรรมหนาแน่นท่ีสุด โดยเฉพาะในบริเวณใกลเ้คียงกบั Baria  และท่าเรือ Phu My มีนิคม
อุตสาหกรรมถึง 10 แห่ง 

 

ณ ปัจจุบนั ระบบท่าเรือของเวยีดนามกาํลงัไดรั้บการพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะท่าเรือท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ 

แต่โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับกย็งัมีขอ้จาํกดัในแง่การรองรับตูสิ้นคา้และสินคา้เทกอง 

 

ดงันั้น การพฒันาคลงัสินคา้และความพร้อมในการใหเ้ช่า ผนวกกบัการบริหารจดัการทางดา้นโลจิสติกส์อยา่ง
เช่ียวชาญ คือ ปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือและภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม 
 

 

สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 
1. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บ AIS Scheme มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก The Maritime and Port 

Authority of Singapore (“MPA”) ภายใตบ้ริการเดินเรือในประเทศและระหวา่งประเทศ สิทธิดงักล่าวเรียกวา่ Approved 

International Shipping Enterprise (“AIS”) สิทธิพิเศษท่ีสาํคญัรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรจาก
กิจการเดินเรือทะเลตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2551 ถึงวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 และสามารถต่ออายอุอกไปไดอี้กตามเง่ือนไข 

 

2. เรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ เลขทีบ่ัตร 
ส่งเสริม 

วนัทีอ่นุมตับิัตร
ส่งเสริม 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับ 
ยกเว้นภาษี (ปี) 

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

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

- 55 - 

 

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่นไขหลกัทีไ่ด้รับ 
1. ตามมาตรา 25 ใหไ้ดรั้บอนุญาตนาํคนต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการคู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่น

อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจาํนวน และกาํหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร
เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ตามมาตรา 26 ใหค้นต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้าํนาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตามมาตรา 
25 ไดรั้บอนุญาตทาํงานเฉพาะตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. ตามมาตรา 28 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั (ยกเวน้บตัร 

1167/2553) 

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

5. ตามมาตรา 34 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลนั้น 

 6. ตามมาตรา 37 ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่าง ประเทศได ้ (ยกเวน้
บตัรเลขท่ี 2163(2)/2550 และ 1995(1)/2552) 

 

7. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท เลขทีบ่ัตรส่งเสริม ทุนจดทะเบียน 

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 เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 1167/2553 ไม่นอ้ยกวา่ 541 ลา้นบาท 
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3. บริษทัยอ่ยของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 2 แห่ง ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาํนวน 2 ฉบบั มีสาระสาํคญัดงัน้ี  

 

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

 ประเภทกิจการ กิจการขนส่งทางเรือ 

ประเภท 7.2 

บริการดา้นขนถ่ายสินคา้
สาํหรับเรือเดินทะเล 

ประเภท 7.1 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมติั 

ตามท่ีคณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมติั 

 ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน  

เร่ิม 24 มิ.ย. 2551 

ส้ินสุด 23 มิ.ย. 2559 

เร่ิม 19 ม.ค. 2552 

ส้ินสุด 18 ม.ค. 2560 

 ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม ไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
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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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษทัฯ ไดมี้การออกแบบกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการดาํเนินงานบริหาร
ความเส่ียง ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างและแบบแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ย: 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ตรวจสอบและทบทวนประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเส่ียง และขีดจาํกดัใน
การรับความเส่ียงของบริษทัฯ เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการความเส่ียงในภาพรวม 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปฏิบติัการควบคุมดูแลการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งเป็น
อิสระ โดยมีหนา้ท่ี: 

 กาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ  

 ทบทวนแนวทางและกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รโดยรวม 

 ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

 ทบทวนความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เทียบกบัขีดจาํกดัในการรับความเส่ียงของบริษทัฯ 

 ผูบ้ริหารทุกคนมีหนา้ท่ีตรวจสอบความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึตามนโยบายการบริหารความเส่ียง และ
ขีดจาํกดัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ฝ่ายบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีประสานงานและช่วยผูบ้ริหารทุกคนในการบริหารจดัการความเส่ียงสาํคญั
ทั้งหมดของบริษทัฯ  

 

กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร ระบุแนวทางและขั้นตอนปฏิบติัอยา่งเป็นระบบในการระบุ ประเมินและการ
จดัการความเส่ียงแบบองคร์วม ทาํใหบ้ริษทัฯ เตรียมรับมือกบัความไม่แน่นอนไดดี้ข้ึน ซ่ึงช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและคง
ความสามารถในการแข่งขนั  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ ควบคุมดูแลการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ โดยความเส่ียงหลกัและความคืบหนา้ของโครงการสาํคญัต่างๆ ของบริษทัฯ จะถูกตรวจสอบ
และหารือกบัผูบ้ริหารอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ตามกระบวนการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ จะทาํการประเมินความเส่ียงจากแผนกลยทุธ์ โดยเนน้ความเส่ียงท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการดาํเนินงาน สถานะการเงินและช่ือเสียงของบริษทัฯ  ซ่ึงแผนบรรเทาความเส่ียงจะถกูกาํหนด
ข้ึนและติดตามความคืบหนา้ในการปฏิบติัตามแผนงานอยา่งใกลชิ้ด 

 

บริษทัฯ จะทาํการพิจารณาปัจจยัหลกัต่างๆ ในการลงทุนแต่ละคร้ังเพ่ือประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น 

ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายกลยทุธ์ การควบคุมการดาํเนินงาน ผลกระทบทางการเงิน ภาระผกูพนั กฏหมาย และขอ้บงัคบั
ของแต่ละประเทศ ความชาํนาญทางเทคนิค รวมถึงทรัพยากรท่ีมีอยู ่ เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจลงทุนอยา่งละเอียด
รอบคอบ 
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หลกัเกณฑแ์ละขีดจาํกดัในการประเมินความเส่ียงจะถกูทบทวนเป็นระยะ เพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนเป้าหมายธุรกิจ
และบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง โดยการทบทวนหลกัเกณฑแ์ละขีดจาํกดัในการประเมินความเส่ียง
จะคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มและโอกาสในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงขีดจาํกดัในการรับความเส่ียงของบริษทัฯ  คณะกรรมการ
บริษทัฯ จะทาํการทบทวนแผนงานความเส่ียงเป็นรายไตรมาส ซ่ึงความเส่ียงและแผนบรรเทาความเส่ียงท่ีระบุจะถกู
ตรวจสอบตามโปรแกรมตรวจสอบการดาํเนินงานและการเงินของบริษทัฯ  

 

การสนบัสนุนอยา่งจริงจงัของผูบ้ริหาร ช่วยผลกัดนัใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ ภายใต้
สภาวะการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน การรวมหลกัการบริหารความเส่ียง
เขา้กบัการดาํเนินงานประจาํวนัทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถวเิคราะห์และจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งทนัท่วงที ซ่ึง
การคาํนึงถึงความเส่ียงในการวางแผนหรือการตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถควบคุมความเส่ียงในการ
ปฏิบติังาน ส่งผลใหมี้การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

ปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีกล่าวถึงในรายงานประจาํปีน้ี เป็นความเส่ียงหลกัซ่ึงประเมินจากแผนงานกลยทุธ์ แบบ
แผนการดาํเนินธุรกิจ สภาพแวดลอ้มภายนอกและระบบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม อาจมีความเส่ียงบางอยา่งซ่ึง
บริษทัฯ ยงัไม่ทราบ หรือเป็นความเส่ียงซ่ึงในขณะน้ีเช่ือวา่ไม่มีนยัสาํคญั แต่ในท่ีสุดแลว้อาจมีผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อ
ธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ ความเส่ียงต่างๆ อาจส่งผลกระทบในเวลาท่ีต่างกนั หรือ ในเวลาเดียวกนั และผลกระทบรวมของ
ความเส่ียงเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญักบับริษทัฯ ในดา้นต่างๆ เช่น 

 แผนธุรกิจในระยะสั้น และระยะยาว 

 รายได ้และ กระแสเงินสด 

 ผลลพัธ์ทางการเงิน และความเช่ือมัน่ในการลงทุน 

 มูลค่าปัจจุบนัของทรัพยสิ์น 

 มูลค่าทรัพยสิ์นในอนาคต และ ศกัยภาพในการเติบโต 

 แผนสุขภาพและความปลอดภยัในระยะสั้น กลาง และยาว 

 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 ช่ือเสียงของบริษทัฯ 

 
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ เป็นส่วนหน่ึงของแผนการบริหารความเส่ียงองคก์ร เพ่ือใชบ้ริหารจดัการภยั

คุกคามหรือเหตุการณ์ดา้นลบต่างๆ ซ่ึงขดัขวางการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ โรคระบาด ภยัจากการก่อการร้าย ภยั
ธรรมชาติซ่ึงสร้างความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นสาํคญัของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ มีหนา้ท่ีกาํกบั
ดูแลการปฏิบติัตามแผนงานบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจเพ่ือช่วยลดผลกระทบจากภยัคุกคามต่างๆ ใหบ้ริษทัฯ สามารถ
กลบัมาดาํเนินงานไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะมีการกาํหนดแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ
และแผนการจดัการในภาวะวิกฤติ ซ่ึงจะถกูทบทวนและทดสอบอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ไดมี้แผนรองรับ
ภาวะวกิฤติท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงช่วยลดการหยดุชะงกัในการดาํเนินงาน 

 

เพ่ือสนบัสนุนความสามารถในการจดัการภาวะวกิฤติบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมการส่ือสารในภาวะวิกฤติใหก้บั
ผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการส่ือสารกบับุคคลภายนอก (spokesperson) เพ่ือเตรียมพร้อมในการส่ือสารกบั
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นกัข่าวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างความคุน้เคยกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในช่วงวิกฤติ 

นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยต่างๆ ไดท้าํการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ ทั้งบนแท่นขดุเจาะ บนเรือ และในสาํนกังาน โดยการฝึกซอ้มน้ี
รวมถึงการทดสอบแผนฟ้ืนฟคูวามเสียหาย เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ จะสามารถกลบัมาใชง้าน
ไดต้ามปกติภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หลงัจากการฝึกซอ้มบริษทัฯ จะมีการวเิคราะห์และทบทวนขอ้บกพร่องต่างๆ และ
กาํหนดแผนงานเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นๆ บริษทัฯ มีการทบทวนและทดสอบแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจเป็น
ระยะเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการปรับตวัและตอบสนองภาวะวิกฤติของบริษทัฯ 

 

แผนควบคุมการทุจริต เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของกรอบการบริหารความเส่ียง มาตรฐานท่ีเขม้งวดในการ
ดาํเนินธุรกิจและหลกับรรษทัภิบาลเป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดงันั้น บริษทัฯ 

จึงนาํหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจมาใช ้ เพ่ือเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังานในการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งมืออาชีพ บริษทัฯ ไดก้าํหนดให ้นโยบายและกระบวนการแจง้การกระทาํท่ีผดิปกติในองคก์ร และนโยบายการต่อตา้น
การแกแ้คน้อนัเน่ืองมาจากการแจง้การทาํผดิดงักล่าว เป็นหน่ึงในนโยบายท่ีสาํคญัของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหพ้นกังานปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการต่างๆ ของบริษทัฯ โดยให้
พนกังานทุกคนลงลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัการรับทราบในการปฏิบติัตาม นอกจากน้ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทาํการจดัอบรม
เป็นระยะ เพ่ือกระตุน้เตือนพนกังาน ขณะท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบและแจง้จุดบกพร่องของระบบควบคุม
ภายในใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ รวมถึงรายงานใหผู้บ้ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ 

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง “ตูไ้ปรษณีย”์ เพ่ือเป็นช่องทางส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียน คาํติชม 

ความเห็น หรือคาํแนะนาํต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจ และการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจกบั
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระไดโ้ดยตรง ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 ตู ้ป.ณ. 12  ปณฝ. ไทยพาณิชย ์

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 whistleblowing@thoresen.com  

 

ผูต้รวจสอบภายในท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ท่ีจะสามารถเปิด “ตูไ้ปรษณีย”์ เพ่ือเกบ็จดหมายเดือนละสองคร้ัง  

โดยจดหมายทั้งหมดจะถกูส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพ่ือตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน และพิจารณาการดาํเนินการ
อยา่งเหมาะสม รวมถึงรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนทุกไตรมาส 

 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมีการวางแผนกลยทุธ์อยา่งละเอียดรอบคอบ แต่กไ็ม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่จะสามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ ความสาํเร็จของแผนยงัข้ึนอยูก่บัการบริหารความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ อีกดว้ย เช่น 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงทั้งท่ีบริษทัฯ ทราบและไม่ทราบ การตั้งสมมุติฐานทางธุรกิจไม่ถกูตอ้ง รวมถึงการท่ีผล
การดาํเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์หรือวางแผนไว ้
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ความเส่ียงจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์ทีไ่ม่เหมาะสม 
การท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถวางและปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์อยา่งถูกตอ้ง รวมถึงไม่สามารถปรับแผนกลยทุธ์ตามการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดอ้ยา่งทนัเวลา เป็นความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการทาํกาํไรของ
บริษทัฯ ในระยะกลางและระยะยาว บริษทัฯ จดัการกบัความเส่ียงน้ีโดยการจดัตั้งระบบและกระบวนการในการทบทวน
แผนกลยทุธ์ท่ีทาํข้ึนโดยหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะ โดยคาํนึงถึงความสามารถในการแข่งขนั และการขยายแผนการลงทุน
เพ่ือสร้างมูลค่าธุรกิจ บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ในระยะสั้น เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้  รวมถึงการรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ถา้มีความจาํเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนทิศทางการดาํเนินธุรกิจ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ไดท้าํการวเิคราะห์ เปรียบเทียบขอ้มูล และสมมุติฐานท่ีบริษทัฯ ใช ้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได ้และไดมี้การ
ปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก เพ่ือทาํการวเิคราะห์ และคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ สังคม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินธุรกิจ 

 

สภาพเศรษฐกจิทีถ่ดถอยอาจส่งผลทําให้รายได้จากการดาํเนินงานลดลง และทําให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงนิทุนในต้นทุนทีเ่หมาะสม 

วฏัจกัรในการดาํเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ ธุรกิจขนส่ง พลงังาน และโลจิสติกส์ มีหน้ีสินเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างเงินทุน ธุรกิจดงักล่าวข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการกูย้มืเงินในอตัราและตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงในภาวะการเขา้ถึงตลาดเงินทุนท่ีจาํกดั หรือตน้ทุนในการ
กูย้มืท่ีสูงข้ึน อาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถคงอตัราเติบโตตามท่ีไดว้างแผนไว ้

 

การสํารวจหรือพฒันาโครงการใหม่อาจจะไม่เป็นผลสําเร็จ ผลตอบแทนทีไ่ด้จากการลงทุนไม่สามารถชดเชยกบัค่าใช้จ่ายที่
เสียไปหรือเงินทุนสํารองทีใ่ช้ไปได้ทั้งหมด 

บริษทัฯ มีการกาํหนดโครงการลงทุนใหม่ในแผนงานการพฒันาธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าองคก์ร บริษทัฯ อาจไม่
สามารถหาแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ หรือไม่สามารถหาหุน้ส่วนท่ีเหมาะสมในการแบ่งตน้ทุนของการพฒันาโครงการขนาด
ใหญ่ การทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายในการดาํเนินธุรกิจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในหลายรูปแบบ เช่น ประสิทธิภาพในการควบ
รวมกิจการเพ่ือผนึกกาํลงัทางธุรกิจ การจาํหน่ายหน้ีสูญหรือปรับโครงสร้างค่าใชจ่้ายอยา่งมีนยัสาํคญั และการเกิดตน้ทุนท่ี
ไม่ไดค้าดการณ์ไว ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจจะตอ้งรับผิดชอบต่อการดาํเนินงานในอดีต การละเลย และหน้ีสินท่ีเกิน
คาดการณ์ซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการ  ในทางกลบักนั บริษทัฯ อาจจะตอ้งรับภาระหน้ีสินท่ีเกินคาดการณ์จากการขาย
กิจการในกรณีท่ีผูซ้ื้อไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายกิจการ 

 

การดาํเนินงานของบริษัทร่วมทุน และหุ้นส่วนธุรกจิ รวมถึงธุรกจิทีบ่ริษัทฯ ไม่ได้บริหารงานเอง อาจไม่ประสบผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือ ไม่ปฏิบัตติามมาตรฐานของบริษัทฯ 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีการทาํธุรกิจกบับริษทัร่วมทุนและหุน้ส่วนหลายบริษทั และอาจจะมีเพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงมี
ความเส่ียงในเร่ืองของการบริหารจดัการบริษทัร่วมทุนและหุน้ส่วน ถึงแมว้า่ บริษทัฯ จะถือหุน้ใหญ่ หรือมีอาํนาจในการ
ควบคุมการดาํเนินงานในบริษทัร่วมทุน แต่มีความเส่ียงท่ีหุน้ส่วนอาจจะ: 

 มีความสนใจและเป้าหมายทางเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีไม่สอดคลอ้งกบับริษทัฯ 

 ใชสิ้ทธิในการยบัย ั้งการปฏิบติังานหรือกิจกรรมท่ีบริษทัฯ เช่ือวา่เป็นประโยชน์มากท่ีสุดกบับริษทัร่วมทุน 
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 ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาร่วมทุนได ้ เช่น การเพ่ิมเงินทุนเพ่ือขยายธุรกิจ หรือ 

การบริหารจดัการโครงการร่วมทุน เป็นตน้ 

 

กรณีท่ีหุน้ส่วนหรือบริษทัอ่ืนเป็นผูบ้ริหารจดัการบริษทัร่วมทุน บริษทัฯ ไดมี้การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้
คาํแนะนาํในการปฏิบติังานอยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากบริษทัฯ มีอาํนาจในการควบคุมท่ีจาํกดั อาจทาํให้
หุน้ส่วนท่ีบริหารงานปฏิบติัไม่สอดคลอ้งหรือไม่ตรงกบันโยบายในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

ความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัการรักษาช่ือเสียงและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 
บริษทัฯ ใชจ้รรยาบรรณทางธุรกิจเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ การทาํใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามหลกั

จรรยาบรรณดงักล่าว เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก เพราะการท่ีบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามหรือถกูเขา้ใจวา่ไม่ทาํตามหลกัจรรยาบรรณ 

และขอ้กาํหนดทางกฏหมายนั้นอาจทาํใหช่ื้อเสียงของบริษทัฯ เสียหาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตในการดาํเนิน
กิจการ ช่ือเสียงบริษทัฯ โอกาส และความสามารถในการลงทุนหรือหาทรัพยากรใหม่ๆ ทาํใหโ้อกาสในการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนมีจาํกดั ซ่ึงส่งผลต่อผลการดาํเนินงานและสถานะการเงินของบริษทัฯ ในท่ีสุด 

 

นอกจากน้ี ยงัมีหลายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าและช่ือเสียงของบริษทัฯ บางปัจจยัเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ควบคุม
ไม่ได ้ ไดแ้ก่ การเปิดเสรีทางการตลาด ความชอบและรสนิยมของลกูคา้ การท่ีบริษทัฯ และบริษทัร่วมไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดท่ีสาํคญัทางกฏหมาย หรือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความพอใจในการซ้ือสินคา้และบริการของลูกคา้ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อ ช่ือเสียงของบริษทัฯ  

 

นอกจากความสาํคญัในการรักษาช่ือเสียง บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น การจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ อยา่งไรกต็ามกฏหมายและขอ้บงัคบัมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การละเมิดลิขสิทธ์ิอยา่ง
แพร่หลาย และการท่ีบริษทัฯ มีการควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบ
อยา่งรุนแรงต่อมูลค่าและความสามารถในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

บริษัทฯ ต้องการศักยภาพในการบริหารการเปลีย่นแปลงของบุคลากรหลกั และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ 
เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการดาํเนินงาน บริษทัฯ ตอ้งสรรหาบุคลากรใหม่ รวมถึงการรักษาบุคลากรเดิมท่ีมีความรู้

ความสามารถและมีความเช่ียวชาญสูงในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ อาจไม่สามารถปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ได ้ ถา้ขาด
บุคลากรหลกัและผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ ขาดการทาํแผนสืบทอดบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง หรือการลงทุนในการ
พฒันาบุคลากร ในบางธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีการดาํเนินงานอยู ่มีอตัราการเติบโตสูง ทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งแข่งขนักบับริษทัอ่ืนเพ่ือ
หาบุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้ทาํงาน การท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถหาหรือรักษาบุคลากรเหล่าน้ีไวไ้ดอ้าจส่งผลกระทบต่อ
ความสาํเร็จในการดาํเนินงานของบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ช่ือเสียง ความปลอดภยั และตน้ทุนในการดาํเนินงาน นอกจากน้ี ถา้
บริษทัฯ ไม่มีการสนบัสนุนการแบ่งปันหรือสืบทอดความรู้หรือทกัษะในการทาํงานภายในองคก์ร บริษทัฯ อาจสูญเสียองค์
ความรู้ท่ีสาํคญัในการดาํเนินงาน ถา้พนกังานเหล่านั้นลาออกจากบริษทัฯ  
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บริษัทฯ มคีวามเส่ียงทางด้านเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ 
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ตอ้งอาศยัระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ระบบท่ีรวมเขา้กบักระบวนการในการดาํเนินงาน ความเสียหายท่ีเกิดกบัระบบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ถึงแมว้า่บริษทัฯ ไดมี้การเตรียมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ หรือแผน
ฟ้ืนฟคูวามเสียหายไวแ้ลว้กต็าม บริษทัฯ อาจสูญเสียลกูคา้หรือความสามารถในการหาลกูคา้ใหม่ๆ ทาํใหเ้กิดตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายท่ีสูงตามมา ดงันั้น บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนเป็นอยา่งมากในการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ดงักล่าว เพ่ือคงความไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจ 

 

ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก 

 
ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ 
 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจโลก ตลาดเงิน และตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์ มีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานและสถานะ
การเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากรูปแบบในการดาํเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัตลาดการคา้ระหวา่งประเทศ การเงิน อตัราดอกเบ้ีย 

และอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงิน การถดถอยของเศรษฐกิจโลกอาจทาํใหล้กูคา้เล่ือนการทาํธุรกิจและการลงทุนกบับริษทัฯ 

หรือมีมาตรการในการลดตน้ทุนเพ่ือรักษาสถานะทางการเงิน ปัจจยัเหล่าน้ีอาจทาํใหค้วามตอ้งการสินคา้หรือบริการลดลง 

และส่งผลกระทบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

ความเส่ียงเฉพาะของแต่ละประเทศ 
 บริษทัฯ มีการทาํธุรกิจในหลายประเทศ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงดา้นการดาํเนินงานในประเทศต่างๆ เช่น 

สถานการณ์ไม่สงบ การก่อการร้าย ความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจและการเมือง การกีดกนัทางการคา้ การกาํหนดใหมี้การ
ควบคุมอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา การประกาศสินทรัพยส์งวนของประเทศ ส่ิงเหล่าน้ีทาํให ้บริษทัฯ ตอ้งมีความเช่ียวชาญใน
การบริหารความเส่ียง นอกจากปัจจยัเส่ียงท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ อาจมีความไม่แน่นอนในเร่ืองกฏระเบียบและขอ้บงัคบัของแต่
ละภมิูภาค ถึงแมว้า่บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามกฏระเบียบเหล่านั้น แต่การฝ่าฝืนโดยไม่ไดต้ั้งใจอาจส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 
ความเส่ียงด้านภัยธรรมชาติ 
 การเกิดแผน่ดินไหว นํ้าท่วม พาย ุ หรือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ เป็นภยัธรรมชาติท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดการ
สูญเสียทางการคา้หรือทาํใหก้ารดาํเนินงานหยดุชะงกัได ้ ถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีการทาํประกนัภยัแต่กไ็ม่อาจคุม้ครองทุกความ
เสียหายได ้และการเพ่ิมความคุม้ครองเพ่ือใหค้รอบคลุมความเส่ียงอยา่งเพียงพอ กมี็ค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก ดงันั้น เหตุการณ์หรือ
ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือความคุม้ครองจึงอาจส่งผลกระทบร้ายแรงกบัการดาํเนินธุรกิจ 

 

ความเส่ียงจากภัยโจรสลดั 
 ธุรกิจการเดินเรือและแท่นขดุเจาะนอกชายฝ่ังเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงจากการโจมตีของโจรสลดั ในกรณีท่ีเกิดการ
โจมตี และเรือหรือแท่นขดุเจาะโดนยดึ ทาํลาย หรือเกิดความเสียหายนอกเหนือจากความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

หรือเกิดการบาดเจบ็หรือสูญเสียบุคลากร อาจส่งผลร้ายแรงต่อสถานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ความเส่ียงในการเกดิข้อพพิาทกบัชุมชนท้องถิ่น 
การดาํเนินงานในบางแห่งของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ตั้งอยูใ่กลก้บัชุมชนท่ีอาจมีการต่อตา้น

เน่ืองจากมีความเขา้ใจวา่การปฏิบติังานอาจเป็นอนัตรายกบัส่ิงแวดลอ้ม ความคาดหวงัของชุมชนท่ีมีความซบัซอ้นอาจ
ขดัแยง้กบัมุมมองทางธุรกิจของผูร่้วมผลประโยชน์รายอ่ืนซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหาท่ียากจะแกไ้ขตามมา ความคิดเห็นของผู ้
ร่วมผลประโยชน์และการยอมรับของชุมชน ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทัอ่ืนๆ เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในระดบัทอ้งถ่ิน ภมิูภาค หรือในประเทศ ในกรณีท่ีร้ายแรง
ท่ีสุด ฐานการปฏิบติังานของบริษทัฯ อาจตกเป็นเป้าหมายในการก่อความไม่สงบหรืออาชญากรรม 

 
บริษัทฯ มคีวามเส่ียงทีเ่กีย่วกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

มีปัจจยัหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อช่ือเสียงและมูลค่าของเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ รวมถึงแนวความคิด
ของผูร่้วมผลประโยชน์และความเขา้ใจของชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบติังานของบริษทัฯ ผลกระทบกบัธุรกิจท่ีเกิดจากสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีตอ้งตรวจสอบอยา่งละเอียด และอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อช่ือเสียง ถา้บริษทัฯ ไม่สามารถ
แสดงความรับผิดชอบท่ีเพียงพอต่อสังคม หรือไม่ปฏิบติัตามกฏขอ้บงัคบัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง การ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื สิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมคุณภาพชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 

 
การเปลีย่นแปลงข้อกาํหนดทางกฏหมายอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

การพฒันากฏหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัในการผลิต ความรับผดิชอบต่อ
สินคา้และบริการ การจดัส่ง การนาํเขา้สินคา้ เคร่ืองหมายการคา้และบรรจุภณัฑ ์การบริโภค การโฆษณา การเปล่ียนแปลง
กฏหมายดา้นภาษี (รวมถึงการเรียกเกบ็ภาษีเพ่ิม) มาตรฐานการบญัชี การเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสาํหรับธนาคารและ
สถาบนัการเงิน การเปล่ียนแปลงกฏหมายส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานและเงินบาํนาญ ถึงแม้
เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจจะยงัไม่ชดัเจนมากนกั แต่การริเร่ิมเปล่ียนแปลงส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบอยา่งมากในการ
เปล่ียนแปลงกฏหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยยงัมีความไม่ชดัเจนหรือไม่เขา้ใจในขอ้บงัคบัหลายๆ ขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัทางกฏหมายท่ียงัไม่ไดถ้กูบญัญติัข้ึน และผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
นั้นๆ  การริเร่ิมเปล่ียนแปลงและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตาม อาจส่งผลกระทบดา้นลบอยา่งรุนแรงกบัการดาํเนิน
ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจท่ีบริษทัฯ ไม่ไดค้วบคุมการดาํเนินงานแต่ถือหุน้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์
ไดว้า่ การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะมีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใดกบังบการเงินรวม ผลการดาํเนินงาน และ กระแสเงินสดของ
บริษทัฯ 

 
ความเส่ียงด้านการเงนิ 

 
เงนิปันผลหรือผลตอบแทนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เน่ืองจากทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมต่างๆ ดงันั้น กระแสเงินสด
และความสามารถในการชาํระหน้ีต่างๆ ของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัเงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ีไดจ้ากบริษทัเหล่าน้ี 
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ระยะเวลาและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น 

กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สภาวะหน้ีสิน และสถานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและการคาดการณ์ธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ี 

การรับเงินปันผลจะมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงทาํใหจ้าํนวนเงินปันผลท่ีไดรั้บจริงลดลง 

 

ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมไม่จ่ายเงินปันผลหรือจ่ายไม่สมํ่าเสมอ หรือโดนหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราท่ีสูง 

อาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อสถานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

สัดส่วนในการถือหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอาจลดลง ถา้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นมีการขอเพ่ิมทุน 

และบริษทัฯ ตดัสินใจไม่เพ่ิมทุนตามท่ีร้องขอ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมรายอ่ืนอาจทาํธุรกิจท่ีเป็น
การแขง่ขนักบับริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม 

 
ความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้จากการลงทุนและการลดลงของมูลค่าเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

บริษทัฯ มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม การลดลงของมูลค่าเป้าหมายในการลงทุนขนาดใหญ่อาจ
ทาํใหส่้วนผูถื้อหุน้และมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ในงบการเงินรวมลดลงอยา่งมาก ในสถานการณ์ท่ีมูลค่าเป้าหมายของการ
ลงทุนลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 

บริษทัฯ มีการลงทุนส่วนใหญ่ในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง และธุรกิจโลจิสติกส์ การลดลงของมูลค่า
เป้าหมายในการลงทุนอาจทาํใหก้าํไรทางบญัชีลดลงอยา่งมาก ซ่ึงทาํใหค้วามไดเ้ปรียบในการแข่งขนัลดลงและส่งผล
กระทบอยา่งมากต่อความสามาถในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ทาํใหก้ระทบต่อผลกาํไรของบริษทัฯ ในอนาคต 

 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิโลก ตลาดเงนิ และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ มอีทิธิพลต่อผลการดําเนินงานและสถานะการเงนิ
ของบริษัทฯ เน่ืองจากรูปแบบในการดําเนินธุรกจิเกีย่วข้องกบัความเส่ียงด้านตลาดการค้าระหว่างประเทศ การเงิน อตัรา
ดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ี TTA ถือหุน้อยูมี่การดาํเนินงานในสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินท่ีแตกต่างกนัทัว่โลก 

ความไม่มัน่คงทางการเมืองและเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อตลาดเงินเหล่านั้น บริษทัฯ มีการออกหุน้กูแ้ละตราสารพาณิชยเ์พ่ือ
เป็นการเพ่ิมทุน ในปัจจุบนัการเขา้ถึงตลาดทุนทาํไดย้ากข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องและการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  ความเส่ียงทางดา้นการเงิน รวมถึง ความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์อตัราดอกเบ้ีย และอตัรา
แลกเปล่ียน การผดินดัชาํระหน้ีของคู่คา้ และความเส่ียงจากการดาํเนินงานต่างๆ เน่ืองจากบริษทัฯ มีฐานการดาํเนินงานใน
หลายประเทศทัว่โลก ทาํใหมี้ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงมูลค่าสกลุเงิน และการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน ถึงแมว้า่
บริษทัฯ จะมีการใชเ้คร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน แต่การป้องกนักไ็ม่ไดค้รอบคลุมในทุกกิจกรรมของ
บริษทัฯ ดงันั้น จึงยงัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและลดตน้ทุนดอกเบ้ีย โดยการสร้าง
สมดุลและความเหมาะสมระหวา่งการใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีและลอยตวัสาํหรับเงินกูย้มื และการใชต้ราสารอนุพนัธ์ 
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เช่น การแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาว นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงับริหารจดัการระยะเวลาโดยเฉล่ียของเงิน
กูย้มืใหส้ัมพนัธ์กบักระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

บริษัทฯ มคีวามเส่ียงด้านความสามารถในการกู้ยมืและการปฏิบัติตามข้อกาํหนดในสัญญาเงนิกู้ 
บริษทัฯ ตอ้งรักษาหรือเพ่ิมขีดความสามารถในการกูย้มืเพ่ือใหไ้ดเ้งินทุนตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ โดยส่วนใหญ่

ความสามารถในการกูย้มืจะข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาเงินกู ้ ถา้บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
เหล่านั้นได ้ ผูใ้หกู้อ้าจเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ จ่ายหน้ีคืนทั้งหมดก่อนถึงกาํหนดชาํระ ในกรณีท่ีสถานะทางการเงินไม่เป็นไป
ตามความคาดหวงัของตลาด บริษทัฯ อาจไม่สามารถทาํรีไฟแนนซ์ทรัพยสิ์นปัจจุบนัของบริษทัฯ ไดใ้นเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 

แหล่งเงินทุนสาํหรับการกูย้มืในอนาคต ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และสภาพคล่องของตลาดทุน 

 

สภาพคล่องและกระแสเงนิสดของบริษัทฯ อาจไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัส่งผลกระทบต่อแผนค่าใช้จ่าย 
การหาเงินทุนเพ่ือใชใ้นกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น การเพ่ิมทุน การควบรวมกิจการ การสร้าง

นวตักรรมใหม่ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อาจเกิดความล่าชา้ถา้สถานะการเงินไม่ดีพอ  มูลค่าของเงินทุนสาํรองท่ีลดลงหรือมี
เงินทุนสาํรองไม่เพียงพอ รวมถึงการไม่สามารถใชเ้งินทุนสาํรอง ทาํใหค้วามสามารถและโอกาสในการรอดพน้จากวกิฤติ
เศรษฐกิจลดลง 

 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํระบบการวางแผนกระแสเงินสด งบประมาณ รวมถึงคาดการณ์ความตอ้งการสภาพ
คล่องของบริษทัฯ ในระยะสั้น กลาง และยาว  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งมาตรการทางการเงินหลายดา้นเพื่อรองรับความตอ้งการ
สภาพคล่องของบริษทัฯ ไดแ้ก่ จดัตั้งศนูยก์ลางในการบริหารเงินสด รักษาระดบัเงินทุนใหเ้หมาะสม และจดัเตรียมวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ มีเงินทุนสาํรองท่ีเพียงพอและกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ีมัน่คง ทาํ
ใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและการกูย้มืได ้ส่งผลใหเ้กิดความมัน่คงทางการเงิน 

 

ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 
 
โทรีเซน ชิปป้ิง : ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

โทรีเซน ชิปป้ิง เป็นเจา้ของ ผูด้าํเนินกิจการ และผูเ้ช่าเหมาเรือของกิจการเรือเดินทะเลแบบสินคา้แหง้เทกองท่ี
ใหบ้ริการทัว่โลกยกเวน้ประเทศท่ีโดนคว ํา่บาตรทางการเมือง มีการทาํประกนัตวัเรือและเคร่ืองจกัร และมีระบบนาํร่องการ
เดินเรือท่ีไดม้าตรฐาน ลกัษณะกิจการของบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางดา้นภยัพิบติัทางทะเล อุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการเรียกร้องค่าชดเชยจาํนวนมาก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินคา้/ทรัพยสิ์น 

และการหยดุชะงกัของธุรกิจเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความบกพร่องของเคร่ืองจกัร ความผดิพลาด
ของมนุษย ์การเมืองในประเทศต่างๆ การนดัหยดุงาน การก่อการร้าย การปลน้สะดม สภาพอากาศท่ีรุนแรง รวมถึงกรณีและ
เหตุการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึน เกิดผลกระทบทางดา้นช่ือเสียงหรือการสูญเสียรายได ้ อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํประกนัภยักบัอุตสาหกรรมการประกนัภยัระหวา่งประเทศเพื่อคุม้ครองความเส่ียงเหล่าน้ีเกือบทั้งหมด 

อนัเป็นมาตรฐานในการดาํเนินงานสาํหรับเจา้ของ/ผูป้ระกอบการเรือระหวา่งประเทศ ดงันั้น บริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองจึงมีความคุม้ครองท่ีเพียงพอสาํหรับกรณีและเหตุการณ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมว้า่เบ้ียประกนัภยั
จะแตกต่างกนัไปตามความเส่ียงต่างๆ ท่ีสามารถประเมินไดข้องบริษทัฯ รวมถึงพ้ืนท่ีในการเดินเรือ 
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การดาํเนินงานของบริษทัขนส่งสินคา้แหง้แบบเทกองอยูภ่ายใตก้ฏหมาย และกฎระเบียบท่ีกวา้งและมีการ
เปล่ียนแปลงเสมอ การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบเหล่าน้ีอาจส่งผลใหเ้รือถกูกกักนั นาํไปสู่การสูญเสียรายไดห้รือการ
เรียกร้องค่าชดเชยจากผูเ้ช่าเรือ โดยการปฏิบติัตามกฏระเบียบใหม่นั้น อาจมีค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัในการปรับปรุงเรือหรือการ
เปล่ียนแปลงขั้นตอนการดาํเนินงาน อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีความระมดัระวงัในเร่ืองเหล่าน้ี และมีการดาํเนินงานตาม
มาตรฐานทางดา้นเทคนิคและความปลอดภยัท่ีกาํหนดข้ึนระหวา่งประเทศ ทาํใหเ้รือของบริษทัฯ ไม่ประสบปัญหาโดน
กกักนัในปี 2557 ท่ีผา่นมา 
 

ในการดาํเนินงานของเรือ จาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและมีทกัษะความสามารถ ไม่วา่จะเป็น
พนกังานหรือลูกเรือ ในทาํนองเดียวกนั บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งมีผูจ้ดัการซ่ึงมีคุณสมบติัและความสามารถท่ีเหมาะสมในระดบั
องคก์ร ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ทางเทคนิค การสรรหาและรักษาบุคลากรดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัสาํหรับ
ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง อยา่งไรกดี็ ดว้ยการใชน้โยบาย
พนกังานท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม บริษทัฯ จึงประสบความสาํเร็จในดา้นการสรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะ
ความสามารถและคุณสมบติัสูง บริษทัฯ มีการวางแผนในการสรรหาและรักษาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง จึงทาํใหค้วามเส่ียง
ทางดา้นน้ีลดลง 

 
เน่ืองจากบริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดเ้พ่ิมระดบัของการทาํสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ 

และมีการจดัช่วงเวลาในการทาํสัญญาเช่าใหส้มดุลกบัการเช่าเรือระยะยาว ดงันั้น จึงมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงของ
ราคานํ้ามนัท่ีอาจจะสูงข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงน้ี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงสาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ี
จาํเป็นตอ้งใชใ้นสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถกาํหนดสัดส่วนตน้ทุนท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการเดินเรือได ้

 

อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือมีวฏัจกัร และตอ้งประสบกบัความผนัผวนในดา้นความสามารถในการทาํกาํไร 

มูลค่าของเรือและอตัราค่าเช่าเรือ อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในอุปทานและอุปสงคข์องปริมาณการขนส่งดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ “ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโนม้ของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง” โดยวฏัจกัรน้ีอาจแตกต่างกนั
ในเร่ืองของจงัหวะและระยะเวลาในการเกิด จากความไม่แน่นอนและความผนัผวนอยา่งมากในตลาด ท่ีซ่ึงอตัราค่าเช่าเรือ
อาจปรับข้ึนหรือปรับลดอยา่งรวดเร็ว บริษทัฯ จึงมีความเห็นวา่เป็นการรอบคอบท่ีจะประกนัรายไดใ้นอนาคตดว้ยการใช้
อตัราค่าเช่าเรือท่ีสูงตามสมควรเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ เพ่ือรองรับการปรับลดอยา่งรวดเร็วของอตัราค่าเช่าเรือในตลาดใหเ้ช่า
ระยะสั้น และจาํกดัความผนัผวนน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะใหบ้ริการกองเรือท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้กิดความสมดุล 

บริษทัฯ แบ่งเรือจาํนวนหน่ึงเพ่ือใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะยาวโดยมีสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ นอกจากน้ี ยงัมีการ
กระจายความเส่ียงในประเภทสินคา้และพ้ืนท่ีท่ีทาํการขนส่งไม่ใหก้ระจุกตวัท่ีสินคา้ชนิดเดียวหรือพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงในการ
เดินเรือ 

 

บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงอยา่งเขม้งวดเพ่ือป้องกนัการลดลงอยา่งมากของอตัราค่าระวางเรือ โดยการทาํ
สัญญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหนา้ (FFA) เพ่ือเปรียบเทียบอตัราค่าระวางเรือประจาํวนักบัอตัราเช่าในสัญญา บริษทัฯ ทาํ
สัญญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงและผลขาดทุนในกรณีท่ีค่าระวางเรือลดลงอยา่งมีสาระสาํคญั
เท่านั้น ไม่มีนโยบายในการเกง็กาํไรจากการทาํสัญญาประเภทน้ี อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ มีการติดตามความเส่ียงดา้นค่าระวาง
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เรือเป็นรายวนั และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติักฎเกณฑแ์ละขีดจาํกดัในการดาํเนินงานเพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ จะได้
รายไดจ้ากการเดินเรือตามท่ีไดต้ั้งเป้าไว ้

 

อุปสงคใ์นธุรกิจของบริษทัฯ เกิดข้ึนมาจากปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการใหเ้รือของบริษทัฯ ทาํการขนส่ง โดยอุปสงค์
เหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัการเติบโตของการคา้และเศรษฐกิจโลก ภาวะการเติบโตและการคา้ท่ีตกตํ่าอยา่งรุนแรง บวกกบัการ
เปล่ียนแปลงของแหล่งวตัถุดิบ อาจมีผลกระทบกบัอุปสงคข์องเรือ และการลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัของอุปสงคท์าํใหค้่า
ระวางเรือตํ่าลง 

 

เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน บริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองมีความเส่ียงทางดา้นคู่สัญญา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในช่วงเวลาท่ีมีความฝืดเคืองทางดา้นการเงิน อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงทางดา้นคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเช่าเรือระยะยาวและการทาํสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้อยูเ่สมอ โดยไดใ้ชข้ั้นตอนการประเมินท่ีเหมาะสมก่อน
เขา้ทาํสัญญา บริษทัฯ ไดท้าํการตรวจสอบสถานะทางการเงินและช่ือเสียงของผูเ้ช่าเรือก่อนทาํสัญญาเสมอ นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ไดรั้กษามาตรฐานในเร่ืองการชาํระเงินอยา่งเขม้งวด โดยไม่คาํนึงถึงระดบัความน่าเช่ือถือทางการเงิน ดว้ยเหตุน้ี
ในช่วงท่ีตลาดซบเซาในรอบปีท่ีผา่น บริษทัฯ จึงไม่มีความสูญเสียท่ีมีนยัสาํคญั อนัเน่ืองจากการผิดสัญญาของผูเ้ช่าเรือ 

 

จาํนวนหรือปริมาณของลูกคา้ มีผลต่อรายไดใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ ไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัลกูคา้รายใดรายหน่ึง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีความเส่ียงในดา้นการกระจุกตวัในการทาํธุรกิจหรือการสูญเสียธุรกิจ
จากลกูคา้รายใดรายหน่ึงและไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงไม่ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียรายได้
อยา่งมีนยัสาํคญัในทนัที 

 

ความเส่ียงด้านความสามารถในการทดแทนหรือขยายกองเรือ 
เรือมีอายกุารใชง้านท่ีแน่นอน ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งทาํการหาเรือใหม่ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่หรือท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มา

ทดแทนเรือท่ีขายไปหรือหมดอายอุยา่งต่อเน่ือง เพ่ือคงไวซ่ึ้งขนาดของกองเรือท่ีสามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถซ้ือเรือมือสอง (หรือรับมอบเรือใหม่) ไดใ้นทนัทีหรือในระยะเวลา
อนัรวดเร็ว และการท่ีไม่สามารถซ้ือเรือไดใ้นราคาหรือเวลาท่ีเหมาะสม อาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหา
เรือมาทดแทนเรือลาํท่ีขายไปได ้

 

ในปลายปี 2554 บริษทัฯ ไดล้ดกองเรือเหลือเพียง 15 ลาํ เน่ืองจากผลคาดการณ์แนวโนม้เศรษฐกิจตํ่าลง ความ
รุ่งเรืองของตลาดการขนส่งระหวา่งประเทศเม่ือไม่ก่ีปีก่อนหนา้น้ี ทาํใหร้าคาเรือมือสองในตลาดสูงข้ึนอยา่งไม่เคยเป็นมา
ก่อน ดงันั้น บริษทัฯ จึงคิดวา่ไม่ควรซ้ือเรือในราคาท่ีสูงเกินไป เพราะจะทาํใหมี้ความเส่ียงในเร่ืองการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 

ถา้ตลาดการขนส่งระหวา่งประเทศตกตํ่าลงและส่งผลใหเ้รือมีราคาลดลง อยา่งไรกต็าม ในสามปีท่ีผา่นมา (2555-2557)  

บริษทัฯ ขายเรือเพียงหน่ึงลาํ ในขณะท่ีไดรั้บมอบเรือต่อใหม่สองลาํ และซ้ือเรือมือสองเป็นจาํนวนแปดลาํในราคาท่ี
เหมาะสม จึงเห็นไดว้า่ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะไม่สามารถหาเรือมาทดแทนไดท้นัเวลานั้นลดลงเป็นอยา่งมากและคาดวา่จะ
ไม่ส่งผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปัจจุบนัหรืออนาคตอนัใกลน้ี้  โดยการซ้ือเรือดงักล่าวทดแทนเรือท่ีขายไปก่อน
หนา้น้ี ทาํใหบ้ริษทัฯ มีค่าเส่ือมเฉล่ียและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานลดลง และเพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับการใหบ้ริการเดินเรือ
ท่ีดีข้ึนในอนาคตเม่ือค่าระวางเรือกลบัมาอยูท่ี่ระดบัปกติ 
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บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) : ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบักลุ่มธุรกจิให้บริการนอกชายฝ่ัง 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) เป็นผูใ้หบ้ริการงานนอกชายฝ่ัง อนัไดแ้ก่งานขดุเจาะและ

วศิวกรรมใตน้ํ้ าใหก้บัอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจของเมอร์เมดอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของ
ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมการสาํรวจ การพฒันา และการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติใน
ภมิูภาคท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการอยู ่ไดแ้ก่ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลาง และแถบทะเลเหนือ 

 

บริษทัต่างๆ ท่ีสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสาํรวจ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัราคาตลาดของ
นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงอาจทาํใหอุ้ปสงคง์านบริการนอกชายฝ่ังต่างๆ ของเมอร์เมดลดลงตามไปดว้ย ถา้กิจกรรมขดุ
เจาะและการผลิตลดลงเป็นเวลานานอาจส่งผลทางดา้นลบกบัธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

อุปสงคข์องธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมด มีความผนัผวน ในช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคสู์งแต่อุปทานมีอยู่
จาํกดัจึงทาํใหมี้อตัราค่าเช่าเรือสูง แต่ส่วนใหญ่มกัจะตามดว้ยช่วงเวลาท่ีมีอุปสงคต์ ํ่า ทาํใหอุ้ปทานลน้ตลาด และมีผลทาํให้
อตัราค่าเช่าเรือตํ่า การท่ีมีเรือสั่งต่อใหม่ เรือท่ีมีการปรับปรุงสภาพ เรือขดุเจาะ หรือเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตน้ํ้ าท่ีนาํ
กลบัมาใชป้ฏิบติังานอีก เขา้มาในตลาดทาํใหเ้กิดอุปทานในตลาดมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหย้ากต่อการข้ึนอตัราค่าเช่าเรือ หรืออาจ
มีผลทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือลดลงไป ทรัพยสิ์นท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดอาจตอ้งถกูปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่ไดใ้ชง้าน 

หรือไม่เช่นนั้นแลว้เมอร์เมดตอ้งยอมทาํสัญญาท่ีไดรั้บค่าตอบแทนตํ่าตามสภาพตลาดในอนาคต ความสามารถในการต่อ
สัญญา หาลกูคา้ใหม่ หรือการกาํหนดเง่ือนไขในสัญญาข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะนั้น 

 

นอกจากน้ี เน่ืองดว้ยสัญญาการใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตน้ํ้ าส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นสัญญาระยะสั้น การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยา่งรวดเร็ว และเน่ืองดว้ยธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ัง
ของเมอร์เมดเป็นธุรกิจท่ีทาํสัญญาเป็นรายโครงการ ดงันั้น กระแสเงินสดหมุนเวยีนของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังจึง
ไม่อาจคาดเดาไดแ้ละอาจไม่สมํ่าเสมอ และจากความผนัผวนของอุปสงค ์อาจทาํใหผ้ลประกอบการของเมอร์เมดผนัผวนได ้

กลยทุธ์ของบริษทัฯ คือ การใหสิ้นทรัพยส่์วนใหญ่ของเมอร์เมด มีสัญญาวา่จา้งระยะยาวซ่ึงจะช่วยใหเ้มอร์เมดมีรายไดท่ี้
แน่นอนและไม่ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะของตลาดในระยะสั้น และยงัเป็นเกราะป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของ
ตลาด 

 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมดมีความเส่ียงหลายอยา่งโดยธรรมชาติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมนํ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติ อาทิ อคัคีภยั ภยัธรรมชาติ ระเบิด การเผชิญกบัความดนัผดิปกติ การพุง่ออกมาของนํ้ามนัหรือก๊าซ
ระหวา่งการขดุเจาะ ท่อนํ้ามนัแตกและนํ้ามนัลน้หรือร่ัว รวมถึงอุบติัเหตุท่ีมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลใหมี้การ
เรียกร้องค่าเสียหายและธุรกิจหยดุชะงกั เน่ืองจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรชาํรุด ความผดิพลาดท่ีเกิดจากคน สถานะการ
ทางการเมือง สภาพอากาศแปรปรวน และเหตุการณ์ดา้นลบอ่ืนๆ ความเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผลตามมาอยา่งร้ายแรง 

รวมทั้งการสูญเสียชีวติหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพยสิ์น และอุปกรณ์ของเมอร์เมดหรือของบริษทัลกูคา้ 
เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง ตน้ทุนท่ี
สูงข้ึนและความเสียหายต่อช่ือเสียงของเมอร์เมด อยา่งไรกต็าม เมอร์เมดไดมี้การซ้ือประกนัใหค้รอบคลุมสถานการณ์ท่ี
กล่าวมาทั้งหมดอยา่งเพียงพอ ซ่ึงเบ้ียประกนัภยัข้ึนอยูก่บัการประเมินความเสียหายท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงดงักล่าว 
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เมอร์เมดมีการลงทุนอยา่งมากในกองเรือ เพ่ือขยายขีดความสามารถในดา้นความทนัสมยัและขนาดของเรือ โดย
เนน้การบาํรุงรักษาแบบครบวงจร รวมถึงการเขา้ซ่อมแซมตามกาํหนดระยะเวลา เพ่ือท่ีจะลดความเส่ียงดา้นความบกพร่อง
ของอุปกรณ์ นอกจากน้ี เมอร์เมดยงัคงเนน้ย ํ้าดา้นความปลอดภยัอยูเ่สมอ โดยมีระบบบริหารจดัการความปลอดภยัท่ี
ครบถว้นพร้อมใชง้าน ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยแนวทางปฏิบติัดา้นความปลอดภยัท่ีชดัเจน รวมไปถึง การจดัฝึกอบรมดา้น
ความปลอดภยัอยา่งละเอียด และจดัโครงการเพ่ือกระตุน้ความสนใจดา้นความปลอดภยั ยิง่ไปกวา่นั้น ลกูคา้ไดมี้การ
ตรวจสอบกองเรืออยูเ่ป็นประจาํ และไดใ้หข้อ้มูลกบัเมอร์เมดเพ่ือใชใ้นการตรวจซ่อมและบาํรุงรักษากองเรืออยา่งต่อเน่ือง 

 

ในธุรกิจใหบ้ริการวศิวกรรมนอกชายฝ่ัง มีจาํนวนลูกคา้จาํกดัเน่ืองจากเป็นตลาดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ดงันั้น   

เมอร์เมดอาจไดรั้บผลกระทบดา้นรายไดแ้ละกาํไรเป็นอยา่งมากถา้ลกูคา้หลกัของเมอร์เมดบอกยกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธการ
ต่อสัญญา และเมอร์เมดไม่สามารถหาลกูคา้รายใหม่มาทดแทนได ้

 

ลกูคา้ท่ีมีศกัยภาพของธุรกิจขดุเจาะกมี็จาํนวนจาํกดั และจาํนวนโครงการท่ีมีศกัยภาพของธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง
กมี็จาํนวนจาํกดัเช่นกนั ในแต่ละปีจาํนวนสัญญาและโครงการไม่ก่ีโครงการ เป็นสัดส่วนท่ีสาํคญัต่อรายไดแ้ละกาํไรของ
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมด ดงันั้น การสูญเสียลกูคา้ของธุรกิจการขดุเจาะไปรายหน่ึงทาํใหมี้ผลกระทบท่ีร้ายแรง
ต่อธุรกิจขดุเจาะ และอาจส่งผลถึงรายไดแ้ละผลกาํไรของเมอร์เมดโดยรวม ถา้เมอร์เมดไม่สามารถหาลกูคา้รายใหม่มา
ทดแทนลกูคา้ท่ีสูญเสียไปได ้

 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) : ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มธุรกจิโลจิสตกิส์ถ่านหิน 
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”) นาํเขา้ถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยจะใชเ้รือ

บรรทุกสินคา้แหง้เทกองหรือเรือลาํเลียง ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีเป็นไปไดอ้ยูส่องประการ คือ ความพร้อมของเรือท่ีจะใชข้นส่ง 

และอตัราค่าระวางเรือท่ีอาจจะผนัผวนในช่วงระยะเวลาท่ีมีการขนส่ง UMS ตระหนกัถึงสถานการณ์เหล่าน้ีดี และได้
ดาํเนินการแกไ้ขดว้ยการเขา้ทาํสัญญาระยะยาวแบบมีกาํหนดเวลา (fixed long term contracts) กบัผูข้นส่งสินคา้ ควบคู่ไป
กบัการทาํสัญญาขนส่งแบบทนัทีตามราคาตลาด (spot contracts)  เพ่ือสร้างความสมดุลดา้นตน้ทุนการขนส่ง ใน
ขณะเดียวกนั ธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ กไ็ดใ้หก้ารสนบัสนุนในเร่ืองการปรับปรุงขอ้มูลและการ
วเิคราะห์ความเคล่ือนไหวของอตัราค่าระวางทุกสัปดาห์ ซ่ึงทาํให ้UMS สามารถทาํการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

 

ปัจจยัหลกัท่ีกระทบต่อตน้ทุนและการจดัซ้ือถ่านหินมีดงัน้ี: 

1) ปริมาณของถ่านหินในตลาดตามขอ้กาํหนดเฉพาะ/คุณภาพท่ีตอ้งการ 

2) ราคาของถ่านหินตามขอ้กาํหนดเฉพาะ/คุณภาพท่ีตอ้งการ 

3) อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงิน 

 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัปริมาณถ่านหินในตลาด มีผลกระทบมาจากประสิทธิภาพการผลิตของเหมือง และขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัความตอ้งการจากผูน้าํเขา้รายใหญ่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าของประเทศจีน ญ่ีปุ่น อินเดีย และเกาหลี นอกจากน้ี UMS 

ยงัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัขอ้กาํหนดเฉพาะและคุณภาพของถ่านหิน ซ่ึงเกิดข้ึนในประเทศอินโดนีเซียอยูเ่สมอ UMS จะ
กาํหนดปริมาณท่ีตอ้งการนาํเขา้ถ่านหิน ตลอดจนขอ้กาํหนดเฉพาะและคุณภาพท่ีตอ้งการ โดยจะถกูระบุอยา่งละเอียดใน
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สัญญาจดัหาถ่านหินซ่ึงรวมขอ้กาํหนดเก่ียวกบัเกณฑก์ารปฏิเสธสินคา้และค่าปรับเน่ืองจากสินคา้ไม่ตรงตามท่ีตอ้งการ 

 

จากมุมมองดา้นราคา ดชันีราคาถ่านหินส่วนใหญ่จะอิงตามราคาตลาดโลก ราคาของถ่านหินจะผนัผวนตาม
อุปทานและอุปสงคท์ัว่โลก ดงันั้น การผนัผวนของราคาถ่านหินจึงมีผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้ UMS มีการติดตามดชันี
ราคาถ่านหินอยา่งใกลชิ้ด และดว้ยการใชส้ัญญาการจดัหาถ่านหินแบบมีกาํหนดเวลาคงท่ีระยะยาวควบคู่กบัสัญญาการ
จดัหาถ่านหินแบบระยะสั้น ทาํให ้UMS สามารถบริหารตน้ทุนสินคา้ขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ตน้ทุนสินคา้ขายของ UMS ประมาณร้อยละ 90 อยูใ่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีรายไดท้ั้งหมดเป็น
เงินบาท เป็นเพราะรูปแบบการทาํธุรกิจของ UMS เป็นการนาํเขา้ถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือนาํมาขายให้
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ดงันั้น UMS จึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ในขณะท่ีเงินบาทไทยมีมูลค่าลดลง 

ตน้ทุนวตัถุดิบนาํเขา้ของ UMS จะสูงข้ึน UMS บริหารความเส่ียงน้ีดว้ยการใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(Forward Contract) สาํหรับตน้ทุนการนาํเขา้ทั้งหมด จึงทาํให ้UMS สามารถลดความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนไดเ้ป็น
อยา่งมาก 

 

คู่แข่งทางธุรกจิ 
การแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนไดส่้งผลใหเ้กิดการตดัราคาและทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมของผูค้า้ถ่านหินลดลง UMS 

ยงัคงใชก้ลยทุธ์หลกัในการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑใ์หต่้างจากคู่แข่ง ตวัอยา่งเช่น UMS ใหค้าํแนะนาํแก่ลกูคา้
เก่ียวกบัคุณภาพของถ่านหินท่ีเหมาะสมกบัหมอ้ไอนํ้าแต่ละประเภทของแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งใหค้าํแนะนาํแก่ลกูคา้
สาํหรับคาํถามและปัญหาทางเทคนิค รวมถึงคาํถามท่ีเก่ียวกบับริการอ่ืนๆ เพ่ือใหล้กูคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 

จากการท่ีชุมชนมีความกงัวลมากข้ึนเก่ียวกบักระบวนการของถ่านหิน เม่ือเร็วๆ น้ี หน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ินและ
จงัหวดัหลายแห่งไดท้าํการบงัคบัใชห้รือเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือท่ีจะปกป้องดูแลชุมชน
และส่ิงแวดลอ้ม UMS ไดป้รับปรุงโรงงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ป็นไปตามและ/หรือเหนือกวา่ขอ้กาํหนดดงักล่าว ทาํให ้

UMS ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงขอ้กาํหนดเหล่าน้ีจะเป็นการป้องกนัไม่ใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีมีการ
ลงทุนเพียงเลก็นอ้ยเขา้มาทาํธุรกิจไดโ้ดยง่าย เพราะในท่ีสุดแลว้ผูป้ระกอบการเหล่านั้นจาํเป็นจะตอ้งมีการลงทุนเพ่ิมเป็น
จาํนวนมากในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีกองเกบ็ถ่านหิน เพ่ือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีได้
กาํหนดข้ึน 

 

ความเข้าใจของชุมชนทีเ่กีย่วข้องกบัผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
ถ่านหินมีหลายประเภท ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์ บิทูมินสั ซบับิทูมินสั และลิกไนต ์ เม่ือมีการเผาไหมถ่้านหิน 

ออกซิเจนในอากาศจะทาํปฏิกิริยากบัถ่านหิน ทาํใหเ้กิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) ถา้ SO2  ถกูสูดดมเขา้ไปในร่างกาย
หรือสัมผสักบัผวิหนงั อาจมีผลกระทบกบัปอดหรือเกิดอาการแพไ้ด ้ซ่ึงฝุ่ นจากถ่านหินกท็าํใหเ้กิดอาการแพไ้ดเ้ช่นกนั 

 

ปัจจุบนั UMS นาํเขา้ถ่านหินบิทูมินสัและซบับิทูมินสั ซ่ึงมีค่ากาํมะถนัในระดบัตํ่า (ปริมาณกาํมะถนัอยูใ่นช่วง
ร้อยละ 0.1-1.5 ในขณะท่ีนํ้ามนัเตามีกาํมะถนัอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.1-3.0) ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ 
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เพ่ือท่ีจะลดทศันคติในเชิงลบและผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชน UMS จึงไดค้วบคุมดูแลกระบวนการ
ผลิตอยา่งใกลชิ้ดและใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของรัฐบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ UMS ไดล้ดการแพร่กระจายของฝุ่ นละออง
ดว้ยการใชร้ะบบการจดัเกบ็แบบปิด การจดัใหมี้ผา้ใบคลุมรอบกองถ่านหิน การฉีดนํ้าดกัฝุ่ นไม่ใหฟุ้้งกระจาย การสร้างร้ัว
สูงรอบคลงัสินคา้ และการปลกูตน้ไมโ้ดยรอบบริเวณโรงงานเพ่ือดกัฝุ่ นละออง รถท่ีบรรทุกถ่านหินจะมีผา้ใบปิดคลุมมิดชิด 

และจะมีการลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนท่ีจะออกจากโรงงานเพ่ือไม่ใหเ้ศษถ่านหินตกลงบนถนน 

 

บริษัท บาคองโค จํากดั: ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัธุรกจิปุ๋ย 
ราคาวตัถุดิบของปุ๋ยมีความผนัผวนทั้งในประเทศและทัว่โลก ดงันั้น บริษทั บาคองโค จาํกดั (“บาคองโค”) จึงมี

ความเส่ียงในเร่ืองการปรับปรุงตน้ทุนสินคา้คงคลงั โดยเฉพาะเม่ือตลาดอยูใ่นภาวะตกตํ่า หรือ อาจมีกาํไรลดลงในภาวะท่ี
ตลาดและราคาวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึน ความเส่ียงเหล่าน้ีสามารถเกิดข้ึนได ้ ถา้บาคองโคไม่สามารถปรับราคาขายได้
อยา่งรวดเร็วตามภาวะของตลาด 

 

ถึงแมว้า่ความเส่ียงเหล่าน้ีอาจจะไม่สามารถถกูกาํจดัไปไดท้ั้งหมด แต่สามารถบรรเทาและลดลงไดด้ว้ยการใช้
แนวทางการควบคุม 2 วธีิ คือ 

ก) การรักษาสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่า เพ่ือจาํกดัความเส่ียงในภาวะตลาดตกตํ่า และ 

ข) การใชน้โยบายกาํหนดราคาและส่วนลดท่ีแน่นอน ควบคู่กบัการบริหารจดัการลกูคา้ ดว้ยมาตรฐานของ
คุณภาพท่ีเหนือกวา่ ดงันั้น บาคองโคจึงสามารถรักษาสัดส่วนกาํไรไวไ้ด ้ ถึงแมว้า่จะมีการปรับข้ึนของราคา
วตัถุดิบกต็าม 

 

การจัดซ้ือวตัถุดิบ 
บาคองโคจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ ซ้ือจากในประเทศร้อยละ 50 

และต่างประเทศร้อยละ 50 ดว้ยนโยบายเชิงกลยทุธ์ของบาคองโคในการดาํรงสินคา้คงคลงัท่ีระดบัตํ่าและการจดัซ้ือวตัถุดิบ
แบบทนัเวลา (just-in-time) ส่งผลใหบ้าคองโคมีความเส่ียงต่อโอกาสท่ีจะขาดแคลนวตัถุดิบมากข้ึนในเวลาท่ีวตัถุดิบใน
ตลาดมีปริมาณนอ้ย 

 

บาคองโคมีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูจ้ดัหาสินคา้และวตัถุดิบทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ในต่างประเทศ
มาเป็นเวลานาน ซ่ึงผูจ้ดัหาสินคา้เหล่าน้ีต่างใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนบาคองโคอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยมาตรฐานการยดึมัน่
ดา้นคุณภาพ การปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางสัญญา และการชาํระเงินท่ีตรงเวลา ทาํใหบ้าคองโคสามารถซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้ดัหา
สินคา้ไดต้ามปริมาณและในเวลาท่ีตอ้งการเสมอ 

 

การแข่งขันของธุรกจิปุ๋ยภายในประเทศ 
ประเทศเวยีดนามเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงสาํหรับปุ๋ยและเคมีเกษตรกรรม (Agrochemical) ปัจจุบนั การผลิตปุ๋ย 

NPK ในเวยีดนาม (ทั้งแบบผสมและอดัเมด็) อยูใ่นระดบัเกินขีดความสามารถของการผลิต ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัมีการวางแผนการ
ดาํเนินงานอีกหลายโครงการสาํหรับปีต่อๆ ไป 
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บาคองโคเลือกกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างและมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑพิ์เศษเฉพาะทาง เพ่ือจาํกดัความเส่ียงในการ
แข่งขนั บาคองโคมีสูตรปุ๋ยมากกวา่ 50 สูตร ตั้งแต่สูตรท่ีใชใ้นตลาดทัว่ไปจนถึงสูตรพิเศษเฉพาะ ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่       
บาคองโคยงัคงเป็นผูน้าํในการแข่งขนั ซ่ึงโดยทัว่ๆ ไปแลว้จะมีผลิตภณัฑเ์พียง 10-15 ประเภทเท่านั้น 

 

บาคองโคมีกระบวนการผลิตหลายระบบ และยงัเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑด์ว้ยกระบวนการผลิตพิเศษเฉพาะทาง 

เช่น การอดัแน่น (Compaction) USP และการเคลือบปุ๋ยดว้ยสารชีวภาพ ดว้ยแนวทางน้ี ทาํใหบ้าคองโคสามารถรักษา
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์นตลาดซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีการใหบ้ริการท่ีดี และคิดคน้ส่ิงใหม่อยา่ง
ต่อเน่ือง ทาํใหบ้าคองโคสามารถรักษาสัดส่วนกาํไรและส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ด ้

 

การส่งมอบปุ๋ยที่ตรงเวลา 
ดว้ยนโยบายการผลิตแบบทนัเวลาของบาคองโค สินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัจึงมีปริมาณตํ่า ซ่ึงอาจทาํใหค้วามเส่ียงท่ี

จะส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ล่าชา้มีมากข้ึน 
 

บาคองโคจดัการความเส่ียงน้ีโดยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้
มีการส่ือสารและการประสานงานระหวา่งฝ่ายขายและฝ่ายผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ โรงงานจะทราบถึงคาํสั่งซ้ือท่ีเขา้มา
ล่วงหนา้หลายสัปดาห์ บวกกบับาคองโคมีแผนการบาํรุงรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรเพ่ือป้องกนัความชาํรุดบกพร่อง และ
เพ่ือรักษากาํลงัการผลิตไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ หลงัจากนั้นผลิตภณัฑจ์ะผา่นกระบวนการบรรจุลงถุงแบบอตัโนมติั และถกูจดัส่ง
ใหก้บัลกูคา้โดยเร็วท่ีสุด 

 

การปฏิบัติตามกฏข้อบังคบัทางกฏหมาย 
รัฐบาลเวยีดนามไดก้าํหนดมาตรฐานสาํหรับสูตรปุ๋ยเพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภค และมีการบงัคบัใชบ้ทลงโทษต่างๆ ถา้

มีการตรวจพบวา่ผลิตภณัฑไ์ม่ไดผ้ลิตตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดเฉพาะท่ีไดก้าํหนดไว ้ บาคองโคมีการนาํเขา้และจดัซ้ือ
วตัถุดิบจากผูจ้ดัหาสินคา้ต่างประเทศและในประเทศท่ีเช่ือถือได ้ อีกทั้งมีช่ือเสียงในฐานะเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยท่ีมีคุณภาพสูง 

นอกจากน้ี ดว้ยแนวทางในการคิดคน้และสร้างสรรคสู์ตรการผลิต ผลิตภณัฑข์องบาคองโคจึงเป็นไปตามหรือเหนือกวา่
มาตรฐานต่างๆ ท่ีรัฐบาลกาํหนดไวเ้สมอ 

 

คาํเตอืนและคาํแนะนําในเร่ืองข้อความที่กล่าวถึงเหตุการณ์ข้างหน้าหรือที่มกีารคาดการณ์ล่วงหน้า 
ขอ้มูลหรือเอกสารน้ีมีขอ้ความท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ขา้งหนา้ ซ่ึงขอ้ความเหล่าน้ีไม่เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเคยเกิดข้ึน

ในอดีตหรือปัจจุบนั โดยขอ้ความท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ขา้งหนา้ รวมถึง ขอ้ความทั้งหมดท่ีเป็นการคาดการณ์ วางแผน ทศันะ
คติและการมองแนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อนัไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงาน กาํไร อตัราการเติบโต แนวโนม้ตลาด 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและดอกเบ้ีย ความสามารถและตน้ทุนในการกูย้มืของบริษทัฯ การคาดการณ์ตน้ทุนและเงิน
สาํรอง การปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์และการปรับโครงสร้าง การคาดการณ์อตัราภาษี และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยปกติ
ขอ้ความท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ขา้งหนา้จะมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน เพราะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน
หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ในอนาคต โดยมีหลายปัจจยัท่ีอาจทาํใหข้อ้ความท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ขา้งหนา้
เหล่าน้ีไม่ตรงกบัขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงปัจจยัภายนอกท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้
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เหตุการณ์ขา้งหนา้ท่ีกล่าวถึงน้ี เป็นการคาดการณ์ขอ้มูลหรือเหตุการณ์จนถึงในช่วงเวลาท่ีเอกสารน้ีถกูทาํข้ึน
เท่านั้น บริษทัฯ ไม่มีหนา้ท่ีในการปรับปรุงขอ้ความท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ขา้งหนา้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไข
หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้ อยา่งไรกต็าม ผูอ้่านควรศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษทัฯ 

ประกาศหรือส่งใหก้บัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) ซ่ึงผูอ้่านทุกคนควรรับทราบถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลเหล่านั้น 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
เท่ากบั 49,330,725,064 บาท โดยร้อยละ 29.6 เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลกูหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 70.4 ส่วนใหญ่เป็น
เงินลงทุน และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทั
และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 26,924,235,653 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.6 
ของสินทรัพยร์วม 

 
ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 

สุทธิ (พนับาท) 
ท่ีดิน TTA เป็นเจา้ของ 99,947 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 27,134 
 UMS เป็นเจา้ของ 372,334 
 อ่ืนๆ 108,217 
อาคารและโรงงาน TTA เป็นเจา้ของ 64,637 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 64,218 
 UMS เป็นเจา้ของ 222,872 
 PMTA เป็นเจา้ของ 360,621 
 อ่ืนๆ 156,094 
ส่วนปรับปรุงอาคาร TTA เป็นเจา้ของ 12,920 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 8,107 
 UMS เป็นเจา้ของ 20,759 
 อ่ืนๆ 3,430 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 12,559,325 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 7,486,164 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 211,830 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 546,317 
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 
สุทธิ (พนับาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจา้ของ 4,900 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 73,611 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 1,761,486 
 UMS เป็นเจา้ของ 122,191 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 63,649 
 อ่ืนๆ 10,997 
รถยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 24,713 
 UMS เป็นเจา้ของ 6,970 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 21,374 
 อ่ืนๆ 10,593 
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 21,510 
เรือขนถ่านหิน UMS เป็นเจา้ของ 93,101 
งานระหวา่งก่อสร้าง เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 2,264,675 
 UMS เป็นเจา้ของ 10,756 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 108,784 

รวม  26,924,236 
 
ภาระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจาํนวนหลายลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 247.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กนัยายน 2556: 193.9 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) ไดถ้กูจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 131.8 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ (30 กนัยายน 2556: 104.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
 

 เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวนหลายลาํ และ เรือขดุเจาะนํ้ามนั 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 201.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 
กนัยายน 2556: 211.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)ไดถ้กูจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและ
วงเงินกูต่้างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 1,129.5 ลา้นบาท และ 110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กนัยายน 2556: 
1,129.5 ลา้นบาท และ 110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
 

 เรือขนถ่านหินจาํนวนหลายลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 123.1 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2556: 127.7 ลา้นบาท) ไดถ้กูจาํนอง
ไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูร้ะยะยาวโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 
125.0 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2556: 125.0 ลา้นบาท) 
 

 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลคา่ตามบญัชี 602.8 ลา้นบาท 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 
81,359 ลา้นดองเวยีดนาม ตามลาํดบั (30 กนัยายน 2556: 607.7 ลา้นบาท 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 48,769 ลา้นดอง
เวยีดนาม) ไดถ้กูจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้ วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือคํ้า
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ประกนัโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 905.0 ลา้นบาท และ 7.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กนัยายน 2556: 900.0 ลา้นบาท 
และ 117,575 ลา้นดองเวยีดนาม) 

 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ 157,910 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2,503 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 80,050 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 6,095 
รวม 246,558 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 
 

 
เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทั บาคองโค จาํกดั ไดมี้การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จาํนวนหน่ึงสาํหรับ
การประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร ดงัต่อไปน้ี 

 
1. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศเวยีดนาม 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ            

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข         
จดทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
วนัหมดอายุ (ถ้า

มี) 

 
บาคองโค 67880 02/07/2004 02/07/2024 

 
บาคองโค 69712 02/07/2004 02/07/2024 

 
บาคองโค 69713 02/07/2004 02/07/2024 

 
บาคองโค 69714 02/07/2004 02/07/2024 

 
บาคองโค 77379 31/12/2004 31/12/2024 

 
บาคองโค 74380 31/12/2004 31/12/2024 

 
บาคองโค 78380 31/12/2004 31/12/2024 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ            

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข         
จดทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
วนัหมดอายุ (ถ้า

มี) 

 
บาคองโค 86844 15/07/2005 15/07/2015 

 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ           

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข       
จดทะเบียน 

วนัจด
ทะเบียน 

วนัหมดอายุ (ถ้า
มี) 

 
บาคองโค 105979 17/03/2006 17/03/2016 

 
บาคองโค 112019 30/05/2007 30/05/2017 

 
บาคองโค 123089 11/01/2008 11/01/2018 

 
บาคองโค 182420 30/09/2005 30/09/2015 

 
บาคองโค 169017 30/05/2007 30/05/2017 

 
บาคองโค 195453 27/12/2010 27/12/2020 

 
บาคองโค 194908 27/12/2010 27/12/2020 

 
บาคองโค 123114 11/01/2008 11/01/2018 

 
บาคองโค 123113 11/01/2008 11/01/2018 

 
บาคองโค 123090 11/01/2008 11/01/2018 

 
บาคองโค 111958 01/06/2006 01/06/2016 

 
บาคองโค 112018 30/05/2007 30/05/2017 

 
บาคองโค 91498 30/09/2005 30/09/2015 

 
บาคองโค 131551 02/07/2004 02/07/2024 

 
บาคองโค 109476 01/06/2006 01/06/2016 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ           

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข       
จดทะเบียน 

วนัจด
ทะเบียน 

วนัหมดอายุ (ถ้า
มี) 

 
บาคองโค 159032 30/09/2005 30/09/2015 

 
บาคองโค 151949 17/06/2009 17/06/2019 

 
2. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศลาว 
 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ       
ผู้จด

ทะเบียน 

หมายเลข         
จดทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
วนัหมดอายุ (ถ้า

มี) 

 

บาคองโค 
Class (01) 
22617 

16/02/2011 16/02/2021 

บาคองโค 
Class (05) 
22618 

16/02/2011 16/02/2021 

บาคองโค 
Class (31) 
22619 

16/02/2011 16/02/2021 

 

บาคองโค 
Class (01) 
22645 

23/02/2011 23/02/2021 

บาคองโค 
Class (05) 
22646 

23/02/2011 23/02/2021 

บาคองโค 
Class (31) 
22647 

23/02/2011 23/02/2021 

 
3. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศกมัพูชา 

นอกเหนือไปจากเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวใ้นประเทศเวยีดนาม และประเทศลาวขา้งตน้ บริษทั บา
คองโค จาํกดั กาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการดาํเนินงานเพ่ือขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จาํนวนหน่ึงในประเทศกมัพชูา 

อน่ึง สาํหรับตลาดต่างประเทศอยา่งเช่น ในประเทศลาวและประเทศกมัพชูา การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้
ไม่ใช่เป็นขอ้บงัคบัตามกฎหมายสาํหรับการส่งออกสินคา้ในหมวดผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเขา้ไปขายและจดัจาํหน่าย ในตลาด
ประเทศนั้นๆ หากแต่เป็นการดาํเนินการเพ่ือปกป้องไม่ใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนมาใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเองในเชิง
พาณิชยห์รือเพ่ือประโยชนอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก บริษทั บาคองโค จาํกดั 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่างๆ คือ ธุรกิจขนส่ง มูลค่า

รวม  18,266 ลา้นบาท ธุรกิจพลงังาน มูลค่ารวม 5,889 ลา้นบาท และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน มูลค่ารวม 119 ลา้นบาท โดย
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 81.3 ของสินทรัพยร์วม  

 

 บริษทัฯ จะดาํเนินการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงในอดีตจะลงทุนตรงจากบริษทัฯ แต่หลงัจากปี พ.ศ. 
2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
100 และเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) เพ่ีอการลงทุนในธุรกิจในต่างประเทศ  นอกจากน้ี 
ยงัมีบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั บาคองโค จาํกดั ในปี พ.ศ. 2556 
 

 การลงทุนโดยบริษทัฯ หรือบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หรือบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั หรือบริษทั 
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีวตัถุประสงคท่ี์จะเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีนโยบายในการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั
ท่ีลงทุน และ/หรือเป็นผูถื้อหุน้ร่วมลงทุน ตามแต่จะตกลงกนัตามสัญญาการถือหุน้ (Shareholders agreement) โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น ความเหมาะสม 
และประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั และปฎิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการเขา้ทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
 

ในเร่ืองของการควบคุมดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ ไดมี้การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็น
กรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสัญญาการถือหุน้ (Shareholders Agreement) เพ่ือคอยติดตามผลการดาํเนินงาน
ของบริษทันั้นๆ อยา่งใกลชิ้ด  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 
ช่ือบริษัท  : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขทะเบียน : 0107537002737  
วนัก่อตั้งบริษัท : 16 สิงหาคม 2526 
วนัจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากดั : 15 ธนัวาคม 2537  
วนัทีหุ้่นสามัญของบริษัทฯ เร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: 25 กนัยายน 2538 

ประเภทของธุรกจิ 
 

: ธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนใน 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 292 
  โทรสาร +66 (0) 2655-5631 
  อีเมล ์investors@thoresen.com 
สํานักงานเลขานุการบริษัทและแผนกทะเบียนหุ้น : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 144 
  โทรสาร +66 (0) 2655-5631 
  อีเมล ์COR@thoresen.com 
แผนกตรวจสอบภายใน : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 515 
  โทรสาร +66 (0) 2655-5635 
   

หุ้นสามญั   
ทุนจดทะเบียน : 1,544,105,835 บาท 
ทุนชําระแล้ว : 1,293,234,815 บาท  
จํานวนหุ้นทีอ่อกจําหน่าย : 1,293,234,815 บาท 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 
   
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (TTA-W3)   
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออก : 141,600,255 หน่วย 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลอื : 138,840,117 หน่วย 

ราคาใช้สิทธิ : 16.1655 บาท ต่อ 1.0516 หุน้สามญั (หลงัการปรับสิทธิใน 
  เดือนกมุภาพนัธ์) 
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วนัทีอ่อกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 11 มีนาคม 2556 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 เดือน หรือ 2.5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (TTA-W4)   
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออก : 99,369,017 หน่วย 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลอื : 98,224,727 หน่วย 

ราคาใช้สิทธิ : 18.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 

วนัทีอ่อกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 14 มีนาคม 2557 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 36 เดือน หรือ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
   
หุ้นกู้ในประเทศ   
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ในประเทศที่ออกจําหน่าย : หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีมลูค่ารวมทั้งส้ิน 2,000,000,000 บาท 

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

ระยะเวลา 7 ปี 
วนัทีหุ้่นกู้ในประเทศขึน้ทะเบียน 
กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

: 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 83 - 
 

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ดงัต่อไปน้ี 

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

กลุ่มขนส่ง 

ประเภทธุรกจิ : รับจัดการเรือเดนิทะเล 
1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั หุน้สามญั 9,470,000 9,470,000 99.9/1 10 
  26/32-34 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม หุน้บุริมสิทธ์ิ 3,030,000 3,029,994    บาท 
  ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพมหานคร 10330      

โทรศพัท ์(0) 2250-0569 
ประเภทธุรกจิ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 79,935,500 79,935,500 99.9 100 
 26/32-34 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซ. ชิดลม     บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั       
 กรุงเทพมหานคร 10330      
 โทรศพัท ์(0) 2250-0569      

3. 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           

4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 434,417,561 434,417,561 100.0 1 ดอลลาร์ 
 78 Shenton Way, #04-02,         สิงคโปร์ 
 Singapore 079120           
 โทรศพัท ์+65 6578-7000           

5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช หุน้สามญั 25,000 25,000 100.0 1 
 Stavendamm 4a, 28195          ยโูร 
 Breman, Germany           
 Tel. : 421 336 52 22           

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

7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) หุน้สามญั 3,000 3,000 100.0/1 - 
 แอลทีดี      
 2401 ABSA Centre, Heerengracht, Cape Town           
 Western Cape 8001, South Africa           
 โทรศพัท ์: +27 21 680 5025           
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ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

ประเภทธุรกจิ : ตวัแทนเรือ 
8. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั  หุน้สามญั 500,000 145,000 49.0 100 
 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม         บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-0266           

9. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย)  หุน้สามญั 22,000 11,215 51.0 1,000 
 จาํกดั         บาท 
 26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม      
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2650-7400           

10. 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.           
 โทรศพัท ์: 971-6-574 2244            

11. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. หุน้สามญั 2,500 1,250 50.0 100 
 17th Floor, Petroland Tower         ดอลลาร์ 
 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7         สหรัฐอเมริกา 
 Ho Chi Min City, Vietnam           
 โทรศพัท ์: +84 8 5411 1919            

ประเภทธุรกจิ : นายหน้าเช่าเหมาเรือ 
12. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หุน้สามญั 135,000 66,144 49.0 100 

 26/55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม         บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2253-6160           

13. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี หุน้สามญั 100,000 100,000 100.0 1 
 78 Shenton Way, #04-02         ดอลลาร์ 
 Singapore 079120         สิงคโปร์ 
 โทรศพัท ์: +65 6578-7000           
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ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

ประเภทธุรกจิ : เรือบรรทุกนํา้มันและก๊าซธรรมชาติ 
14. Petrolift Inc. หุน้สามญั 1,259,350,452 503,740,176 40.0/4 1 

 6th Floor, Mapfre Insular Corporate Center         ฟิลิปปินส์ 
 Madrigal Business Park I, 1220         เปโซ 
 Acacia Avenue, Ayala Alabang           
 Muntinlupa City, Philippines           

กลุ่มพลงังาน 

ประเภทธุรกจิ : บริการนอกชายฝ่ัง 
15. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 1,413,081,038 700,000,000 57.4 1 

 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม     20,398,420/3   บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั      90,934,393/4     
 กรุงเทพฯ 10330           
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2255-3115-6      

ประเภทธุรกจิ : เหมอืงถ่านหิน 
16. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี/6 หุน้สามญั 63,370 8,704 13.74/4 1 

 Nikou Kranidioti 7D, Tower 4, 3rd Floor         ดอลลาร์ 
 Flat/Office 302, Egkomi, PC 2411         สหรัฐอเมริกา 
 Nicosia, Cyprus      
17. Qing Mei Pte. Ltd. /6 หุน้สามญั 12,600,000 4,200,000 33.3/4 1 

 24 Duxton Hill         ดอลลาร์ 
 Singapore 089607         สหรัฐอเมริกา 

กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประเภทธุรกจิ : บริการวสัดุจัดเรียงสินค้าบนเรือ โลจิสตกิส์ ขนถ่ายสินค้า 
18. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ หุน้สามญั 700,000 699,993 99.9 100 

 ซพัพลายส์ จาํกดั     บาท 
 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม          
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์:  +66 (0) 2250-0569           

19. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั หุน้สามญั 750,000 382,496 51.0 100 
 26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม         บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์:  +66 (0) 3818-5090-2           



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 86 - 
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ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

ประเภทธุรกจิ : บริหารท่าเรือ 
20. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สามญั 150,000 73,500 49.0/2 100 

 P.O.Box 510, Port Khalid         เดอร์แฮม 
 Sharjah, United Arab Emirates           
 โทรศพัท ์: 971-6-528 1327            

21. บาเรีย เซเรส หุน้สามญั 2,039,080 407,816 20.0/4 100,000 
 Phu My borough, Tan Thanh district         เวยีดนามดอง 
 Ba Ria-Vung Tau province, Vietnam           
 โทรศพัท ์: +84.64.3876603           

ประเภทธุรกจิ : โลจิสตกิส์ถ่านหิน 
22. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 153,454,064 136,083,041 88.7/3 0.50 

 26/54-55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม         บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั           
 กรุงเทพฯ 10330           
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2655-7501-2            

23. บริษทั บาคองโค จาํกดั 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ 

377,072,638,790  
เวยีดนามดอง 

100.0/5 - 
 Phu My I Industrial Park, Tan Thanh Town   
 Baria Vung Tau Province, Vietnam   
 โทรศพัท ์: 064.893 400   

อืน่ๆ 

ประเภทธุรกจิ : ลงทุนโดยการถือหุ้น 
24. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 130,000,000 130,000,000 100.0 1 

 25 International Business Park         ดอลลาร์ 
 #02-65/67 German Centre Singapore 609916         สิงคโปร์ 
 โทรศพัท ์: +65 6578-7000           

25. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั หุน้สามญั 1,000,000 999,993 99.9 100 
 26/32 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม         บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330           
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437      
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หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

26. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั  หุน้สามญั 93,100,000 93,099,998 99.9 10 
 (มหาชน)         บาท 
 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม           
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437      

ประเภทธุรกจิ : ให้บริการด้านการบริหารงาน 
27. บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั หุน้สามญั 60,000,000 599,993 99.9 100 

 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330           
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437           

 
หมายเหตุ : /1 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
  /2 ถือหุน้ทางออ้มโดยโทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  /3 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
  /4 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
  /5 ถือหุน้ทางออ้มโดยบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
  /6 เงินลงทุนดงักล่าวไดถู้กจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวยีนในงบการเงินรวม ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
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6.2 ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
    
หน่วยงานกาํกบับริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ : สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2695-9999 
โทรสาร : +66 (0) 2695-9660 
อีเมล ์: info@sec.or.th 
เวบ็ไซต ์: http://www.sec.or.th 

หน่วยงานกาํกบับริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2229-2000, +66 (0) 2654-5656 
โทรสาร : +66 (0) 2229-2030, +66 (0) 2654-5649 
ศนูยบ์ริการขอ้มูล : +66 (0) 2229-2222 
อีเมล ์: SETCallCenter@set.or.th 
เวบ็ไซต ์: http://www.set.or.th 

นายทะเบียนหุ้นสามญั  : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: + 66 (0) 229-2800 
TSD Call Center : +66 (0) 2359-1259 
อีเมล ์: TSDCallCenter@set.or.th 
เวบ็ไซต ์: http://www.tsd.co.th 

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2544-1000 
โทรสาร : +66 (0) 2544-2658 

ผู้สอบบัญชี : นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
สาํนกังานบญัชี เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
195 ถนนสาธรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาธร  
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2677-2000 
โทรสาร : +66 (0) 2677-2222 
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ทีป่รึกษากฎหมาย : บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมคเคนซ่ี จาํกดั 
990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 5, 22-25 ถนนพระราม 4  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
โทรศพัท ์: +66(0) 2636-2000 
โทรสาร : +66 (0) 2636-2111 

 : บริษทั วตัสันฟาร์ลี แอนด ์วลิเล่ียมส์ เอเชีย แพรคทิส แอลแอลพี 
6 Battery Road #28-00 Singapore 049909 
โทรศพัท ์: +65 6532 5335 
โทรสาร : +65 6551 9221 
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 
7.1.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 1,544,105,835 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,544,105,835 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 1,293,234,815 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,293,234,815 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
7.1.2 หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

-ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืน- 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

7.2.1 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 

2557 
 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 213,428,893  16.40 
2. Raffles Resources 1 Ltd 69,802,309  5.36 
3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 50,568,384  3.89 
4. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 35,778,577  2.75 
5. Nortrust Nominees Ltd. 28,021,939  2.15 
6. นางสุวมิล มหากิจศิริ 19,889,445  1.53 
7. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11,986,300  0.92 
8. กองทุนเปิด เค หุน้ระยะยาว 11,778,500  0.91 
9. กองทุนเปิด กรุงไทย เฟลก็ซิเบ้ิล ฟันด ์ 11,287,800  0.87 

10. บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)-เคแทม โกรท 11,239,200  0.86 
 รวม 463,781,347 35.64 
 ผูถื้อหุน้อ่ืน 837,393,393 64.36 
 จาํนวนผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 1,301,174,740 100.00 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 คือ 1,544,105,835 บาท และ 1,301,174,740 บาท ตามลาํดบั มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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การกระจายการถือหุ้น 
การกระจายการถือหุน้ ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด) 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละ 
ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 23,617 1,126,640,140 86.59 
ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 102 174,534,600 13.41 

รวม 23,719 1,301,174,740 100.00 

 
7.2.2 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 
 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 434,417,561 100 
 รวม 434,417,561 100 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2557 คือ 434,417,561 ดอลลาร์สิงคโปร์ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

 
7.2.3 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)     700,000,000  49.54 
2. HL BANK NOMINEES (S) PTE LTD 242,562,279 17.17 
3. บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 90,934,393 6.44 
4. BNP PARIBAS SECURITIES SVCS 42,443,750 3.00 
5. HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD 37,288,500 2.64 
6. CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD 23,017,570 1.63 
7. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 20,398,420 1.44 
8. RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD 18,789,929 1.33 
9. DBS NOMINEES PTE LTD 18,005,461 1.27 
10. DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD 17,465,446 1.24 

 รวม 1,210,905,748 85.70 
หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คือ 1,416,700,697 บาท และ 1,413,081,038 บาท ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตราไว ้ 

หุน้ละ 1 บาท 
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7.2.4 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 
 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั1 136,083,041  88.68 
2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 773,402 0.50 
3. นายสมชาย อโณทยัยนืยง 500,000 0.33  
4. นายไพศาล ติยะวานิช 500,000  0.33  
5. นายวศินน์ ผาติกลุเศรษฐ์ 442,400 0.29 
6. นายไตรรงค ์ไทยแสงสง่า 418,200  0.27  
7. นายวรัิช บรรยงคนนัท ์ 364,400 0.24 
8. นายประเสริฐ พรศิริชยัวฒันา 266,000 0.17 
9. นายประดิษฐ์ ศิริจินดาพนัธ์ 205,000 0.13 

10. นายวิภาภทัร์ หวงัสันติธรรม 200,000 0.13 
 ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 13,701,621  8.93  
 รวม 153,454,064  100.00 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 คือ 76,727,032 บาท และ 76,727,032 บาท ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท 

 
1บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 999,993 100 
2. ผูถื้อหุน้อ่ืน 7 0 
 รวม 1,000,000 100 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คือ 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 
7.2.4 บริษทั บาคองโค จาํกดั 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ ทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ % 
1. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)2 377,072,638,790 เวยีดนามดอง 100 
 รวม 377,072,638,790 เวยีดนามดอง 100 

หมายเหตุ ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คือ 377,072,638,790 เวยีดนามดอง 
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2บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 93,099,998 100 
2. ผูถื้อหุน้อ่ืน 2 0 
 รวม 93,100,000 100 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คือ 1,012,000,000 บาท และ 93,100,000 บาท ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
7.3.1 หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

(1) ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูถื้อหุน้มีมติใหเ้พ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 

424,802,647 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

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

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

 

โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญั
ใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งน้ี ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บาท ราคาเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการ
ปรับสิทธิ) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง  ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสดัส่วน 
 

 หลงัจากวนัส้ินสุดการจองซ้ือหุน้สามญั ควบกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3  
(TTA-W3) ผลการขายมีดงัน้ี 

ก) หุน้สามญัขายได ้283,201,751 หุน้ 
ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) ขายได ้141,600,255 หน่วย  

 

 สรุปสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) มีดงัน้ี 
 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของ
บริษทัท่ีจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ตาม
สัดส่วนและไดรั้บการจดัสรร ในอตัราส่วน 5 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัเพ่ิม
ทุนควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 141,600,255 หน่วย 
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จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 
ณ 30 กนัยายน 2557 

: 138,840,117 หน่วย 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั 
ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ : 17.00 บาท ต่อหุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.0516 หุน้สามญั * 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ : 16.1655 บาท ต่อหุน้ * 
จดัสรรใหแ้ก่ : ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย 

(Rights Offering) โดยอตัราการสัดสรร 5 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัเพ่ิม
ทุนใหม่ ควบคู่กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งน้ีเศษทศนิยมของ
หุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง 

ราคาท่ีเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  
ต่อหน่วย 

: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 11 มีนาคม 2556 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2.5 ปี (30 เดือน) นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 
หมายเหตุ * การปรับอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิดงักล่าวเกิดจากการเสนอหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในปี 2557 ในราคาหุน้ละ 14 บาท 
ซ่ึงเป็นราคาขายท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ 15 วนัทาํการก่อนวนัท่ีผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ได้
รับสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ เป็นผลใหต้อ้งมีการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราใชสิ้ทธิใหม่สาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) 

 
(2) ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุน้มีมติให ้    

ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย 
(2.1) การตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 641 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออก

ใหม่ในปี 2556 

(2.2) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 411,299,416 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

• หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 
• ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 

(“TTA-W4” หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ") จาํนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย 
 
โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้

สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บาท ราคาเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ใน
กรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้เดิมท่ี
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั และเป็นไปตาม
สัดส่วน 
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 หลงัจากวนัส้ินสุดการจองซ้ือหุน้สามญั ควบกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4  
(TTA-W4) ผลการขายมีดงัน้ี 

ก) หุน้สามญัขายได ้298,110,588 หุน้ 
ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) ขายได ้99,369,017 หน่วย  

 

 สรุปสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) มีดงัน้ี 
 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (TTA-W4)  
ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 99,369,017 หน่วย 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 
ณ 30 กนัยายน 2557 

: 98,224,727 หน่วย 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 18.50 บาท ต่อหุน้ 
เสนอขายใหแ้ก่ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 
หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ”) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง 

ราคาท่ีเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  
ต่อหน่วย 

: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 14 มีนาคม 2557 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 36 เดือน หรือไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
7.3.2 หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 
 

บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้นประเทศจาํนวน 4 พนัลา้นบาท ตามมติจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 
2549 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทใดกไ็ดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงิน
บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐ อเมริกา หรือเงินสกลุ
ต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า 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" 
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  (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 ้

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

วตัถุประสงค ์ : เพ่ือชาํระคืนหน้ีเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์ และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีน 

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

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

มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 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) 
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7.4 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 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ี
เห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 
 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายไทย ตวัอยา่งเช่น กฎหมายกาํหนดไวว้า่การ
ประกาศและจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะพิจารณาตาม ท่ีคณะกรรมการเสนอ 
และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากน้ี กฎหมายไทยยงั
หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกาํไร (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”) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิ
เซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”) และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“PMTA”) ซ่ึงจากการท่ีเมอร์เมด 
UMS และ PMTA เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ ตลาดหลกัทรัพย ์ MAI และ PMTA 
เป็นบริษทัท่ีกาํลงัจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศทไทย ตามลาํดบั คณะกรรมการของเมอร์เมด UMS 
และ PMTA จะใชดุ้ลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมด UMS 
และ PMTA ในอนาคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ ประการ รวมถึง ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กาํไรสะสม ผล
ประกอบการท่ีคาดไวใ้นอนาคต ประมาณการค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน และแผนการการลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จาํกดัในการจ่ายเงิน
ปันผลท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัหาทุนเงินกูต่้างๆ เป็นตน้ 
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 การจ่ายเงินปันผล  5  ปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
 

รอบปีบญัชี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

2553 2552 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (5.91) (6.35) 0.24 1.12 2.56 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) งดจ่าย งดจ่าย 1.00/3 0.26 0.54 
หมายเหตุ : /3 เงินปันผลจ่ายของบริษทัฯ ของรอบปีบญัชี 2554 รวม 1.00 บาทต่อหุน้ แบ่งเป็น 1) เงินปันผลจ่ายระหวา่งรอบปีบญัชี 2554 ใน

อตัราหุน้ละ 0.50 บาท และ 2) เงินปันผลจ่ายส้ินสุดรอบปีบญัชี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท 
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8.   การจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
8.1.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหาร 
10 10 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง 

10 10 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง * กรรมการ/กรรมการบริหาร 5 5 
4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
10 10 

5. นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเส่ียง 

10 10 

6. นายสันติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

10 10 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

10 7 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็ อลันสัซารี กรรมการอิสระ/กรรมการ   
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10 7 

9. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 10 6 
10. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 
10 7 

หมายเหตุ * นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 
2557 
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กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั* กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/
กรรมการ บริหารความเส่ียง 

4 4 

2. นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี** กรรมการอิสระ 6 0 
หมายเหตุ * ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 และนายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 
 ** นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี ลาออกจากเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
 
กรรมการผู้มอีาํนาจผูกพนับริษัทฯ 

กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ ตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 คือ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง หรือ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ลงนามร่วมกนั
กบั นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทบัตราบริษทั 
 
8.1.2. คณะกรรมการบริษัทย่อยหลกั ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
8.1.2.ก บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ 11 11 
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ* กรรมการ 8 8 
3. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตั้น กรรมการ 11 11 
4. นายลี เวย ์ชุง กรรมการ 11 11 
5. นายตนั คิง ชาง กรรมการตวัแทน - - 
หมายเหตุ * นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 แทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ท่ีลาออก

จากเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 

 
กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั* กรรมการผูจ้ดัการ 3 3 
หมายเหตุ * ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ลาออกจากเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ ไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการแทนเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 
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8.1.3.ข บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร 
8 8 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

8 8 

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 8 8 

4. นายโต๊ะ เวนิ เคียง โจอะคิม กรรมการอิสระ 8 8 

5. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ 8 8 

6. นายอึง เชอ ยาน กรรมการอิสระ 8 8 

7. นายเจน โจเซฟ สโกรูปา* กรรมการอิสระ 7 7 
หมายเหตุ * นายเจน โจเซฟ สโกรูปา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 
 
8.1.3.ค บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. พลตาํรวจเอก ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ์ ประธานกรรมการ 9 9 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 9 7 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ / กรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 
9 9 

4. นายเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9 9 

5. นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ุล กรรมการอิสระ / กรรมการ 
ตรวจสอบ / ปรานกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9 8 

6. พลตาํรวจโท คาํรบ ปัญญาแกว้ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

9 8 

7. นายธราธร วงศป์ระศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9 7 

8. นายสมพร จิตเป็นธม* กรรมการ / รักษาการกรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการบญัชี 

8 8 

หมายเหตุ * นายสมพร จิตเป็นธม ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 
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กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ* กรรมการ / กรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน 
8 6 

หมายเหตุ * นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ลาออกจากเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 
 
8.1.3.ง บริษัท บาคองโค จํากดั 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายซิกมนัต ์สตรอม ประธานกรรมการบริษทั 9 9 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ* กรรมการ 7 7 

3. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์** กรรมการ 7 7 

หมายเหตุ * นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 
 ** นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 
  ขอ้มูลของกรรมการบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูใ่นเอกสารแนบ 1 

   
กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี 
 รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั* กรรมการ 2 2 
2. นายวิชาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ** กรรมการ 2 2 
หมายเหตุ * ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ลาออกจากเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 และนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการแทนเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 
 ** นายวชิาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ลาออกจากเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 และนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 
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8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
8.2.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
 

 
 
 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์ 
4. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกิจการ 
5. นายธีระรัตน์ เป่ียมสุภคัพงศ ์* ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หมายเหตุ * นายธีระรัตน์ เป่ียมสุภคัพงศ ์เป็นผูบ้ริหารเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 และเป็นผูบ้ริหารตามนิยามผูบ้ริหารของ ก.ล.ต.  
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8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทย่อยหลกั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
8.2.2.ก บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี

 
 

 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายไมเคิล แอนเดอร์สัน ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์
3. นายมิเคล โบ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง 
หมายเหตุ ฝ่ายบริหารกองเรือและฝ่ายบญัชีดาํเนินการโดยบริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

 
8.2.2.ข บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายไมเคิล แวน แอมโบรส กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
3. นายคทารัฐ สุขแสวง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

 - 105 -

8.2.2.ค บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
 

 
 
 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายสมพร จิตเป็นธม รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบญัชีการเงิน 
2. นายกฤษฏา หลีอาภรณ์ * กรรมการผูจ้ดัการ / รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงินและ

สนบัสนุนปฏิบติัการ 
3. นายสถาพร ตากดาํรงคก์ลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายตนั เตา้ ซง้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานจดัหาวตัถุดิบและธุรกิจระหวา่งประเทศ 
5. นางภคัณฎัฐ์ กีรติโกศลรักษ์ ** ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจและการลงทุน 
6. นายวศะ โฆษะทตั *** รักษาการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและการตลาด 
7. นายวศิน พลูทวี **** ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและการบริหาร 
 
หมายเหตุ * นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการและรักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี การเงิน

และสนบัสนุนปฎิบติัการ เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2557 และบริษทัไดแ้ต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นธม เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน 
เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2557 

 ** นางภคัณฎัฐ ์กีรติโกศลรักษ ์ลาออกจากตาํแหน่งผช.กจก.สายงานพฒันาธุรกิจและการลงทุน เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2557 
 *** นายวศะ โฆษะทตั ลาออกจากตาํแหน่งรักษาการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2557 
 **** นายวศิน พลูทว ีลาออกจากตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและการบริหาร เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 
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8.2.2.ง บริษัท บาคองโค จํากดั 

 
 
 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นาย Siquet Pierre Louis Bernard General 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 
หมายเหตุ  ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูใ่นเอกสารแนบ 1 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 เลขานุการบริษทัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คือ นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เป็นเลขานุการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพ่ือ
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ีงประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการ ดงัน้ี 

 ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กาํหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัและติดตามใหมี้การ
ปฏิบติัตามอยา่งถกูตอ้งสมํ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใหค้ณะกรรมการทราบ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติั
ต่างๆ 

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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 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 และผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบดว้ย 
 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 1.20 เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ 
 กรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทยจะไดรั้บเบ้ียเดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพื่อเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) จะจ่ายเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการต่อเม่ือผลการดาํเนินงานบรรลุ

ถึงตามเป้าหมาย ทั้งน้ี ตามท่ีไดอ้นุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

ค่าตอบแทนของเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุสประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนสั และ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ประกอบดว้ยค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และค่าเบ้ียประกนัสังคม  

 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ปี 2557 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับ
คณะกรรมการ/1 มีรายละเอียดดงัน้ี 

• กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งส้ิน 430,000 บาท หากมี
กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารไดรั้บแต่งตั้งเพ่ิมเติมเขา้มาใหม่ จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการท่ี
มิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงิน
จาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของเบ้ียประชุมของ

กรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 
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• 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 เพ่ือเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

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

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 
• จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพ่ือวางแนวทางในการจ่าย

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

หมายเหตุ: 
/1 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 
2555 และไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่บริษทัฯ ยงัคงนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
/2 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

 
 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

            ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม 
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ตาราง : ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ในรอบปีบญัชี 2557 
 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร ค่าตอบแทนรายเดือน 

150,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
35,000 บาทสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็น

กรรมการบริหาร 

 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

54,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
45,000 บาทสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็น

กรรมการบริหาร 

 
ค่าเบ้ียเดินทางสาํหรับกรรมการ 

ท่ีพาํนกันอกประเทศไทย 

จากเอเชีย: 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
จากยโุรป/อเมริกา/ทวปีอ่ืนๆ : 1,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

 
โบนสั 

โบนสั เท่ากบั อตัราร้อยละ 0.50  ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทน

เงินลงทุนของผูถื้อหุน้ * 

คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 48,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
40,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 36,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 

30,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 18,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 

15,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการ ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 18,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 

15,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

 
* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

 
 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

            ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจําปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีบัญชี 2557 
หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ : * นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2557  

ชื่อ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุม 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 

เบีย้เดนิทาง  
(สําหรับกรรมการ

ชาวต่างชาต ิ
เท่านั้น) 

(ดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา) 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

 
โบนัส คณะ 

กรรมการ
บริษทัฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
กาํกบัดูแล 
กจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 1,800,000 - 540,000 - 1,200,000 - - - 3,540,000 - 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ - - - - - - - - - - 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง * 280,000 - 225,000 - 360,000 - - - 865,000 - 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 420,000 - 450,000 - 480,000 - 15,000 - 1,365,000 - 

5. นายกฤช ฟอลเลต็ 420,000 - 450,000 576,000 - - - 72,000 1,518,000 - 

6. นายสนัติ บางออ้ 420,000 - 450,000 480,000 - 144,000 18,000 - 1,512,000 - 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 420,000 - 315,000 - - 120,000 - - 855,000 - 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.       
อลันสัซารี 

420,000 - 270,000 - - 90,000 - - 780,000 18,000 

9. นายอีฟ บาบิว 420,000 - 270,000 - - - - - 690,000 13,000 

10. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ 420,000 - 315,000 440,000 - - - - 1,175,000 - 

รวม 5,020,000 - 3,285,000 1,496,000 2,040,000 354,000 33,000 72,000 12,300,000 31,000 
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ค่าตอบแทนและโบนัสสําหรับกรรมการทีไ่ด้ลาออกในช่วงรอบปีบัญชี 2557 
หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ : - ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 
 - นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
 
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

จาํนวนผูบ้ริหารใน
ระหวา่งปี/จาํนวน
ผูบ้ริหารเฉล่ีย 

(full time equivalent) 

ปี 2557 

จาํนวนผูบ้ริหารใน
ระหวา่งปี/จาํนวน
ผูบ้ริหารเฉล่ีย 

(full time equivalent) 

ปี 2556 

เงินเดือนและโบนสัรวม 10 ราย/5.75 ราย 56.32 ลา้นบาท 10 ราย/7.37 ราย 67.39 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนอ่ืน (รวมเงิน
ประกนัสังคมและเงินสมทบ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) 

10 ราย/5.75 ราย 6.45 ลา้นบาท 10 ราย/7.37 ราย 10.17 ลา้นบาท 

หมายเหตุ  จาํนวนผูบ้ริหาร ณ ส้ินรอบปีบญัชี 2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 5 ราย โดยในระหวา่งรอบปีบญัชี 2557 มีผูบ้ริหาร 10 รายและลาออก 5 ราย  

 
8.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยหลกั  
8.4.2.ก บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารจาํนวน 2 ราย ในรอบปีบญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 995,605 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
ไม่มี 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุม รวม 
(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 
ค่าตอบแทนมาตรฐาน 

 
โบนัส คณะกรรมการบริษทัฯ 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั  - - - - 

2. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั  อลั-คูวารี 255,161 - - 255,161 

รวม 255,161 - - 255,161 
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8.4.2.ข บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ก) ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7 ราย ในรอบปีบญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 มีดงันี้ 
ค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ในรอบปีบญัชี 2557 

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ : *นายเจน โจเซฟ สโกรูปา ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2556  
 

ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารในรอบปีบญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 21,927,324 บาท 

 
(2) ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
ไม่มี 

  

ชื่อ 

คณะกรรมการ เบีย้ประชุม 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน) 

เบีย้เดนิทาง 
(สําหรับกรรมการ 
ชาวต่างชาตเิท่านั้น) 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

 
โบนัส 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

คณะกรรมการ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 900,000 - - 720,000 - - - 1,620,000 - 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  - - - - - - - - - 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ - - - - - - - - - 
4. นายฌอง ปอล เทเวอเน็ง 600,000 - 420,000 480,000 138,000 138,000 207,000 1,983,000 - 
5. นายโต๊ะ เวนิเคียง โจอะคิม 645,000 - 450,000 - 225,000 150,000 - 1,470,000 660,000 
6.  นายอึง เชอ ยาน 645,000 - 675,000 - 150,000 225,000 150,000 1,845,000 660,000 
7. นายเจน โจเซฟ สโครูปา * 600,000 - - - 138,000 138,000 - 876,000 - 

รวม 3,390,000 - 1,545,000 1,200,000 651,000 651,000 357,000 7,794,000 1,320,000 
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 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 7 ของเงินเดือน โดยในปี 

2557 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหารจาํนวน 2 ราย จาํนวน 294,000 บาท 

 
8.4.2.ค บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 8 ราย ในรอบปี
บญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

 

ช่ือ – นามสกลุ 
คณะ 

กรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

รวมเป็น
เงิน 

1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ์ ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนเน่ืองจากไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 170,000    170,000 
3. นายเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ 315,000 162,000   477,000 
4. นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ 300,000 135,000 15,000  450,000 
5. พล.ต.ท. คาํรบ ปัญญาแกว้ 300,000 120,000   420,000 
6. นายธราธร วงศป์ระศาสตร์ 285,000    285,000 
7. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 185,000    185,000 
8. นายสมพร จิตเป็นธม เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทัแม่ จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั 
กรรมการลาออกระหวา่งปี 
น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 

 
250,000 

  
7,500 

  
257,500 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 2,244,500 
 
ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) ในรอบปีบญัชี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จํานวนราย ปี  2557 จํานวนราย ปี  2556 

เงินเดือนรวม 4 6.81 5 6.18 

โบนสัรวม 4 - 5 - 

รวม  6.81  6.18 
 

หมายเหตุ :  ปี 2557 ไดแ้ก่ 1. คุณกฤษฎา หลีอาภรณ์ 2. คุณภคัณฏัฐ ์กีรติโกศลรักษ ์3. คุณตนั เตา้ ซง้ 4. คุณวศิน พลูทว ี
 : ปี 2556 ไดแ้ก่ 1. คุณเสริมศกัด์ิ ย ัง่ยนื 2. คุณอนนัต ์เพชโรภาส 3. คุณบุญทา จนัทร์ตาธรรม  

4. คุณพงษศ์กัด์ิ ปาระพรหม 5.คุณกฤษฎา หลีอาภรณ์ 
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(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) ไดส้มทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารของ
บริษทัดงัน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จํานวนราย ปี 2557 จํานวนราย ปี 2556 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3 0.16 - - 

หมายเหตุ : ปี 2557 ไดแ้ก่ 1. นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ 2. นายตนั เตา้ ซง้ 3. นายวศิน พลูทว ี
 

8.4.2.ง บริษทั บาคองโค จาํกดั 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั บาคองโค จาํกดั 

ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารในรอบปีบญัชี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินเดือนและ
โบนสั คิดเป็นเงินรวม 11,918,206 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
ไม่มี 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 

รายชื่อกรรมการ 
จาํนวนหุน้ จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ # TTA-W3 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
# TTA-W4 

ณ 30 กนัยายน 2556 ณ 30 กนัยายน 2557 
เปลี่ยนแปลง
ระหวา่งปี 

ณ 30 กนัยายน 2556 ณ 30 กนัยายน 2557 
เปลี่ยนแปลง
ระหวา่งปี 

ณ 30 กนัยายน 2557 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 29,484 130,000 100,516 4,742 4,742 0 1,000 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 155,681,388 213,428,893 57,747,505 23,586,633 17,122,393 6,464,240 17,654,301 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง * 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 8,000 8,000 0 0 0 1,000 
4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
5. นายกฤช ฟอลเลต็ 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
6. นายสนัติ บางออ้ 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 40,383,940 50,568,384 10,184,444 6,483,420 6,483,420 0 4,228,148 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

9. นายอีฟ บาบิว 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
10. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 196,094,812 264,135,277 68,040,465 30,074,795 23,610,555 6,464,240 21,884,449 

หมายเหตุ: * นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2557 แทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการที่ลาออก 
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การถือครองหลกัทรัพย์โดยผู้บริหาร 
การถือครองหลกัทรัพย ์TTA โดยผูบ้ริหาร ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 เป็นดงันี้ 

รายชื่อผูบ้ริหาร 
จาํนวนหุน้ จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ # TTA-W3 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ # TTA-W4 

ณ 30 กนัยายน 
2556 

ณ 30 กนัยายน 
2557 

เปลี่ยนแปลง
ระหวา่งปี 

ณ 30 กนัยายน 
2556 

ณ 30 กนัยายน 
2557 

เปลี่ยนแปลง
ระหวา่งปี 

ณ 30 กนัยายน 2557 

1. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 0 0 0 0  0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
2. นายสมพร จิตเป็นธม 0 0 0 0 0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
3. นางสาวอุไร ปลื้มสาํราญ 156,076 156,076 0 0 0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 
4. นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภคัพงศ ์ 0 0 0 0 0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 156,076 156,076 0 0 0 0 0 
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8.5 บุคลากร 
ณ 30 กนัยายน 2557 TTA มีพนกังานทั้งส้ิน 68 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 4 คน และพนกังานอีก 64 คน โดยมีพนกังานของแต่ละสายงานดงัน้ี 
 

สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน (เฉพาะสังกดั TTA) 
1. สายงานบญัชีและการเงิน 20 
2.  สายงานทรัพยากรบุคคล 4 
3. สายงานปฎิบติัการ (Group Operations) 20 
4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 15 
5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 9 

รวม 68 
 

จาํนวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จาํนวนพนกังาน 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง  93 
กลุ่มธุรกิจพลงังาน 396 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน 773 

 
- รวมจาํนวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 1,330 คน คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจาํเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของบริษทั เช่น 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ ไม่รวมคนประจาํเรือ ณ 30 กนัยายน 2557 เป็นเงินจาํนวน 1,031,240,864 บาท 
- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (ไม่รวม

คนประจาํเรือ) เป็นจาํนวน 42,605,212 บาท 
- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

นโยบายพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ 
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9.   การกาํกบัดูแลกจิการ 
 
9.1 การกาํกบัดูแลกจิการ หมายถึง ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่การเติบโตและเพิ่มคุณค่า
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม  2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ เพ่ือทาํหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัให้
เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม 

 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 
 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ TTA มีดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้กาํหนดของกฎหมาย: การบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎบตัร 

กฎเกณฑแ์ละมติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ความรับผดิชอบ: ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบของตน 
 ความโปร่งใส: การประกอบธุรกิจและการดาํเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารตรวจสอบไดแ้ละมีความ

โปร่งใส 
 การมีส่วนร่วม: ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษทัฯ 
 หลกัความคุม้ค่า: ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและ

เศรษฐกิจ 
 

องคป์ระกอบสาํคญัของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  
อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีดงัต่อไปน้ี 

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

 
 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดต้รวจสอบรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลและมีความเห็นวา่ TTA ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้พึงปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการโดยทัว่ไป 
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บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการในรอบปีบญัชี 2557 ดงัน้ี 
1. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทยีมกนั 
 
(ก) สิทธิทัว่ไปและความเท่าเทียมกนั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งในแง่การเปิดเผย ขอ้มูลวธีิทาํ
บญัชี การใชข้อ้มูลภายใน และผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้  

 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัฯ ในเวลา
อนัสมควรอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผา่นการ
จดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการ
ประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

 
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอเก่ียวกบัวาระการ

ประชุมท่ีมีการนาํเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวการประชุม  
 
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทน หรือเลือกกรรมการ

อิสระคนใดคนหน่ึง เป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมแทนตน 
 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่ือสารและการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการ

เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงับริษทัฯ และเสนอวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติั
เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 
(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น 

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตน
อยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน  
4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดาํเนินการประชุมไป
จนถึงการนาํส่งรายงานการประชุม การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจาํเป็น
เร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบั
เง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์ กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็น
กรณีไป  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอยา่งนอ้ย  

1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการประชุม
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สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง รวมถึง บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
อีกดว้ย  

 
ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557  

เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์พาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

 
รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2557 มีดงัน้ี 
(ข.1) วิธีการก่อนการประชุม 

ในปี 2557 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 มีมติใหมี้การจดัการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 30 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ชั้น 2 
โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์พาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 
โดยสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว เป็นสถานท่ีซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชใ้นการ

เดินทางไปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้กาํหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุมและระเบียบวาระการ
ประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบมติคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้ 

 
บริษทัฯ กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ เพ่ือเป็นการใหเ้วลาในการพิจารณาหนงัสือบอกกล่าวการ

ประชุม หรือการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนการประชุม โดยบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของ
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 และเอกสารการประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 9 
มกราคม 2557 ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะดาํเนินการ
จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหไ้ดม้ากกวา่ 14 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ตามหลกัปฏิบติัท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  นอกจากน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมดงักล่าวไดถ้กูนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อน
การประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ จะ
มีอยูใ่นแต่ละวาระของการประชุม 

 
บริษทัฯ สนบัสนุนส่งเสริมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ ทั้งน้ี นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ลว้ เพ่ือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไดมี้การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯ ถึงการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี        
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งชุด ใหส้ามารถดาวน์โหลดบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2557 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอยา่งนอ้ย  

1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการประชุม
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สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 
ไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนั คือวนัท่ี 22 - 24 มกราคม 2557 

 
นอกจากน้ี ก่อนการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ในแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้จะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น 

เวลา และสถานท่ีจดัการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกบัเหตุผลและขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ใน
แต่ละวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือช่วย 
ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
 
(ข.2) ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้โดยการจดัช่องลงทะเบียนแยก
ระหวา่งผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใชใ้น
การนบัคะแนน พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ไดแ้นบซองจดหมายแบบตอบรับไว ้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมาทาง
ไปรษณียอี์กดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การนาํระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษทั      
ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (TSD) มาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนเสียงเพื่อเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
 
(ข.3) ระหว่างการประชุม 

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพ่ือให้
เกิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการนาํเสนอระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีได้
กาํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั  

 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ท่ีผา่นมานั้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก

บริษทัท่ีปรึกษา เอชเอน็พี จาํกดั เป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระ (independent inspector) เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน
และการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม และประธานในท่ีประชุมไดข้อใหมี้ผูถื้อหุน้ 2 คนมาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน
เสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 2 คนเสนอขอเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม เพ่ือใหก้ารประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินผลจากการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ในระดบั “ดีเลิศ”  

(ช่วงคะแนนระหวา่ง 90 - 99) สาํหรับคุณภาพของการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ 
ปี 2550  ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 
ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 เท่ากบั 96.125 คะแนน เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ปี 2556 ท่ีได ้91.88 คะแนน โดยผลคะแนน
อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ”  สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมทั้งหมด 528 บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ ทั้งน้ี ผลการ
ประเมินมาจากแบบการประเมิน ดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association or TIA)  ร่วมกบั
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
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(ข.4) วิธีการหลงัการประชุม 
บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมผา่น

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com 
 
บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2557 ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหลงัจากการประชุม นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่
รายงานการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 
 
2. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นและตระหนกัถึงความสาํคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ทุกกลุ่ม และบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การสนบัสนุนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจะช่วยสร้างความยัง่ยนืใหก้บัความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั และความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้ง 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังานและฝ่ายบริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น เจา้หน้ี คู่คา้ 
ลกูคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ บริษทัฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวดว้ยการปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนกาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามดว้ย 
 
(ก)  การดาํเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือใหเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหมี้นโยบายการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อีกทั้ง ยงัไดมี้การรวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2553 เพ่ือให้
เป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต  

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติัขอ้หน่ึงในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบั

ของขวญั และการเล้ียงรับรองต่างๆ พนกังานไม่ควรรับหรือใหข้องขวญั ความช่วยเหลือในการเล้ียงรับรองต่างๆ หากการ
รับหรือการใหน้ั้นผกูมดัหรือดูเหมือนวา่จะผกูมดัผูรั้บ หรือหากการรับหรือการใหน้ั้นถือวา่เป็นความพยายามท่ีจะใหมี้
อิทธิพลอยูเ่หนือการตดัสินใจ 

 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน และสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ี ไม่ควรจะยอมรับหรือรับของขวญัหรือ

การเล้ียงรับรองใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี (ก) ไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเชิงธุรกิจท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา (ข) มีค่าสูงมาก (ค) 
อาจตีความไดว้า่เป็นเงินท่ีมีภาระผกูพนั เงินสินบน หรือการจ่ายเงินท่ีละเมิดต่อกฎหมาย (ง) ละเมิดต่อกฎหมายหรือ 
เส่ือมเสียช่ือเสียงแก่บริษทัฯ หากถกูเปิดเผย 

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัซ้ือท่ีมีระบบ เพ่ือป้องกนัการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจดัซ้ือ อาํนาจ

หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีทาํการตรวจรับสินคา้ ซ่ึงจะเป็นคนละกลุ่มกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  
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บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน ผูแ้จง้เบาะแสในการกระทาํผดิ หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือใน
การรายงานดงักล่าว (Whistle Blowing Policy) โดยผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย
ตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือความเสียหาย และบริษทัฯ จะเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบาย
คุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริตกรณีผูร้้องเรียนเป็นพนกังาน เพ่ือปกป้องพนกังานผูร้้องเรียนจากการถกูตอบโตห้รือแกแ้คน้ 
โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการทางวนิยั รวมถึงการเลิกจา้งพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตอบโตห้รือการแกแ้คน้ดงักล่าว 
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นคูมื่อจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรายงานมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน 

หรือการกระทาํทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยแจง้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://www.thoresen.com หรือทางอีเมล ์
whistleblowing@thoresen.com หรือทางไปรษณียต์ามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
ตู ้ป.ณ.12 ปณฝ. ไทยพาณิชย ์แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 
ทั้งน้ี สาํหรับขอ้มูลท่ีไดรั้บ แผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณียเ์ดือนละ 2 คร้ัง จากนั้น

จดหมายทั้งหมดจะถกูส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมทุก   
ไตรมาส 
  
(ข) ผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ดว้ยการพิจารณาความเส่ียงใน
การดาํเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยา่งยติุธรรมและโปร่งใสในเวลาอนัสมควร และพยายาม
อยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์น และช่ือเสียงของบริษทัฯ 

 
นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบ

จาํนวนหุน้ สิทธิในการไดรั้บใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการ
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผา่นกรรมการอิสระ โดยทุกๆ 
ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
 
(ค) พนักงาน 

บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทัฯ จึงไดว้า่จา้งพนกังานท่ีมีความสามารถและ
ประสบการณ์ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของบริษทัฯ และมุ่งรักษาพนกังานใหท้าํงานในระยะยาว โดยสร้างสมดุล
ระหวา่งชีวติการทาํงานและชีวิตส่วนตวัใหก้บัพนกังาน บริษทัฯ มีการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังานจะพิจารณาจากผลประเมิน
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การปฏิบติังานของพนกังาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ  
ใหก้บัพนกังานประจาํ ซ่ึงรวมถึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวติ ประกนัสุขภาพส่วนบุคคล วนัหยดุลาคลอด และ
วนัหยดุประจาํปี อีกทั้งไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือท่ีจะใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ของ
พนกังาน โดยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมการสวสัดิการ ประกอบไปดว้ย การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบั
สวสัดิการต่างๆ การตรวจเชค็ และตรวจสอบสวสัดิการท่ีมอบใหแ้ก่พนกังาน รวมทั้งใหค้วามเห็น และเสนอแนะแนวทาง
เพ่ิมเติม หรือท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการต่างๆ  

 
ในดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในถานท่ีทาํงาน บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายความปลอดภยั และ 

จดัตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพ่ือสร้างอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ ท่ีปลอดภยักบัทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานและของบริษทัฯ พนกังานทุกคนจะตอ้งรายงาน
สภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายอาํนาจจากบริษทัฯ ทราบ สาํหรับ
พนกังานใหม่ไดมี้การอบรมเร่ืองความปลอดภยัในวนัปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ เพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัถึงอนัตราย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นท่ีทาํงาน และรู้ถึงการปฏิบติัตวัในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อนัตรายดงักล่าว   

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาของพนกังานในระดบัอ่ืน โดยผลกัดนัผา่นแผนพฒันา

รายบุคคล (Individual Development Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้การ
เรียนรู้และการพฒันาของบุคลากร โดยสนบัสนุนและจดัใหมี้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตร 
ท่ีเหมาะสมกบัอายงุาน สายอาชีพ และความรับผดิชอบ ในปี 2557 มีการจดัอบรมและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บ 
การอบรมทั้งหมด 22 หลกัสูตร โดยหวัขอ้การอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ดา้นเทคนิคและทกัษะต่างๆ ในการทาํงาน 
(Technical Skills and Soft Skills) อีกทั้ง บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (Connected Transactions) 
ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน เพ่ือใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ 
การรายงานท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดรายการดงักล่าว บริษทัฯ เช่ืออยา่งยิง่วา่การพฒันาขีดความสามารถของพนกังานจะช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รในระยะยาว  
 
(ง) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึง ลกูคา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี และคู่คา้ และอ่ืนๆ ตามขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขการซ้ือขายท่ีไดท้าํเป็นสัญญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบติัต่อคู่สัญญา เพ่ือสร้างความเขา้ใจ
อนัดีและความร่วมมือระหวา่งกนั ดงัน้ี 

คู่แข่ง : บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งโดยการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือตรงและเป็นมืออาชีพ ดงัน้ี 
 บริษทัฯ จะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
 มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลอ่ืนใด 

ท่ีกระทาํการในนามของบริษทัฯ ดาํเนินการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

 
เจ้าหนี ้ : บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืระหวา่งบริษทัฯ และเจา้หน้ีอยูเ่สมอ บริษทัฯ มี

นโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี 
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และยดึมัน่ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองการชาํระคืนเงินตน้ 
ดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นตน้ และหากเกิดกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้ บริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีเหตุผดินดัชาํระหน้ีแต่อยา่งใด  

 
คู่ค้า : บริษทัฯ มีหลกัการคดัเลือกคู่คา้หรือผูใ้หบ้ริการจากภายนอก โดยเนน้การพิจารณาจากการวางกลยทุธ์ 

ทางธุรกิจของผูใ้หบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขนั ความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ การป้องกนัและดูแลลูกคา้ และวธีิการบริหารความเส่ียง หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หบ้ริการจากภายนอก มีดงัน้ี 

 ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
 สถานภาพทางการเงิน 
 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 
 ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียนและการดาํเนินคดี 
 นโยบายดา้นการใหบ้ริการ 
 ความเส่ียงจากการใหบ้ริการลูกคา้หลายราย 
 การรักษาความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม  
 ประวติัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
ในทางกลบักนั บริษทัฯ มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูใ้หบ้ริการจากการภายนอก 

 
(จ) ลูกค้า 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ลกูคา้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึง
มุ่งท่ีจะสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการ และความคาดหวงัของ
ลกูคา้อยา่งยติุธรรมและอยา่งมืออาชีพ โดยบริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลกูคา้ ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 ส่งมอบการใหบ้ริการ และสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ 
 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัฯ ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และในเวลาท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ 
 ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัลกูคา้อยา่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งสุภาพ และอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไวว้างใจจากลกูคา้ 
 รักษาความลบัของลกูคา้ และหลีกเล่ียงการใชค้วามลบัดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือผลประโยชน์

ของบุคคลอ่ืนใด  
 
 (ฉ) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยท่ีสุด มีการนาํเทคโนโลยมีาใชแ้ละมีการพฒันากระบวนการทาํงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมไปกบัการปลกูฝัง
ใหพ้นกังานมีจิตสาํนึกในการคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี บริษทัฯ เช่ือวา่ธุรกิจ 
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ท่ีเจริญกา้วหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื จะตอ้งพฒันาองคก์รควบคู่ไปกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รายละเอียดต่างๆ อยูใ่นหวัขอ้ นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ 
 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

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

 
ขอ้มูลสาํคญัท่ีเปิดเผย มีดงัน้ี 
3.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติั 

ตลอดปี 2557 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ยกเวน้เร่ืองต่อไปน้ี  
(1) บริษทัฯ ไม่ไดร้ะบุวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากบุคลากรท่ีมี

ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีอยูอ่ยา่งจาํกดั อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดมี้การทบทวนคุณสมบติัของกรรมการอิสระแต่ละท่านอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี บริษทัฯ เห็นวา่ กรรมการของบริษทัฯ ทุกคน
ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวฒิุมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ยงัคงใหค้วามไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ กย็อ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้การกาํหนดจาํนวน
วาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการหรือกรรมการอิสระไวต้ายตวั  

(2) บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละท่านจะไปดาํรงตาํแหน่งไว้
เน่ืองจากเกรงวา่จะทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสในการไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ อยา่งไรกต็าม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านดาํรงตาํแหน่งอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี  

 
3.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

3.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งของการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ ท่ีสามารถแสดง

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินอยา่งเพียงพอ มีความโปร่งใสถกูตอ้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ ท่ีไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ รวมถึงไดเ้ปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ไวใ้นรายงานประจาํปี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
จดัทาํรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล
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ประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การจดัประชุมพบปะกบันกัวเิคราะห์และมีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน 
รวมถึงการจดัทาํจดหมายข่าวท่ีนาํเสนอถึงฐานะการเงินของบริษทัฯ 
 
3.4 บทบาทและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

บริษทัฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไวใ้นหวัขอ้ รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์และขอ้มูลท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ของกรรมการท่ีช่วยสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ ประสบ
ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจได ้

 
3.5 ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานส่ือสารองคก์ร (Corporate Communications) และนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor 
Relations) เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารกบันกัลงทุน ผูถื้อหน้ นกัวเิคราะห์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชนทัว่ไปอยา่ง
เหมาะสมและเท่าเทียมกนั  

 
ในรอบปีบญัชี  2557 บริษทัฯ ไดมี้การพบปะและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี 
1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(35 คร้ัง) 
2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุน เพ่ือพดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทางการเงิน

คร้ังล่าสุดของบริษทัฯ (2 คร้ัง) 
3. การประชุมนกัลงทุน (8 คร้ัง แบ่งเป็นในประเทศ 5 คร้ัง และต่างประเทศ 3 คร้ัง) 
4. การจดัโรดโชว ์(7 คร้ัง แบ่งเป็นในประเทศ 2 คร้ัง และต่างประเทศ 5 คร้ัง) 
5. การรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ประจาํไตรมาสในงาน Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนท่ีตลาดหลกัทรัพย์

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

รายงานผลประกอบการประจาํไตรมาส สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (แบบ F45-3) แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี 56-1 และ รายงานประจาํปี เป็นตน้ (14 คร้ัง) 

8.  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การลงทุนต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (37 คร้ัง) 

9. ข่าวประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ (16 คร้ัง) 
10. การส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน (7 คร้ัง) 
11. การจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน (13 คร้ัง แบ่งเป็นใหส้ัมภาษณ์กบัส่ือมวลชนในประเทศ 7 คร้ัง และกบั

ส่ือมวลชนต่างประเทศ 6 คร้ัง) 
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โดยผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ทุกคร้ัง ทั้งน้ีสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุน
สัมพนัธ์ไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท ์ 02 254-8437 ต่อ 292 หมายเลขโทรสาร 02 655-5631 หรือ ท่ีอีเมล ์
investors@thoresen.com 

 
3.6 นโยบายการแจง้เบาะแสและนโยบายคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต 

บริษทัฯ มีนโยบายการแจง้เบาะแสและนโยบายคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีอยูภ่ายใต0้ริย
ธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และใหสิ้ทธิแก่พนกังานทุกคนและผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ช่องทางในการส่ือสารมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กรณีมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทาํทุจริต
และคอร์รัปชัน่ การกระทาํผดิกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษทัฯ หรือการร้องเรียนการถกูละเมิดสิทธิ และใน
การแสดงความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือคาํแนะนาํใดๆ ท่ีมีผลต่อบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการส่ือสาร มี
ดงัน้ี 

 เวบ็ไซต ์http://www.thoresen.com 
 อีเมล ์whistleblowing@thoresen.com 
 ทางไปรษณีย ์ท่ีตู ้ป.ณ.12 ปณฝ. ไทยพาณิชย ์แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 
โดยเบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาและดาํเนินการตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาเป็นรายกรณี โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลการร้องเรียนเป็นความลบัและมี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือใหผู้แ้จง้เบาะแสและผูร้้องเรียนมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและ
การร้องเรียนดงักล่าว  

 
3.7 นโยบายวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” ของบริษทัฯ 
 

4. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

จาํนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  

 
 กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลายประการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ใส่ใจ และซ่ือสัตย ์ และควรตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ/
หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
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 ทั้งน้ี คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (Capital Market 
Supervisory Board) และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม           
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํหรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น      
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ  
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ 

อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
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ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
 
(ก.2) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 11 คน อยา่งไรกต็าม มีกรรมการหน่ึงคนลาออกระหวา่งปี และ 
ยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการเขา้มาแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง ทาํให ้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีกรรมการ 10 คน โดยเป็น
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน (ร้อยละ 10 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 9 คน (ร้อยละ 90 จาก
จาํนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 4 คน (ร้อยละ 40 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

 
รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ คร้ังแรก 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 31 มกราคม 2555 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง 

31 มกราคม 2555 
 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง /1 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร  30 มกราคม 2557 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 31 มกราคม 2555 
5. นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
12 เมษายน 2555 

 
6. นายสันติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/ 
กรรมการตรวจสอบ  

31 มกราคม 2555 
 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

31 มกราคม 2555 
 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด  
อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

30 มกราคม 2556 
 

9. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 12 กรกฎาคม 2556 
10. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 30 มกราคม 2556 

 

หมายเหตุ /1  นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2557 
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อาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
1) พิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
2) พิจารณาทบทวนและอนุมติักลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจประจาํปี 

งบประมาณการลงทุน และวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย และมอบหมายอาํนาจ หนา้ท่ีใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
4) มอบอาํนาจหนา้ท่ีใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในการบริหารงานบริษทัฯ ให้

เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน 
5) ติดตามใหฝ่้ายบริหารปฏิบติัตามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์องคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ 
6) ทบทวนและอนุมติักลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาบุคลากร รวมถึงกาํหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
7) กาํหนดใหบ้ริษทัฯ มีการระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและ

สาธารณชนมีประสิทธิผล 
8) กาํหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษทัฯ และดาํเนินการประเมินผลการทาํงานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
(ก.3) การแยกตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีดูแลการ
ใชน้โยบายและแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาและจดัทาํข้ึน 
ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ดาํเนินไปจนสาํเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุม
และตั้งคาํถามสาํคญัๆ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 
อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั 

คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
1) เรียกประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัดูแลเร่ืองการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 

รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2) เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
3) เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามระเบียบวาระ

ท่ีกาํหนดไว ้
4) ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

  - 132 - 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทัฯ ตามท่ีคณะ 

กรรมการมอบหมาย และจะตอ้งบริหารบริษทัฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ รักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารครอบคลุมถึง
เร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย ดงัน้ี 

1) ดาํเนินกิจการ และบริหารงานประจาํวนัของบริษทัฯ 
2) การอนุมติัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน รายจ่ายลงทุนใหเ้ป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะ 

กรรมการบริษทัฯ 
 
(ก. 4)  วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดจาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษทัฯ เป็นไปตาม 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทัฯ ตอ้งออกจากตาํแหน่ง
จาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี 
กรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั้นใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง ซ่ึงกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษทัฯ ท่ีครบวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหด้าํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
 
จํานวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการ 
 บริษทัฯ เห็นวา่ กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวฒิุ
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ยงัคงใหค้วามไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ กย็อ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้การกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการหรือกรรมการอิสระไวต้ายตวั 
  

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัฯ จะหาแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั
ของกรรมการและกรรมการอิสระต่อไป 
    
การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคล 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประวติั 
อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษทัฯ ได ้

 
การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการจาํนวนอยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี โดยกาํหนด 
วนัประชุมไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบ ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบกาํหนดวาระการประชุม ทั้งน้ีใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ี
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เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุมดว้ย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้
กรรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 ในรอบปีบญัชี 2557 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 
10 คร้ัง และมีการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวนทั้งส้ิน 10 คร้ัง 
 
(ข) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ ไดแ้ก่ 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance 
Committee) และ 5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee)  
 
(ข.1) เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2551 เพ่ือรับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และเพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้น
การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงัทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กาํหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ และติดตาม
ขอ้กาํหนดและกฎหมายใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติั
ต่างๆ 

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนท่ีรับผดิชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
 ดูแลเอกสารสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วน 
ไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ  ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2557 

คุณวุฒิการศึกษา ประวตัิการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 

นางสาวมณัฑนี    ร้อยละ 0.000897 - ปริญญาโทสาขาการ - Company Secretary Program 2533-ปัจจุบนั : ผูช่้วย 
สุรกาญจน์กลุ  บริหาร ศศินทร์แห่ง (CSP) รุ่นท่ี 15/2549 จากสมาคม ผูอ้าํนวยการแผนก 
(อาย ุ49 ปี)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั ทะเบียนหุน้ บริษทั        
เลขานุการบริษทัฯ    - อกัษรศาสตร์บณัฑิต ไทย (IOD) โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์  
(ตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั - Effective Minute Taking จาํกดั (มหาชน) 
2551  - ปัจจุบนั)   (EMT) รุ่นท่ี 2/2549 จากสมาคม  
   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั  
   ไทย (IOD)  
   - Improving the Quality of   
   Financial  Reporting  (QFR) รุ่น  
   ท่ี 2/2549 จากสมาคมส่งเสริม  
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย   
   (IOD)  
   - Understanding the fundamental  
   of financial Statement (UFS)  
   รุ่นท่ี 1/2549 จากสมาคมส่งเสริม   
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย  
   (IOD)  
   - Directors Certification Program   
   (DCP) รุ่น 1/2543 จากสมาคม  
   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั  
   ไทย (IOD)  
 

รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัมีอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีของ
บริษทัฯ (แบบ 56-1) ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหเ้ลขานุการบริษทัฯ เขา้อบรมหลกัสูตรเก่ียวเน่ืองกบัเลขานุการบริษทัฯ 
มาโดยตลอด  

 
(ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอาํนาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน
ทั้งน้ี ไดมี้การกาํหนดแผนตรวจสอบประจาํปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส้อบทานกระบวนการรายงานขอ้มูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
กระบวนการตรวจสอบ รวมถึงกระบวนการในการติดตามกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี  
 
ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ 12 เมษายน 2555 
2 นายสันติ บางออ้ กรรมการตรวจสอบ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการตรวจสอบ 14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน ในระหวา่งรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 
 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความเช่ือถือได ้ และความเท่ียงตรงของกระบวนการรายงานขอ้มูลทางการเงิน 

โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํรายงานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาส 
และรายปี 

2. สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
มัน่ใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาในประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
- สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงาน และการจดัโครงสร้างองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่  

ไม่มีการจาํกดัขอบเขตการปฏิบติังาน 
- ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- พิจารณารายงานการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะท่ีนาํเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและกาํกบัดูแลการปฏิบติั

ตามขอ้เสนอแนะ 
- สอบทานความเพียงพอในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ การบริหารจดัการ 

ความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบันโยบายภายในของ
บริษทัฯ 

- ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

- พิจารณาและอนุมติัแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจาํปี แผนอตัรากาํลงั และแผนพฒันาความรู้และทกัษะ
ของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การตรวจสอบเป็นไปอยา่งครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน บญัชี 
และการปฏิบติัการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบติังานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น 
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3. สอบทานการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ การดาํเนินธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึง
พิจารณาต่อรองค่าสอบบญัชีและดาํเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 
- สอบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาถึงความเช่ือถือได ้ ความเพียงพอของทรัพยากร  

ขอบเขตการปฏิบติังาน และประสบการณ์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานตรวจสอบบญัชี
ของบริษทัฯ 

- สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหม้ัน่ใจในความเหมาะสมและมิไดมี้การ 
จาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ 

- ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
- พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีเสนอโดยผูส้อบบญัชี และกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม

ขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
- ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5. พิจารณาการดาํเนินธุรกิจรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการ

พิจารณาดาํเนินรายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจ 
ในประสิทธิภาพของระบบการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของ
การดาํเนินรายการ เพ่ือคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปี 
ของบริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้นและความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

โดยจาํกดัมิใหผู้ส้อบบญัชีใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและงานบริการดา้นภาษี และทบทวนความ
เหมาะสมของผูส้อบบญัชีทุกๆ 3 – 5 ปี 

- ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
- รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส 
9. สอบทานขอ้สรุป และหลกัฐานการฉอ้โกงของพนกังานหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายและ

นาํเสนอรายงานท่ีไดรั้บการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา 
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10. สอบทานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอขอ้ปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ก่

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ืออนุมติั 
 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนในการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้ เพ่ือขอความเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง  
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ปี 2557 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 
1. แต่งตั้ง นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 หรือ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 หรือ นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 หรือ นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจาํปีการเงิน 2557 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 4.65 ลา้นบาท เพ่ือสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และ 
งบการเงินรวม 

 
หลงัพิจารณาขอ้กาํหนดและค่าธรรมเนียมในการวา่จา้งการสอบบญัชีตามท่ีมีการเสนอแลว้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบถึงผลการประเมินของตน และแนะนาํคณะกรรมการบริษทัฯ ใหแ้ต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงจะ

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 28 มกราคม  2558 
 
(ข.3) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ในท่ีประชุมคณะกรรมการในวนัท่ี 14 
กมุภาพนัธ์ 2555 และในการประชุมคณะกรรมการในวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะ
กรรมการบริหาร  

 
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คน ท่ีมาจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 

 
ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการบริหาร 12 กมุภาพนัธ์ 2555 
2 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริหาร 12 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการบริหาร 12 กมุภาพนัธ์ 2557 
4 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 12 กมุภาพนัธ์ 2555 
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คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ังในรอบปีบญัชี 2557 
 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหารรวมถึงการพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประจาํปีของบริษทัฯ เพ่ือท่ีจะเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ และการพิจารณากลยทุธ์ของการลงทุนและการเงินของบริษทัฯ และอนุมติัรายการต่างๆ ตามกรอบ
อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
(ข.4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน เม่ือ
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 
 
ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 นายสันติ บางออ้   ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
14 กมุภาพนัธ์ 2556 

2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2555 

3 นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ังในรอบปีบญัชี 2557 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวมถึงการกาํหนดกระบวนการ และหลกัเกณฑ ์

ในการสรรหา และคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือรับการคดัเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ และทบทวนและเสนอคาํแนะนาํต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับ
คดัเลือก (ไม่วา่จะโดยคณะกรรมการ   ผูถื้อหุน้ หรืออ่ืนๆ) เพ่ือการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงประวติั 
อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ   จาํนวนคร้ังท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ยงัมีหนา้ท่ีในการประเมินผลงานประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสูง 

ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ซ่ึงผลการประเมินการทาํงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดบัผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะถกูนาํมาใชใ้นการเสนอค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณา
และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามแนวทางของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบบัเดือนกนัยายน 2549)  
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(ข.5) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 และในการประชุมคณะกรรมการวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัร
ของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่ง
นอ้ย 3 คน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 
 

ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 นายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบาย และหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือท่ีจะไดค้งไวใ้หอ้ยูใ่น
กรอบของหลกัจริยธรรม  และตรวจสอบพฒันาการเทียบจากผลท่ีประเมิน 

 
ในปี 2555 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการปรับปรุง

แบบฟอร์มการประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทัฯ  

 
ในปี 2556 – 2557 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ในการออก

นโยบายต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปรับปรุงนโยบายท่ีมีอยูเ่ดิมใหดี้ข้ึน อาทิ นโยบายการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี 
นโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร นโยบายการตรวจสอบภายใน นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง นโยบายการต่อตา้น 
การคอร์รัปชัน่ นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ นโยบายการเดินทางและค่ารับรอง และ
นโยบายเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

 
(ข.6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในท่ีประชุมคณะกรรมการวนัท่ี  
14 พฤษภาคม  2553 และในท่ีประชุมคณะกรรมการวนัท่ี 14 ธนัวาคม  2553 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมาจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ยสมาชิกต่อไปน้ี 
 
ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 19 กนัยายน 2555 
2 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

19 กนัยายน 2555 

3 นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี

และการเงิน 

27 พฤศจิกายน 2556 

4 นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ 

27 พฤศจิกายน 2556 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ังในปี 2557 
 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจดัการความเส่ียง

ขององคก์รภายในกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่สามารถระบุปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัไดอ้ยา่งครบถว้น และมีกระบวนการ
จดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกาํหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการ และการอบรมดา้นการบริหารความเส่ียงสาํหรับแต่ละ

กลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเนน้ถึงแนวคิด หลกัการ และการดาํเนินการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุน้ในระยะยาว อีกทั้ง การบริหาร
ความเส่ียงยงัไดถ้กูรวมเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานอีกดว้ย 

 
(ค) ผลประโยชน์ทีข่ัดแย้ง 
(ค.1) ธุรกรรมที่อาจทาํให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ 

ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงมีเน้ือหา
สรุปเก่ียวกบัการถือครองหุน้และการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และของบุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถกูเกบ็ไวก้บับริษทัฯ เพ่ือติดตามรายการเก่ียวโยงหรือ
รายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 วนั
หลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงานท่ีแกไ้ขใหม่ให ้

บริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการจะถกูหา้มไม่ใหพิ้จารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมี 
การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกบับริษทัฯ 
 
(ค.2) การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงานใน
ตาํแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการ
หา้มใชข้อ้มูลภายในท่ีสาํคญัเพ่ือซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น และหา้ม
การใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

และฐานะการถือครองหุน้ของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง โดยใหร้ายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯ ใน 
วนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัฯ มีขอ้กาํหนดหา้ม
กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสทุกคนซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการ
ดาํเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษทัฯ มีส่วน 
ไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ ทาํการเป็นตวัแทน โดย
เลขานุการของบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีแจง้เตือนคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วง
ระยะเวลาหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
 
 (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสต่อปี ทั้งน้ีเป็นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การ
ประชุมพิเศษจะจดัข้ึนตามความจาํเป็นตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ ประชุมทั้งหมด 10 คร้ัง 
วาระการประชุมหลกั ไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส 
และการเขา้ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดใหส้มาชิกทุกคนอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอใหก้บังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้
การสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดยอ่ยในรอบปีบญัชี 2557 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษทัฯ ในรอบปีบัญชี 2557 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการระหว่างปี 
กรรมการ      
บริษทัฯ 
(รวม 10 
คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 12 
คร้ัง) 

กรรมการ 
บริหาร 

(รวม 12 คร้ัง) 

กรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

(รวม 4 คร้ัง) 

กรรมการ 

กาํกบัดูแล
กจิการ 

(รวม 1 คร้ัง) 

กรรมการ        
บริหารความ

เส่ียง 

(รวม 4 คร้ัง) 

1. นายประเสริฐ   บุญสมัพนัธ์ 10/10 - 12/12 - - -  
2. นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ 10/10 - 10/12 - - 1/4  
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 5/5 - 9/9 - -  เป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30

มกราคม 2557  (แทน ม.ล. จนัทรจุฑา 
จนัทรทตั) 
 
เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 12 
กมุภาพนัธ์ 2557 (แทน ม.ล. จนัทร
จุฑา จนัทรทตั) 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 10/10 - 12/12 - 1/1 -  
5. นายกฤช ฟอลเลต็ 10/10 12/12 - - - 4/4  
6. นายสนัติ บางออ้ 10/10 12/12 - 4/4 1/1 -  
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 7/10 - - 4/4 0/1 -  
8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี  

6/10 - - 3/4 - -  

9. นายอีฟ บาบิว  6/10 - - - - -  

10. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ 7/10 11/12 - - - - เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือ
วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 

หมายเหตุ :     ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 10 คร้ัง เป็นการประชุมปกติ 5 คร้ัง และประชุมนดัพิเศษ 5 คร้ัง 
*  สาเหตท่ีุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เน่ืองจากติดภารกิจไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอ่ืน โดยกรรมการแต่ละท่านจะมีการส่งหนังสือลาประชุม
ให้กับประธานกรรมการหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 
รายละเอียดการเขา้ประชุมของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ีลาออกในรอบปีบญัชี 2557 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการในรอบปีบัญชี 2557 

การลาออกของกรรมการระหว่างปี 
กรรมการ      
บริษทัฯ 
(รวม 10 
คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 12 
คร้ัง) 

กรรมการ 
บริหาร 

(รวม 12 คร้ัง) 

กรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

(รวม 4 คร้ัง) 

กรรมการ 

กาํกบัดูแล
กจิการ 

(รวม 1 คร้ัง) 

กรรมการ        
บริหารความ

เส่ียง 

(รวม 4 คร้ัง) 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 4/4 - 0/3 - - 0/1 
ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 

30 มกราคม 2557 
 

2. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั 
อลั-คูวารี 

0/5 - - - - - 
ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 

9 พฤษภาคม 2557 
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(จ) การประเมนิของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการสาํหรับรอบปีส้ินสุด    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 โดยประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเป็นผูด้าํเนินการส่งแบบประเมินผลงานของ
คณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเกบ็ไวท่ี้เลขานุการบริษทัฯ และประธานกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

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

 
ทั้งน้ีในปี 2557 ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยูใ่นเกณฑ ์ “ดีมาก” โดย

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การหารือเก่ียวกบัผลการประเมินและการปรับปรุง และขอใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยคณะต่างๆ 
เสนอวธีิการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 
 
 (ฉ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํคู่มือกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปขอ้มูลของบริษทัฯ นโยบายและกฎบตัรต่างๆ ของบริษทัฯ 
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ และแจกใหแ้ก่กรรมการทุกท่านเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีการจดัการปฐมนิเทศใหก้บั
สมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหก้รรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเร็วท่ีสุด โดยมี
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะเป็นผูจ้ดัการปฐมนิเทศใหก้บัสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการ  
บริษทัฯ ในการประชุมดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ นอกจากน้ี กรรมการเขา้ใหม่จะไดมี้
โอกาสพบปะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพ่ือรับทราบขอ้มูลธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ ในรายละเอียดท่ีมากข้ึน  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการทาํงานของ

กรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ปัจจุบนั กรรมการ 8 คน จากจาํนวนทั้งหมด 10 คน ไดเ้ขา้
อบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (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”) หลกัสูตร 4M;Monitoring Fraud Risk Management (MFM), Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR), Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR ) และหลกัสูตร Diploma Examination (EMAM) 
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บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตร
ดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 

 
หลกัสูตรท่ีกรรมการบริษทัฯ ไดผ้า่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

Role of 
Chairman 
Program 

(RCP) 

Director 
Accreditation 

Program 

(DAP) 

Director 
Certification 

Program 

(DCP) 

Finance for 
Non-Finance 

Director 
Program 

(FND) 

Role of the 
Compensation 

Committee 
Program 

(RCC) 

Audit 
Committee 
Program 

(ACP) 

Diploma 
Examination 

(EXAM) 

4M 

1. นายประเสริฐ 
บุญสมัพนัธ์ 

RCP 
28/2555 

DAP      
26/2547 

      

2. นายเฉลิมชยั 
มหากิจศิริ 

 
DAP     
30/2547 

DCP    
53/2545 

     

3. นายฌอ็ง ปอล 
เทเวอแน็ง 

 
DAP     
74/2551 

      

4. นายเชีย วนั ฮทั 
โจเซฟ 

  
DCP 
165/2555 

     

5. นายกฤช      
ฟอลเลต็ 

  
DCP 
149/2554 

   
EXAM 
32/2555 

 

6. นายสนัติ      
บางออ้ 

  

DCP    
12/2544 

 RCC        
16/2556 

ACP 
42/2556 

 

MFM 
9/2556 
MIR 
14/2556 

MIA 
14/2556 

MFR 
17/2556 

7.  นางสาวอุษณา 
มหากิจศิริ 

 
DAP      
30/2557 

      

8.  นายเชิดพงษ ์ 
สิริวชิช ์

RCP 
10/2547 

DAP       
8/2547 

DCP 
104/2551 

FND      
13/2547 

 
ACP 
27/2552 

  

 
5. จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
 
(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1. ความยุตธิรรม 

บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สญัญาทุกรายท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงการปฏิบติั
ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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2. ความเป็นมืออาชีพ 
บริษทัฯ รับผดิชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการทาํงานใหไ้ดผ้ล

ในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ธีิการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

3. การทํางานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้และการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

4. วนัิยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยวนิยัและหลกัการดา้นจริยธรรม และทาํการทุกอยา่งใหม้ัน่ใจวา่ธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 
(ข) จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบค่านิยมหลกัขององคก์ร พนัธกิจ และวสิัยทศัน์ (VMV 
Framework) เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 
ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือนาํกรอบค่านิยม พนัธกิจ และวสิัยทศัน์ดงักล่าวมาใช ้ โดยเนน้ค่านิยมหลกั 4 
ประการของบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจ

หลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศสาํหรับพนกังานใหม่อีกดว้ย 
 

ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
1. คุณธรรม: เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสัตยต่์อกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั จะปฏิบติัตามท่ีให้

สัญญาไว ้ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั 
2. ความเป็นเลศิ: เราจะทาํงานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษาสภาพแวดลอ้ม  

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

ส่งเสริม และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 
4. การยดึมัน่ในพนัธะ: เราจะคาํนึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลและ

ความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

  - 146 - 

9.2 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือเป็น
ตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือตามสัญญา
การถือหุน้ (Shareholders agreement) เพ่ือเป็นตวัแทนในการกาํหนดนโยบายและดาํเนินธุรกิจในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของบริษทั และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ การส่ง
ตวัแทนของบริษทัเพ่ือเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น เป็นขอบเขตอาํนาจของคณะกรรมการ 
บริหาร กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี เพ่ือรักษาประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 
 
9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯ ในวนั
เดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ เก่ียวกบัการรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และใหป้ฏิบติัตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียน โดยใชข้อ้มูลภายในโดยกรรมการและผูบ้ริหารจะละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะ
เผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศท่ีสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
 
9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นเงิน
รวม 22,114,829 บาท  
 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นเงิน 

7,523,804 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ 
(AIS) บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 
 
9.5 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 

-ไม่มี- 
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10.   ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

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

การลงทุนท่ีมีความน่าเช่ือถือและไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดในเอเชีย โดยการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ยดึหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีสาํนึกรับผิดชอบต่อชุมชน และตอบแทนสู่สังคมอยา่ง
แทจ้ริง  และดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ผูถื้อหุน้ พนกังาน พนัธมิตร
ทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความสมดุลและก่อใหเ้กิดผลกระทบในเชิงบวกท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนมิติทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อนันาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื    

 
แนวทางการพฒันาองค์กรธุรกจิอย่างยัง่ยนืของ TTA  
 เพ่ือพฒันาองคก์รธุรกิจใหมี้ความยัง่ยนื TTA วางกรอบการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนื โดยอา้งอิงมาจากแนว
ทางการดาํเนินการในระดบัสากล ซ่ึงครอบคลุมทั้งมิติทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกับรรษทัภิบาลท่ี
ดี เพ่ือใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกธุรกิจ โดยกาํหนดแนวทางและเป้าหมายการดาํเนินงานใหทุ้กธุรกิจนาํไป
ปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 

 

                          
 
มติขิองการพฒันาอย่างยัง่ยนืด้านเศรษฐกจิ 

TTA มีเป้าหมายสูงสุดของการดาํเนินธุรกิจ คือ “Sustainable Value Creation” การมุ่งเนน้สร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งสมดุล โดยมีผลตอบแทนของการลงทุนเป็นเสมือนทางผา่นไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกนัของทุกฝ่าย 

ในการท่ีจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมๆ กนั แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
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รักษาพอร์ตการลงทุนท่ีสมดลุและสร้างการเติบโตให้กับกิจการ 
มุ่งเนน้กลยทุธ์ดา้นการสร้างสมดุลใหก้บัพอร์ตการลงทุน และสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่กิจการท่ีบริษทัฯ

เขา้ไปลงทุน โดยทาํการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนของแต่ละธุรกิจอยา่งละเอียดรอบคอบ บริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง
เหมาะสม และคาํนึงถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งต่อเน่ือง มัน่คง 

และยัง่ยนื 

 
แสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพสูงในการสร้างรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีรวดเร็ว โดยใช ้  

กลยทุธ์การปรับตวัอยา่งรวดเร็ว พร้อมรับกระแสการเปล่ียนแปลงและปัจจยัความไม่แน่นอนต่างๆ  โดยการวางแผนการ
ลงทุนอยา่งระมดัระวงั โดยเฉพาะดา้นการเงิน และบริหารกระจายความเส่ียง ซ่ึงการดาํเนินการต่างๆ จะตอ้งทาํใหบ้ริษทัฯ มี
ฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งและมัง่คงยิง่ข้ึน 

 

พัฒนาบุคลากร เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
มุ่งพฒันาพนกังานและปลกูฝังวฒันธรรมการเป็นองคก์รนวตักรรมโดยการสร้างบรรยากาศใหพ้นกังานทุกระดบั 

คิดนอกกรอบ กลา้แสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งสนบัสนุนการ
พฒันาเปล่ียนแปลงในทางท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น ผูถื้อหุน้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน 

รวมทั้งพนกังานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
มติขิองการพฒันาอย่างยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม 

ดว้ยตระหนกัดีวา่ธุรกิจท่ี TTA เขา้ไปลงทุนส่วนใหญ่จะตอ้งพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญั
อยา่งยิง่ต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด จึงมีการนาํ
เทคโนโลยมีาใช ้ และมีการพฒันากระบวนการทาํงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมไปกบัการปลกูฝังใหพ้นกังานมี
จิตสาํนึกในการคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี  

 

มติขิองการพฒันาอย่างยัง่ยนืด้านสังคม 
ส่งเสริมการสร้างสรรคส์ังคม รวมถึงพฒันาศกัยภาพ และยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสังคมใหดี้

ข้ึน เพ่ือใหส้ังคมไทยยัง่ยนื 

 

เร่ิมตั้งแต่สังคมภายในองคก์ร บริษทัฯ ถือวา่ "พนกังาน" เป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าและสาํคญัท่ีสุด  โดยไดพ้ฒันาทกัษะ
ความรู้ในวิชาชีพตามสายงานใหก้บัพนกังานควบคู่ไปกบัการส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม โดยไดข้ยายขอบเขตการพฒันาไปสูชุมชนและสังคมในวงกวา้ง ผา่นการดาํเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งต่อเน่ือง  
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นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่การพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
 TTA เช่ือวา่ธุรกิจท่ีเจริญกา้วหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื จะตอ้งพฒันาองคก์รควบคู่ไปกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบุคลากรทัว่ทั้งองคก์รจะตอ้งเห็นคุณค่าและความสาํคญัของการดาํเนินการต่างๆ ท่ี
แสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม และสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีกาํหนดไว ้ ไม่วา่ TTA 

จะไปลงทุนในธุรกิจใด ในประเทศใดกต็าม TTA จะดาํเนินการอยา่งถกูตอ้งตามหลกัจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ดงันั้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัองคก์ร TTA จึงไดก้าํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือ
การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื และไดด้าํเนินงานและจดักิจกรรมต่างๆ ตามแนวทาง “เขม็ทิศธุรกิจเพ่ือสังคม 8 ดา้น” ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี  

 
หมวดที ่1 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี
  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไว ้ ณ วนัท่ี 24 

ธนัวาคม 2555 ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อกาํหนดของกฎหมาย  การบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎบตัร 

กฎเกณฑแ์ละมติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความรับผดิชอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของตน 

 ความโปร่งใส การประกอบธุรกิจและการดาํเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารถตรวจสอบไดแ้ละมีความ
โปร่งใส 

 การมส่ีวนร่วม ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของบริษทัฯ 

 หลกัความคุ้มค่า  ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนทางการเงิน
และเศรษฐกิจ  

 

องคป์ระกอบสาํคญัของนโยบายขา้งตน้สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 

2. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

4. โครงสร้างและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ  

ซ่ึงรายละเอียดของการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการขา้งตน้ ไดถ้กูจดัทาํแยกไวใ้นหวัขอ้  “รายงานวา่
ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ” ในรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 
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หมวดที ่2 การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
1. ดาํเนินธุรกิจและการลงทุน โดยยดึหลกัจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ปฏิบติัตามพนัธสัญญาท่ีไดต้กลงกนัไว ้

และมีการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม   

2. ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งยติุธรรม ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นระบบ โดยมีการกาํหนดนโยบาย
อยา่งเป็นรูปธรรม  และมีการจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนแก่คู่คา้ตามขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายดอกเบ้ีย
และชาํระหน้ีตรงตามกาํหนดเวลาท่ีตกลงกนัไว ้ 

3. รณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเห็นความสาํคญัของการต่อตา้นการทุจริต  

 
กจิกรรมทีด่าํเนินการในปี 2557  

• การจดัอบรมเร่ืองจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) รวมถึงนโยบายและกระบวนการการแจง้การ
กระทาํท่ีผิดปกติในองคก์ร และนโยบายการต่อตา้นการแกแ้คน้อนัเน่ืองมาจากการแจง้การทาํผดิดงักล่าว (The 

Whistle Blowing and Non-Retaliation Policy and Procedures) 

• การจดัอบรมใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองนโยบายการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี  (Authorization Policy) และ
การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับุคคลท่ีอาจจะเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ (Connected 

Transaction) เช่น การกระทาํรายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัร่วม และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 
หมวดที ่3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมิใหธุ้รกิจท่ีบริษทัฯเขา้ไปลงทุน เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้ 

2. มีระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การจดัใหมี้
สถานท่ีทาํงานท่ีสะอาดและปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

3. พฒันาพนกังาน ฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพ และเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีการเรียนรู้และเล่ือนตาํแหน่งเม่ือมี
โอกาสท่ีเหมาะสม 

4. จดัใหมี้เง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมสาํหรับพนกังาน และมอบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ซ่ึงครอบคลุมถึงการใหอิ้สระในการแสดงความเห็นโดย
ปราศจากการแทรกแซง การไดรั้บขอ้มูลหรือความคิดเห็นผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์และเวบ็ไซต ์ รวมทั้งมีช่องทาง
การส่ือสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

6. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีดุลยภาพในการใชชี้วิตระหวา่งชีวติการทาํงานและชีวิตส่วนตวั และส่งเสริมใหพ้นกังานมี
โอกาสบาํเพญ็ประโยชน์ทาํความดีเพ่ือสังคมรวมทั้งการปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั 

7. จดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือดูแลและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ของพนกังาน  

8. จดัใหมี้ช่องทางในการนาํส่งขอ้ร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือ ตูป้ณ. สาํหรับ
พนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

9. จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาวะแวดลอ้ม ในบริษทัฯ เพ่ือดูแลใหพ้นกังานทุก
คนทาํงานในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภยั รวมถึงการกาํหนดนโยบายใหพ้นกังานทุกคนจะตอ้งรายงานสภาพ 

แวดลอ้มในการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัต่อผูบ้งัคบับญัชาพร้อมขอ้เสนอแนะต่างๆ (ถา้มี) 
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10. จดัใหมี้การดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น  วนัหยดุประจาํปี วนัหยดุลาคลอด วนัลาพกัผอ่น
ประจาํปี เงินค่าจา้งสาํหรับการทาํงานล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต ประกนั
สุขภาพส่วนบุคคล  และการตรวจสุขภาพประจาํปี 

 

กจิกรรมทีด่าํเนินการในปี 2557 
โครงการพฒันาความรู้ของบุคลากร 
• จดัใหพ้นกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรการจดัการการเงินส่วนบุคคลของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือนาํความรู้มาถ่ายทอดใหก้บัพนกังานในบริษทัฯ ทาํใหพ้นกังานตระหนกัถึงความ 

สาํคญัของการวางแผนการออมเงินและสามารถบริหารการเงินของตนเองได ้

• จดักิจกรรม “Town Hall” เป็นประจาํทุกไตรมาส เพ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลประกอบการและทิศทางการดาํเนินงาน 

รวมถึงกิจกรรมสาํคญัๆ แก่พนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานไดท้าํความเขา้ใจและสามารถปรับปรุงแผนการดาํเนินงาน
ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

• นาํเสนอขอ้มูลใหม่ๆ เร่ืองการลงทุนในกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจใน
นโยบายการลงทุนและเลือกรูปแบบการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดแีละการทํางานอย่างมคีวามสุข  

• จดัตรวจสุขภาพประจาํปีฟรี พร้อมกบัการจดัสัมมนาเร่ืองการดูแลสุขภาพใหป้ลอดจากโรคออฟฟิศซินโดรม 

• จดัสวสัดิการเพ่ิมพนูความสุขใหก้บัพนกังาน ดว้ยการจดักิจกรรมชมภาพยนตร์ใหก้บัพนกังานในกลุ่ม TTA ทุก
บริษทั ท่ีดาํเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศไทย ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

• จดักิจกรรมระหวา่งพนกังานในกลุ่ม TTA รวมกนั เพ่ือลดช่องวา่งและเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั  

ไดแ้ก่ กิจกรรมวนัปีใหม่ และกิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี  

• ส่งเสริมสุขภาพและกระตุน้ใหพ้นกังานออกกาํลงักาย ดว้ยการจดักิจกรรมเตน้แอโรบิคและเล่นโยคะในท่ีทาํงาน 

โดยมีวทิยากรมาสอนสัปดาห์ละ 2 วนั 

 

โครงการสนับสนุนทางการศึกษา 
• โทรีเซนชิปป้ิง จดักิจกรรม “Maritime Awards” คร้ังท่ี 10 เพ่ือมอบทุนการศึกษา จาํนวน 14 ทุน มูลค่าทุนละ 

5,000 บาท ใหก้บับุตรธิดาของลูกเรือท่ีมีผลการเรียนดีสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัลูกเรือท่ีมีผลงาน
ดี  และมอบรางวลัผลงานยอดเยีย่มใหก้บัลกูเรือใน 3 สาขา   

• โทรีเซนชิปป้ิง มอบทุนการศึกษาให้กบันักศึกษาจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีมีผลการ
เรียนเกรดเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.0 จาํนวนทั้งส้ิน 4 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท  

 

กจิกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
• จดักิจกรรมซอ้มหนีไฟประจาํปี และตรวจสอบประสิทธิภาพในการส่ือสาร Call Tree เพ่ือใหท้ราบถึงส่ิงท่ีควร

ปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั หากเกิดไฟไหมใ้นอาคารสาํนกังาน และการดูแลความปลอดภยัของพนกังานหลงัจาก
ออกมาจากอาคารได ้  
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หมวดที ่4 ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นและพนัธมติรทางธุรกจิ 
1. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย เพ่ือรักษาพอร์ตการลงทุนท่ีสมดุลและเป็นการกระจายความเส่ียงอยา่ง

เหมาะสม เลือกลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างรายไดท่ี้มัน่คง ใหผ้ลตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาว 

อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

2. ดาํเนินการพฒันาและดูแลธุรกิจท่ีเขา้ไปลงทุนใหเ้จริญกา้วหนา้และเติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  

3. เผยแพร่ขอ้มูลผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และพนัธมิตรทางธุรกิจ อยา่งถกูตอ้ง  โปร่งใส 

และเพียงพอ ทั้งบนเวบ็ไซต ์หนงัสือรายงานประจาํปี และส่ือประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ 

4. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือในการประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 

 

กจิกรรมทีด่าํเนินการในปี 2557  
• จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

• จดังาน SET Opportunity Day ประจาํไตรมาส 

• รายงานข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการคืบหนา้ของกิจการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• จดัทาํเผยแพร่หนงัสือรายงานประจาํปี 

• เปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีส่วนร่วมกบัการบริหารกิจการโดยส่งขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนผา่น
ทางเวบ็ไซตแ์ละตูไ้ปรษณียข์องบริษทัฯ 

• จดัประชุมนกัวเิคราะห์ ประจาํไตรมาส และในโอกาสท่ีมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพ่ือช้ีแจงทาํความเขา้ใจ 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการบริหารธุรกิจของบริษทัฯ 

 
หมวดที ่5 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
1. สนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจดังบประมาณส่วนหน่ึงจากรายไดข้อง

บริษทัฯ เพ่ือใชด้าํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาชุมชนและสังคม  

2. ดาํเนินการปลูกฝังจิตสาํนึกของพนกังานใหร่้วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสังคมใหน่้าอยูแ่ละสละเวลา
บาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสาธารณะและกิจกรรมการกศุลต่างๆ ในโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือใหชุ้มชนและสังคมเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื 

 

กจิกรรมทีด่าํเนินการในปี 2557 
โครงการทํานุบํารุงศาสนา 
การบริจาคเงนิเพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยและผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

• ร่วมโครงการ “Be Buddhawajana World 2014” ซ่ึงจดัโดยกองทุนเผยแผพ่ทุธวจน เพ่ือช่วยสนบัสนุนการเผย
แแพร่คาํสอนขององคพ์ระสัมมาสัมพทุธเจา้อยา่งถกูตอ้ง คือ “พทุธวจน” เพ่ือประกาศใหช้าวโลกไดรั้บรู้ และเกิด
ความศรัทธา โดยบริจาคเงินสนบัสนุนโครงการ เป็นจาํนวน 200,000 บาท 
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• ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลิปปินส์ท่ีประสบภยัจาก

พายไุตฝุ้่ นไห่เยีย่น เป็นจาํนวน 200,000 บาท 

• ร่วมแคมเปญ “Ice Bucket Challenge” โดบริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย จาํนวน 

50,000 บาท และกองทุนเพ่ือผูป่้วยโรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง จาํนวน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

 

โครงการบําเพญ็ประโยชน์เพือ่สาธารณะ   
จดัโครงการ “Born to Be Good”  ต่อเน่ืองจากปี 2556 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานจิตอาสาได้

ออกไปทาํกระทาํความดี แบ่งปัน และ เอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น โดยเฉพาะผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่ตน  โดยไม่หวงัผลตอบแทน และในปี 

2557 ไดจ้ดักิจกรรมรวม 3 คร้ัง คือ  

• กิจกรรม “ของเก่าท่ีไม่ใช.้..เราขอ” เพ่ือสนบัสนุนโครงการอ่านสร้างชาติของมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงรวบรวม
หนงัสือบริจาคจากพนกังานทุกฝ่าย พร้อมเงินบริจาคจากทางบริษทัฯ  นาํมาจดัสร้างเป็นตูห้นงัสือ  มอบ
ใหก้บัมูลนิธิกระจกเงา จาํนวน 30 ตู ้ สาํหรับนาํไปมอบต่อใหก้บัชุมชนท่ีเขตพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการจาํนวน 30 

ชุมชน 

• กิจกรรม “แบ่งปันรักใหปุ้กปุย” โดยพนกังานจิตอาสาเดินทางไปบริจาคเงิน อาหารและยารักษาโรค เพ่ือ
ช่วยเหลือสุนขัและแมว ท่ีมูลนิธิบา้นสงเคราะห์ 

• กิจกรรม “เล่านิทานใหน้อ้งฟัง” ท่ีบา้นครูนอ้ย โดยพนกังานจิตอาสาช่วยปลกูฝังนิสัยรักการอา่นใหก้บัเดก็ๆ 

ผา่นการเล่านิทานเร่ือง “หมาป่าท่ีไม่ธรรมดา” ทาํใหเ้ดก็ๆ เห็นถึงประโยชน์ของการอ่านหนงัสือท่ีจะทาํให้
เป็นเดก็ท่ีมีความรู้ มีปัญญา นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดักิจกรรม “วิง่ผลดัหยอดกระปุก” เพ่ือช่วยส่งเสริมวนิยัการ
ออมเงิน ตั้งแต่วยัเดก็ รวมทั้งไดจ้ดัเล้ียงอาหารกลางวนัและมอบทุนการศึกษาใหก้บัเดก็ๆ อีกดว้ย  

 

หมวดที ่6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
1. ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกฝ่าย ทุกบริษทั ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปฏิบติั 

งาน 

2. รณรงคแ์นวคิด “ลด ใชซ้ํ้ า และนาํกลบัมาใชใ้หม่ ใหคุ้ม้ค่า” เช่น การใชก้ระดาษพิมพส์องดา้น การจดัเกบ็ขอ้มูล
ในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ การนาํวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ 

3. จดัใหมี้มาตรการประหยดัพลงังานในท่ีทาํงาน ไดแ้ก่การใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน การปิดไฟ และ
เคร่ืองปรับอากาศในจุดท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชง้าน หรือในช่วงพกักลางวนั และช่วงนอกเวลางาน 

4. บริษทัในกลุ่ม TTA ไดมี้ส่วนร่วมในการลดสภาวะโลกร้อน โดยการกาํหนดมาตรการการลดสภาวะเรือนกระจก
และปฏิบติัตามมาตรการนั้นอยา่งจริงจงั  

 

กจิกรรมทีด่าํเนินการในปี 2557 
ตวัอยา่งเช่น โทรีเซนชิปป้ิง ไดก้าํหนดมาตรการท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ และระบบนิเวศน์ทาง

ทะเลเพ่ือลดการเกิดสภาวะเรือนกระจกไว ้ดงัน้ี  
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ก. ปฏิบติัตามกฎ MARPOL Annex VI ในการใชเ้ช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าสาํหรับเรือทุกลาํในกองเรือ ทั้งในขณะท่ี
เรืออยูใ่นเขตบงัคบัการปล่อยแก๊สและเขตทัว่โลก และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีในการจดัการใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ 

ข. ปฏิบติัตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงกาํหนดโดย
องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) อยา่งเคร่งครัด 

ค. การปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัวา่ดว้ยเร่ืองจดัการเปล่ียนถ่ายนํ้าอบัเฉาเรือ (water ballast treatment) เพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ในทะเล เพ่ือลดและขจดัปัญหาการยา้ยถ่ินหรือแพร่ระบาดของส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว ์และเช้ือ
โรคท่ีเป็นอนัตราย ท่ีติดอยูใ่นนํ้าอบัเฉาเรือ เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสุขภาพอนามยัของ
มนุษยใ์นภมิูภาคต่างๆ ทัว่โลก 

 
หมวดที ่7 นวตักรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

เน่ืองจากธุรกิจท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนอยูใ่นภาคธุรกิจขนส่ง มีความเส่ียงต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นการใชพ้ลงังาน 

ดา้นการปล่อยก๊าซท่ีจะส่งผลกระทบถึงชั้นบรรยากาศโลก และดา้นระบบนิเวศน์ทางทะเล ดงันั้น บริษทัฯ จึงสนบัสนุนให ้

โทรีเซนชิปป้ิง หาแนวทางการลดผลกระทบดงักล่าวใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมทั้งส่งเสริมใหส้ร้างจิตสาํนึกของกองเรือในการลด
ปริมาณการใชพ้ลงังานในขณะท่ีเดินเรือขนส่งสินคา้ อีกทั้ง ตอ้งพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และ
ไนโตรเจนออกไซดไ์ดเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ตลอดจนช่วยดูแลรักษาระบบนิเวศน์ในทะเลใหค้งอยูอ่ยา่งสมดุลยแ์ละปลอดภยัอยา่ง
ย ัง่ยนื  

 

โทรีเซนชิปป้ิง ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการมีส่วนในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศน์ในทะเลอยา่ง
จริงจงั โดยนอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎระเบียบของ MARPOL Annex VI และ IMO แลว้ ยงัไดริ้เร่ิมนาํนวตักรรม
ใหม่ๆ มาใชป้รับปรุงกระบวนการทาํงานอีกดว้ย 

 

กจิกรรมทีด่าํเนินการในปี 2557 

มาตราการลดมลพิษ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• การใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงมีส่วนผสมของกาํมะถนัตํ่า (Low Sulfur) และการทดลองใชน้ํ้ ายาพิเศษผสมในนํ้ามนั
เช้ือเพลิงเพ่ือช่วยทาํใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

• การใชร้ะบบควบคุมปริมาณนํ้ามนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) ของเช้ือสูบเคร่ืองจกัรใหญ่ และการติดตั้งอุปกรณ์ 

Mewis Duct ใหก้บัเรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ์ 

 

การปฏิบติัการเพ่ือประหยดัพลงังาน 

• การติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถคาํนวณหาอตัราการกินนํ้าลึกของเรือไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัร่องนํ้าในแต่ละเขต ทาํ
ใหป้ระหยดัพลงังานท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนเคร่ืองยนต ์

• เพ่ิมความถ่ีในการขดัลา้งตวัเรือและใบจกัร เพ่ือลดแรงเสียดทานขณะเรือวิง่  

• ทดสอบกระบวนการขดัลา้งตวัเรือ 100% และใชสี้ท่ีลดแรงเสียดทานของนํ้าทะเล 

• การศึกษาความเป็นไปไดข้องการใชแ้รงลมขบัเคล่ือนตวัเรือโดยใช ้Sky Sail 

• ปรับโหมดเดินเรือใหเ้ป็นแบบประหยดัพลงังาน 
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• การใชสี้กนัเพรียง ปลอดสารดีบุก ระหวา่งท่ีนาํเรือเขา้อู่เพ่ือซ่อมบาํรุงรักษา 
นวตักรรมเหล่าน้ี เป็นการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ท่ีมีการส่ือสารและเผยแพร่ใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วน

ไดเ้สียรับทราบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผา่นช่องทางการส่ือสารและกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

รายงานประจาํปี ส่ือประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ  เขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 
หมวดที ่8  การจัดทาํรายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

โดยสรุปแลว้ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ  ไดต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคม โดยสร้างความเขา้ใจ
ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานในเร่ืองของความรับผดิชอบต่อสังคม และส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลและรายงาน เก่ียวกบักิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ผา่นส่ือภายในและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

TTA ใหค้วามสาํคญัในการดาํเนินงานท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีเขม้แขง็ท่ีทาํใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินไปควบคู่
ไปกบัการบริหารจดัการความเส่ียง โดยไม่ทาํใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได ้ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ 

ไดรั้บความเสียหาย กระบวนการและระบบงานขององคก์รไดถ้กูวางไวภ้ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยการใหน้โยบายแก่ผูบ้ริหาร การกระจายอาํนาจหนา้ท่ี รวมทั้งมีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตาม 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ รับผดิชอบในการใหค้วามมัน่ใจวา่ผูบ้ริหารไดจ้ดัใหมี้กระบวนการการบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสอบทานการมีประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีวางไว ้ คณะกรรมการ
บริษทัฯไดม้อบหมายอาํนาจใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดูแล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองระบบการควบคุมภายใน 
รายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่คณะกรรมการบริษทัฯ
ไดท้าํหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบอยา่งครบถว้น 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่าย

ตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการทาํ
การประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญัท่ีบริษทัฯ วางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอทั้งในดา้นความเหมาะสม
ของการควบคุมและการปฏิบติัตามระบบ ประเดน็ท่ีตรวจพบไม่วา่จะเป็นจากความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และในเร่ืองอ่ืนไม่วา่จะเป็นจากปัจจยัภายในหรือภายนอกจะถูกนาํมาพิจารณาวา่มีผลกระทบในวงกวา้งหรือไม่ 
ประเดน็จากการตรวจสอบท่ีสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะทาํการติดตามการแกไ้ขหรือปรับปรุงของผูบ้ริหารจนกวา่จะไดข้อ้สรุปเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี รายงานท่ี
สาํคญัจะถกูนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอทั้งจากผูบ้ริหาร ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และฝ่ายกาํกบัดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเร่ืองทางการเงิน การควบคุมภายในในการดาํเนินงานและการปฏิบติั
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

การควบคุมภายในของบริษทัฯปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซ่ึงอา้งอิงตามอิงตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 
องคป์ระกอบดงัน้ี 

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

บริษทัฯสนบัสนุนใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี โดยมีการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การดาํเนินการ การ
ควบคุม และการกาํกบัดูแลท่ีเหมาะสม มีการจดัโครงสร้างการบริหารใหเ้หมาะสมกบัขนาด และการดาํเนินธุรกิจของ 
บริษทัฯ ยดึมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษทัฯ คาดหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมแก่พนกังานทุกคน มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัโดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่ายตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 
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อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละระดบัไดถ้กูกาํหนดข้ึนอยา่งชดัเจน พ้ืนฐานท่ีสาํคญัของ
คุณภาพในการทาํงานไดถู้กอธิบายไวใ้นคู่มือพนกังาน (Code of Conduct) สาํหรับพนกังานทุกคน โดยเนน้การสร้างสาํนึก
ถึงความรับผดิชอบต่อลกูคา้ การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั การใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนั การทาํงานร่วมกนัและ
เช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี เป้าหมายและวธีิท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯไดถ้กูวางแผนและกาํหนดเป็น
แนวทางไวส้าํหรับพนกังานทุกคนร่วมกนัปฏิบติัตาม โดยมีการติดตามประเมินผลอยา่งใกลชิ้ดจากฝ่ายบริหาร  นอกจากน้ี
บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะตาํแหน่ง (Job description) การกาํหนดขอบเขตลกัษณะงาน (Job 
specification) และการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่งงานอยา่งเหมาะสม บริษทัฯตระหนกั
ถึงความสาํคญัของการกาํหนดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเหมาะสม จะนาํไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององคก์ร 

 
2.  การประเมนิความเส่ียง 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง

สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
บริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดระดบัผลกระทบ หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี บริษทัฯไดส้นบัสนุนใหมี้
การตระหนกัถึงความรับผดิชอบร่วมกนัของพนกังานทุกคน ต่อการบริหารจดัการความเส่ียงสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้างการบริหารจดัการความเส่ียงไดจ้ดัวางอยา่งมีแบบแผน มาตรการและแผนการ
บริหารความเส่ียงไดถู้กกาํหนดจากปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งจาก
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนยงันาํมาถึงเป้าหมายของการควบคุมบริหารความเส่ียง
โดยการใชว้ธีิการควบคุมต่างๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การกาํหนดใหมี้การรายงานความเส่ียงท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการควบคุมติดตามใหมี้การบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ อยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที แผนการ
บริหารความเส่ียงจะถกูติดตามและทบทวนความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ ก่อนจะใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการทบทวนกรอบ
นโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ี
สอดคลอ้งต่อทิศทางกลยทุธ์การดาํเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกาํกบัดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหาร
ความเส่ียงท่ีสาํคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
3. กจิกรรมการควบคุม 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้ เหมาะสม
กบัธุรกิจและการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามผา่นขอ้กาํหนด 
นโยบายและวธีิการปฏิบติังานของบริษทัฯ และไดมี้การสอบทานและพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ การทาํรายการธุรกรรมระหวา่ง
บริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่างๆ ทางการคา้ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ 
เสมือนหน่ึงวา่ธุรกรรมและขอ้ตกลงนั้นไดถู้กทาํกบับริษทัอ่ืนๆ ตามปกติในทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือ
ป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของทางบริษทัฯ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 
บริษทัฯยงัสนบัสนุนใหพ้นกังานใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้ รวมทั้งกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตและการไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ 
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4. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร  

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาเพ่ือประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความตอ้งการของฝ่าย
บริหาร บริษทัฯยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถกูตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสาร
ขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกักเ็พ่ือความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยบริษทัฯ ให้
ความสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารโดยจดัใหมี้การประมวลผลอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนมีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล และการกาํหนดแผนสาํรองฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ สาํหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศขณะท่ีมีอุบติัภยัร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบติังานได ้ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ี
สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งยอ้นหลงัได ้ และระบบขอ้มูลท่ีสามารถวเิคราะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอาจจะเกิดความเส่ียง ซ่ึงทาํ
การประเมินและจดัการความเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึกหรือรายงานผลไวอ้ยา่งครบถว้น โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ในการจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัฯยงัไดล้งทุนเพ่ือสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจาก
ภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมทั้งจดัใหมี้การส่ือสารภายในองคก์รผา่นช่องทางหลายช่องทาง เช่นการประชุมพนกังาน
บริษทัฯ ทุกๆ ไตรมาส ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร และอีเมล ์ การบนัทึกรายการทางบญัชีเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการบนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ เอกสารซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ี
เพียงพอต่อการตดัสินใจสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการไดถ้กูจดัส่งแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ
บริษทัฯล่วงหนา้ก่อนการประชุม  
 

5. การตดิตามผล 

จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการ
บริษทัฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงานผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยสนบัสนุนให้
การดาํเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีวางไว ้ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน 
ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพ่ือปรับปรุงแผนธุรกิจผา่นกระบวนการกาํกบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํ
การตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี ท่ีไดรั้บการอนุมติัและติดตามผลจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ่ึงทาํข้ึนจากผลการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงลาํดบั
ความสาํคญัของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม
การปรับปรุงแกไ้ขจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ จนถึงปัจจุบนั ผลการตรวจสอบไม่
พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญั อยา่งไรกต็าม ไดมี้การเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในบางจุดท่ีตรวจพบ นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดส้อบทานระบบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
ท่ีสาํคญั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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คณะกรรมการบริษทัฯจะทาํการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาํในทุกๆ ปี โดย
คาํนึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญั ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ โดยใชแ้นวทาง
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีถกูจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2557 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใน 5 
องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ และมีขอ้สรุปวา่บริษทัฯไดก้าํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
และไม่พบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญั 

 
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบ

งบการเงินประจาํปี 2557 วา่ไม่ตรวจพบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสันติ บางออ้ และนาย

เชิดพงษ ์ สิริวชิช ์กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเขา้ใจดา้นการบญัชีหรือการเงิน มีความเป็นอิสระ 
และไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทัฯ และมีนางสาวรัญชน์ภาว ี แดงนอ้ย ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 คร้ัง การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่านสรุปไดต้ามตาราง ดงัน้ี 
 

จํานวน กรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 
จํานวนการเข้าร่วมประชุม/

จํานวนการประชุม 
1 นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 
2 นายสันติ บางออ้ กรรมการตรวจสอบ 12/12 
3 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการตรวจสอบ 11/12 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบ คือการใหก้ารสนบัสนุนต่อคณะกรรมการบริษทัใน
การทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การติดตามดูแลคุณสมบติั ความเช่ียวชาญ ความ
เพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งการประเมิน
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เม่ือไหร่กต็ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัย หรือมีความเห็นวา่ควรมีการ
ดาํเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือใน
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตรวจสอบพบ คณะกรรมการจะรายงานขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่ง
ทนัท่วงที การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
การปฏิบัตหิน้าทีท่ีสํ่าคญั 
1. รายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและรับฟังคาํช้ีแจงจากผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการ
จดัทาํรายงานทานการเงินในเร่ืองขอ้มูลท่ีสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ รวมทั้งงบ
การเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีมี
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สาระสาํคญั รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ ท่ีมีสาระสาํคญั การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น รายการผดิปกติและประมาณการท่ีมีสาระสาํคญั 
(ถา้มี) เพ่ือประโยชน์ของนกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติังบการเงินดงักล่าว 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ การนาํเสนองบการเงินและการควบคุมภายในท่ีจาํเป็นในการจดัทาํงบการเงิน 
ในขณะท่ีผูส้อบบญัชีรับผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่ง

อิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญัในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั และมีการจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
นอกจากท่ีกล่าว ผูต้รวจสอบภายในไดท้าํการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆ มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ ผลการสอบทานไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามลาํดบั ทั้งน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นวา่รายการเก่ียวโยงกนัมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในสาระสาํคญั เพ่ือความโปร่งใสและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 
 
2. ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมถึงสายการบงัคบั
บญัชาในฝ่าย เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ ตลอดจนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในและบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯและผู ้
ถือหุน้ โดยการตรวจทานขอบเขตในการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงอนุมติัการ
แกไ้ขกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการปรับแผนการตรวจสอบประจาํปี ท่ีจดัทาํข้ึนตามความเส่ียงท่ีมี
สาระสาํคญัของบริษทัฯ และมุ่งเนน้ใหต้รวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบติังานท่ีเป็นจุดควบคุมท่ีสาํคญัของแต่ละ
ระบบงาน  

 
นางสาวรัญชน์ภาวี แดงนอ้ยไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เม่ือเดือน

กนัยายน ปี 2555 ภายหลงัจากการพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัถกูตอ้ง ครบถว้นอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีมติเห็นวา่นางสาวรัญชน์ภาวมีีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในการทาํงานท่ีผา่นมา นางสาวรัญชน์ภาวไีดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบถึงแนวทางและวธีิการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายในโดยใหค้วามสาํคญักบับริษทัยอ่ยหรือหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสูงจากการ
ประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ และในการใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ  คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํการประเมินผล
การปฏิบติังานของนางสาวรัญชน์ภาวร่ีวมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และสรุปวา่สามารถ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรอยา่งดีเยีย่ม 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ท่ี
ฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้ายงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบงานท่ีสาํคญัในธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
นอกจากท่ีกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในดา้นการบริหาร ดา้นการเงิน และดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ตามแนวทางท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ผูต้รวจสอบ
ภายในไดแ้จง้ผลการตรวจสอบและประเดน็ท่ีพบแก่ผูรั้บตรวจและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้แนะนาํท่ีเหมาะสมและ
ติดตามการดาํเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการตรวจสอบพบวา่ระบบงาน
ดงักล่าวท่ีวางไวเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากท่ีกล่าว ผูส้อบบญัชีภายนอกไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งวา่ไม่พบ
ขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุมของ
องคก์ร การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน ตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นวา่จาํเป็นสาํหรับการประกอบกิจการของบริษทัฯ และไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุม
ภายในท่ีมีสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการผดิพลาดหรือการทุจริต 

 
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ 

ทุกๆ ไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัหน่วยงาน Compliance เพ่ือสอบทานใหม้ัน่ใจในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ีในปี 2557 ไม่มีรายงานจากผูส้อบบญัชีวา่พบพฤติการณ์อนัควร
สงสัยวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯไดก้ระทาํความผดิตามาตรา 89/25 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ จึงมีความเห็นวา่บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใช้
บงัคบักบัการดาํเนินงานของบริษทัฯตามกฎหมายท่ีสาํคญั  

 
4. การรับแจ้งข้อมูลการกระทําผดิและการทุจริต (Whistleblowing) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบรายการสรุปขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดและการทุจริต รวมถึงผลการ
สอบสวนของผูต้รวจสอบภายในตามนโยบายการใหข้อ้มูลการกระทาํผิดและการทุจริต โดยขอ้ร้องเรียนทั้งหมดในปี 2557 
ไม่พบความผดิปกติใดท่ีเป็นการทุจริต 

 
5. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับงวด 3 
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยไดป้ระเมินความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2557 ทกัษะความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และทีมสนบัสนุนของสาํนกังานสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชีปัจจุบนั นอกจากน้ี ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสาํคญัดว้ยจากการพิจารณาอยา่งรอบคอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้
และประสบการณ์ในระดบัแนวหนา้ของการปฏิบติังานสอบบญัชี ประกอบกบัจากการพิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่น
มา พบวา่เป็นท่ีน่าพอใจ รวมถึงค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
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คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษทัเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งนางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 และ/
หรือนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ/หรือนายวีระชยั   รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4323 และ/หรือนางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 จากบริษทัเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และอนุมติัค่าสอบบญัชีสาํหรับงบ
การเงินเฉพาะบริษทั และงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 0.95 ลา้นบาท และ 6.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
6. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัทั้งคณะ ตามกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑ ์ ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงผลของการประเมินแสดงใหเ้ห็นวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรอยา่งดีเยีย่ม 

 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชค้วามรู้ 

ความสามารถ ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งต่อเน่ือง และมีความเห็นวา่ คณะกรรมการ
บริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ
เยีย่งมืออาชีพ รวมถึงจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนมี
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเช่ือถือไดใ้นการจดัทาํงบการเงิน และปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบั
การดาํเนินงานของบริษทัฯท่ีสาํคญั 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 

นาย กฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
นางสาวรัญชน์ภาวี แดงนอ้ยไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เม่ือเดือน

กนัยายน ปี 2555 ภายหลงัจากการพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัถกูตอ้ง ครบถว้นอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีมติเห็นวา่นางสาวรัญชน์ภาวมีีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีเหมาะสมกบัการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในการทาํงานท่ีผา่นมา นางสาวรัญชน์ภาวไีดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบถึงแนวทางและวธีิการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายในโดยใหค้วามสาํคญักบับริษทัยอ่ยหรือหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสูงจากการ
ประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ และในการใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ  คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํการประเมินผล
การปฏิบติังานของนางสาวรัญชน์ภาวร่ีวมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และสรุปวา่สามารถ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรอยา่งดีเยีย่ม 
  

นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ในตาํแหน่ง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียงและกาํกบัดูแล โดยรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบ
ภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 
รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งกนัภายในบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ ทั้งนี้ รายการระหวา่งกนัซึ่งมีสาระสาํคญัของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ หรือรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีดงัต่อไปนี้ 
 

บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  

1. บริษทั บาคองโค บริษทั โทรีเซน TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั บาคองโค จาํกดั ใชบ้ริการ 88,479,298 24,297,794 ราคาปกติที่บริษทั โทรีเซน 
 จาํกดั (อินโด ไชน่า)  ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน  ขนส่งสินคา้จาก บริษทั โทรีเซน (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ใหบ้ริการกบั 
  เอส. เอ. เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (อินโดไชน่า) เอส. เอ. ค่าขนส่ง) ค่าขนส่ง) ลกูคา้รายอื่น 
   (มหาชน) และในบริษทั     
   โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี     
   แอลทีดี     
        
   บริษทั พีเอม็ โทรีเซน     
   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั     
   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     
   100 ในบริษทั บาคองโค     
   จาํกดั (พ.ศ. 2556 : บริษทั     
   โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี     
   แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ     
   100 ในบริษทั บาคองโค     
   จาํกดั)     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  
   TTA ถือหุน้ร้อยละ 50      
   ใน บริษทั โทรีเซน     
   (อินโด ไชน่า) เอส. เอ.     
        
   TTA ถือหุน้ทางออ้มทั้ง     
   สองบริษทั     
2. บริษทั บาคองโค บริษทั โทรีเซน- TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั บาคองโค จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นที่ 29,284,232 17,293,428 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 จาํกดั วนิามา เอเยนตซ์ีส์ ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน โรงงานกบั บริษทั โทรีเซน-วนิามา (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้  
  จาํกดั เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั  เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั ค่าเช่า) ค่าเช่า)  
   (มหาชน) และบริษทั บริษทั บาคองโค จาํกดั ใชบ้ริการ 44,803,612 32,877,471 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
   โซลีอาโด ้โฮลดิ้งส์ พีทีอี ขนส่งสินคา้จาก บริษทั (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  
   แอลทีดี โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั ค่าขนส่ง) ค่าขนส่ง)  
        
   บริษทั พีเอม็ โทรีเซน     
   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั     
   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     
   100 ในบริษทั บาคองโค     
   จาํกดั (พ.ศ. 2556 : บริษทั     
   โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี     
   แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ      
   100 ในบริษทั บาคองโค     
   จาํกดั)     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  
   TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน     
   บริษทั โทรีเซน (อินโด     
   ไชน่า) เอส. เอ. และบริษทั     
   โทรีเซน (อินโดไชน่า)     
   เอส.เอ. ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน     
   บริษทัโทรีเซน-วนิามา     
   เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั     
        
   TTA ถือหุน้ทางออ้มทั้ง     
   สองบริษทั     
3. บริษทั บาคองโค บริษทั  TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซ์ีส์  27,931,530 18,971,745 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 จาํกดั โทรีเซน-วนิามา ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน จาํกดั ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ กบั (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  
  เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั  บริษทั บาคองโค จาํกดั ค่าขนส่ง) ค่าขนส่ง)  
   (มหาชน) และบริษทั     
   โซลีอาโด ้โฮลดิ้งส์ พีทีอี     
   แอลทีดี     
        
   บริษทั พีเอม็ โทรีเซน     
   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั     
   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     
   100 ในบริษทั บาคองโค     
   จาํกดั (พ.ศ. 2556 : บริษทั     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  
   โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี     
   แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 100     
   ในบริษทั บาคองโค จาํกดั)     
        
   TTA ถือหุน้ร้อยละ 50     
   ในบริษทั โทรีเซน (อินโด     
   ไชน่า) เอส. เอ. และบริษทั     
   โทรีเซน  (อินโดไชน่า)     
   เอส.เอ. ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน     
   บริษทั โทรีเซน-วนิามา     
   เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั     
   และ บริษทั โทรีเซน-วนิามา     
   เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั ถือหุน้     
   ร้อยละ 100 ใน บริษทั     
   โทรีเซน-วนิามา โลจิสติกส์     
   จาํกดั     
        
   TTA ถือหุน้ทางออ้มทั้ง     
   สองบริษทั     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  
4. บริษทั บาคองโค บาเรียเซเรส TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั บาคองโค จาํกดั ใชบ้ริการที่ 21,901,515 19,104,617 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 จาํกดั  ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เกี่ยวขอ้งกบัท่าเรือจาก บาเรีย เซเรส (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  
   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั   ค่าขนส่ง) ค่าขนส่ง)   
   (มหาชน) และบริษทั     
   โซลีอาโด ้โฮลดิ้งส์ พีทีอี บาเรีย เซเรส เรียกเกบ็ค่าใชจ้่าย 6,332,598 5,584,772 ตามตน้ทุนที่เกิดขึ้นจริง 
   แอลทีดี ในการบริหารจากบริษทั บาคองโค (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย  
    จาํกดั ในการบริหาร) ในการบริหาร)  
   บริษทั พีเอม็ โทรีเซน     
   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั     
   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     
   100 ในบริษทั บาคองโค     
   จาํกดั (พ.ศ. 2556 : บริษทั     
   โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี     
   แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ      
   100 ในบริษทั บาคองโค     
   จาํกดั)     
        
   บริษทั โซลีอาโด      
   โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี     
   ถือหุน้ร้อยละ 20 ใน     
   บาเรีย เซเรส     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  
   TTA ถือหุน้ทางออ้มทั้ง     
   สองบริษทั     
5. บริษทั ซบัเทค Zamil Mermaid  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.42 Zamil Mermaid Offshore Services  2,701,004,010 1,540,000,137 ราคาตามที่ตกลงกนัระหวา่ง บริษทั 
 จาํกดั Offshore Services  (พ.ศ. 2556 : ถือหุน้ Company (LLC) วา่จา้งบริษทั (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้ ซบัเทค จาํกดักบั Zamil Mermaid  
  Company (LLC) ร้อยละ 57.14) ในบริษทั ซบัเทค จาํกดั เพื่อใหบ้ริการสาํรวจ จากการใหบ้ริการ) จากการใหบ้ริการ) Offshore Services Company (LLC)  
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั ใตท้ะเลซ่อมแซม และซ่อมบาํรุง    ซึ่งเป็นราคาปกติที่ใหก้บับุคคลภายนอก 
   (มหาชน) โดย บริษทั แก่บริษทั Saudi Aramco    
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั     
   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     
   100 ในบริษทั ซบัเทค      
   จาํกดั และถือหุน้ร้อยละ     
   40 ใน Zamil Mermaid     
   Offshore Services      
   Company (LLC)     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  

6. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั กลัฟ เอเจนซี่  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.42 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั - 23,846,878 ราคาปกติที่ใหก้บับุคคลภายนอก 
 มาริไทม ์จาํกดั  คมัปะนี (ประเทศ (พ.ศ. 2556: ถือหุน้ (มหาชน) วา่จา้ง บริษทั กลัฟ  (ไม่มีรายการในปี (บนัทึกเป็นค่าบริการ  
 (มหาชน) ไทย) จาํกดั ร้อยละ 57.14) ในบริษทั เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) 2557) นอกชายฝั่ง)  
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั จาํกดั ดา้นการออกของจากท่าเรือ    
   (มหาชน) โดยบริษทั และการขนส่งสินคา้    
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั     
   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     
   51 ในบริษทั กลัฟ      
   เอเจนซี่ คมัปะนี     
   (ประเทศไทย) จาํกดั     
 

รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
 

บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  

1. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.42 TTA ใหบ้ริการ IT Co-location กบั 366,811.50 621,310.50 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  มาริไทม ์จาํกดั  (พ.ศ. 2556: ถือหุน้ร้อย บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (บนัทึกเป็นรายรับ (บนัทึกเป็นรายรับ  
 (มหาชน) (มหาชน) ละ 57.14) ในบริษทั (มหาชน) ค่าบริการดา้น IT ค่าบริการดา้น IT  
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั  และอื่นๆ) และอื่นๆ)  
   (มหาชน) โดยมีนาย     
   เฉลิมชยั มหากิจศิริ     
   เป็นผูถ้ือหุน้ในทั้งสอง     
   บริษทั     



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 172 -

 

บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  

2. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.42 TTA เช่าพื้นที่สาํนกังาน ชั้น 9 1,722,600 710,663.50 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  มาริไทม ์จาํกดั  (พ.ศ. 2556: ถือหุน้ร้อย อาคารอรกานต ์จาก บริษทั (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  

 (มหาชน) (มหาชน) ละ 57.14) ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ค่าเช่าสาํนกังาน) ค่าเช่าสาํนกังาน)  
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั     
   (มหาชน) โดยมีนาย     
   เฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น     
   ผูถ้ือหุน้ในทั้งสองบริษทั     
3. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.42 TTA ใหเ้ช่าพื้นที่สาํนกังาน ชั้น 10 68,954.75 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  ดริลลิ่งค ์จาํกดั (พ.ศ. 2556: ถือหุน้ อาคารอรกานต ์จาก บริษทั เมอร์เมด (บนัทึกเป็นรายได ้ (ไม่มีรายการในปี  

 (มหาชน)  ร้อยละ 57.14) ในบริษทั ดริลลิ่งคจ์าํกดั ค่าเช่าและค่า 2556)  
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั  ธรรมเนียม)   
   (มหาชน) และบริษทั     
   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั     
   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     
   95 ในบริษทั เมอร์เมด     
   ดริลลิ่งค ์จาํกดั โดยมี     
   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     
   เป็นผูถ้ือหุน้ในทั้ง บริษทั     
   โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์     
   จาํกดั (มหาชน) และ     
   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์     
   จาํกดั (มหาชน)     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  
4. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั พีเอม็  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.42 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั  - 754,794.86 ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล 
 มาริไทม ์จาํกดั  เทเลคอม จาํกดั (พ.ศ. 2556: ถือหุน้ (มหาชน) บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์  (ไม่มีรายการระหวา่ง (บนัทึกเป็น ภายนอก 
 (มหาชน)/  ร้อยละ 57.14) ในบริษทั เซอร์วสิเซส จาํกดั และ บริษทั  ปี 2557) สินทรัพยถ์าวร)  
 บริษทั เมอร์เมด   เมอร์เมด มาริไทม ์ เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดัซื้อ    
 ออฟชอร์   จาํกดั (มหาชน) โทรศพัทม์ือถือจาก บริษทั พีเอม็     
 เซอร์วสิเซส จาํกดั/   เทเลคอม จาํกดั    
 บริษทั เมอร์เมด   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์     
 ดริลลิ่งค ์จาํกดั  จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้     
   ร้อยละ 100 ในบริษทั     
   เมอร์เมด ออฟชอร์     
   เซอร์วสิเซส จาํกดัและ     
   ถือหุน้ร้อยละ 95 ใน     
   บริษทั เมอร์เมด      
   ดริลลิ่งค ์จาํกดั     
        
   โดยทั้งสามบริษทั มีนาย     
   เฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น     
   กรรมการในคณะกรรม     
   การบริษทั     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556  
5. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอม็  TTA และ บริษทั พีเอม็  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์  - 52,900 ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล 
 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  เทเลคอม จาํกดั เทเลคอม จาํกดั มี จาํกดั (มหาชน) ซื้อมือถือจากบริษทั  (ไม่มีรายการระหวา่ง (บนัทึกเป็น ภายนอก 
 (มหาชน)  กรรมการร่วมกนัไดแ้ก่  พีเอม็ เทเลคอม จาํกดั ปี 2557) สินทรัพยถ์าวร)  
   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ      
   นางสาวอุษณา มหากิจศิริ      
   และนายเชีย วนั ฮทั      
   โจเซฟ     
6. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั โฟร์ วนั วนั  TTA และ บริษทั โฟร์ วนั  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์  2,888,688.94 - ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล 
 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ จาํกดั (มหาชน) วา่จา้งบริษทั โฟร์ (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย (ไม่มีรายการระหวา่ง ภายนอก 
 (มหาชน) จาํกดั จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ใน ในการบริหาร) ปี 2556)  
   ไดแ้ก่ นายเฉลิมชยั การจดังานฉลองปีใหม่ 2556 ใหก้บั    
   มหากิจศิริ และนางสาว พนกังาน    
   อุษณา มหากิจศิริ      
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ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 

 ในกรณีที่บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ทาํสัญญาใดๆ กต็าม หรือมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมใน
การเขา้ทาํสัญญานั้นๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั  
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 
 

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

กรรมการตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรายการระหวา่งกนัดงักล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวา่จะเป็นรายการที่มีความจาํเป็นและใหเ้ป็นไปในราคาที่ยตุิธรรม 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 
 
รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ในการดูแลกิจการบริษทัฯ ใหมี้การ     
จดัการท่ีดี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป โดยกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทั
ฯ มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลดาํเนินงานท่ีเป็นจริงของบริษทัฯ 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการ
รายงานการเงินอยา่งถกูตอ้งเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ งบการเงินประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานร่วมกบัฝ่ายบริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์)  (นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 30 กนัยายน 2557, 2556 และ 2555 ผูต้รวจสอบบญัชีไม่มี
ความเห็นใดๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํให้
เช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ไม่ถกูตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปี
บญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2557, 2556 และ 2555 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดย
ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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สินทรัพย์

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) .

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,589,424 8.80 7,458,387 17.23 6,289,847 12.75

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระ -              -      -                   -      -                   -      

เงินลงทุนระยะส้ัน 802,920 1.97 503,207 1.16 1,342,450 2.72

ลูกหน้ีการค้า 2,665,169 6.53 3,966,227 9.16 4,243,971 8.60

ลูกหน้ีอื่น 426,494 1.05 841,457 1.94 428,153 0.87

ลูกหน้ีกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 62,062 0.15 5,222 0.01 6,774 0.01

สว่นของลูกหน้ีระยะยาวกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 0.00

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 31,251 0.08 -                   -      -                   -      

สว่นของเงินให้กูร้ะยะยาวแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้ 3,323 0.01 2,573 0.01 2,073 0.00

ตน้ทุนสัญญารอการตดับญัชี 277,459 0.68 261,202 0.60 203,385 0.41

วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 2,212,370 5.42 1,755,946 4.06 1,355,848 2.75

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย -              -                   149,416 0.30

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 446,155 1.09 560,746 1.30 563,776 1.14

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,516,627 25.78 15,354,967 35.46 14,585,693 29.57

สว่นของลูกหน้ีระยะยาวกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -              -      -                   -      -                   -      

เงินให้กูร้ะยะยาวแกบ่ริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั -              -      -                   -      -                   -      

เงินลงทุนระยะยาว 3,856,023 9.45 5,038,666.00   11.64 5,972,030.00   12.11

คา่ความนิยม 1,478,996 3.63 968,661.00      2.24 978,620.00      1.98

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 497,506 1.22 316,428.00      0.73 246,558.00      0.50

ท่ีดิน 608,871 1.49 606,808.00      1.40 607,632.00      1.23

อาคาร 1,258,149 3.08 1,397,479.00   3.23 1,433,327.00   2.91

สว่นปรับปรุงอาคาร 192,537 0.47 198,821.00      0.46 191,055.00      0.39

เรือเดินทะเล 25,099,395 61.52 26,687,688.00 61.64 31,878,884.00 64.62

เคร่ืองตกแตง่ ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 3,448,003 8.45 3,917,154.00   9.05 4,367,616.00   8.85

รถยนต์ 118,867 0.29 141,305.00      0.33 164,240.00      0.33

เรือยนต์ 2,185 0.01 27,575.00        0.06 33,049.00        0.07

เรือขนถา่นหิน 139,907 0.34 140,374.00      0.32 140,374.00      0.28

คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มเรือครั้ งใหญ่ 948,438 2.32 1,706,007.00   3.94 1,893,545.00   3.84

เงินมัดจาํซ้ือเรือ 0 -      -                   -      -                   -      

งานระหวา่งกอ่สร้าง 2,879,386 7.06 206,302.00      0.48 2,390,621.00   4.85

หักคา่เส่ือมราคาสะสม (9,818,322) (24.07) 9,796,868.00-   (22.63) 11,877,999.00- (24.08)

หักคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (892,879) (2.19) 4,298,108.00-   (9.93) 4,298,108.00-   (8.71)

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 23,984,537 58.79 20,934,537.00 48.35 26,924,236.00 54.58

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0 0.00 213,047.00      0.49 178,083.00      0.36

สินทรัพยอ่ื์น 463,536 1.14 471,502.00      1.09 445,506.00      0.90

รวมสินทรัพย์ 40,797,225 100.00 43,297,808 100.00 49,330,726 100.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดลุ ณ วนัท่ี 30 กันยายน

ณ วนัท่ี

30 กันยายน พ.ศ. 2555

ณ วนัท่ี

30 กันยายน พ.ศ. 2557

ณ วนัท่ี

30 กันยายน พ.ศ. 2556
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) .

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบญัชธีนาคาร 7,230 0.02 12,140 0.03 4,244 0.01

เงินกูร้ะยะส้ัน 1,263,004 3.10 1,168,349 2.70 284,044 0.58

เจา้หน้ีการค้า -  อ่ืน 1,269,526 3.11 1,382,044 3.19 1,229,828 2.49

เจา้หน้ีอ่ืน 64,493 0.16 71,835 0.17 152,607 0.31

 เจา้หน้ีการค้า - บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั 11,632 0.03 14,314 0.03 7,576 0.02

เงินรับลว่งหน้าจากลูกค้า 225,776 0.55 166,686 0.38 171,248 0.35

เงินกูร้ะยะส้ัน - บริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั -              -      0 -      0 -      

สว่นของหุ้นกูแ้ปลงสภาพระยะยาวท่ีถึงกาํหน -              -      0 -      1,999,445 4.05     

สว่นของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภาย 3,323,638 8.15 2,283,851 5.27 2,278,899 4.62

ภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีถึง -              -      0 -      0 -      

เงินคา่หุ้นค้างชาํระท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในห 33,792 0.08 34,408 0.08 66,047 0.13

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลค้างจา่ย 62,826 0.15 158,174 0.37 154,030 0.31

คา่ใชจ้า่ยค้างจา่ย 880,555 2.16 1,432,126 3.31 1,580,745 3.20

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 224,479 0.55 170,646 0.39 363,114 0.74

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 7,366,951 18.06 6,894,573 15.92 8,291,827 16.81

เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั -              -      -                   -      -                   -      

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 3,995,530 9.79 3,996,772 9.23 1,998,569 4.05

เงินคา่หุ้นค้างชาํระ 42,020 0.10 42,786 0.10 0 0.00

เงินกูร้ะยะยาว 5,399,183 13.23 6,637,193 15.33 7,165,527 14.53

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0 0.00 176,325 0.41 163,757 0.33

ภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 100,473 0.25 108,640 0.25 111,663 0.23

รวมหนี้สิน 16,904,157 41.43 17,856,289 41.24 17,731,343 35.94

สว่นของผูถื้อหุ้นสว่นน้อย 5,213,092 12.78 7,318,081 16.90 7,873,603 15.96

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 783,004 1,132,807 1,544,106

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้

  หุ้นสามัญ 708,004 1.74 991,838 2.29 1,293,235 2.62

  หุ้นบุริมสิทธิ -              -      -      -      

เงินคา่หุ้นรับลว่งหน้า -              -      -      -      

สว่นเกนิมูลคา่หุ้น 1,540,410 3.78 5,232,142 12.08 9,161,644 18.57

สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญในบริษทัยอ่ย 2,488,790 6.10 2,474,924 5.72 2,456,586 4.98

ผลตา่งของการแปลงคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ (2,299,512) (5.64) (1,904,393) (4.40) (1,536,813) (3.12)

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไมร่ับรู้จากมูลคา่หลกัทรัพ 9,853 0.02 (14,281) (0.03) (7,771) (0.02)

สํารองสว่นทุนจากการรวมสว่นไดเ้สีย (50,030) (0.12) (50,030) (0.12) (50,030) (0.10)

สํารองสําหรับการจา่ยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 366 0.00 828 0.00 1,290 0.00

กาํไรสะสม

  สํารองตามกฎหมาย 93,500 0.23 93,500 0.22 98,830 0.20

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 16,188,595 39.68 11,298,910 26.10 12,308,809 24.95

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 18,679,976 45.79 18,123,438 41.86 23,725,780 48.10

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 40,797,225 100.00 43,297,808 100.00 49,330,726 100.00

มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น  (บาท)

มูลคา่ท่ีตราไว ้  (บาท/หุ้น) (**)

จาํนวนหุ้นสามัญปลายปีถวัเฉล่ีย (หุ้น) (**) 1,158,211,991

ณ วนัท่ี

30 กันยายน พ.ศ. 2555

ณ วนัท่ี

30 กันยายน พ.ศ. 2556

20.4820.92

1.00

30 กันยายน พ.ศ. 2556

1.00

ณ วนัท่ี

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดลุ ณ วนัท่ี 30 กันยายน (ต่อ)

26.38

1.00

708,004,413 866,439,359  
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(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) .

พนับาท % พนับาท % พนับาท %

รายได้

รายไดจ้ากการบริการ

คา่ระวาง 3,528,456 21.58 4,746,612 25.71 6,887,489 32.14

คา่บริการจากธุรกจินอกชายฝั่ง 5,721,167 35.00 8,243,401 44.65 10,088,183 47.07

คา่บริการอ่ืนและคา่นายหน้า 316,079 1.93 332,336 1.80 253,963 1.19

รายไดจ้ากการขาย 6,781,505 41.48 5,140,740 27.84 4,201,603 19.61

     รวมรายได้ 16,347,207 100.00 18,463,089 100.00 21,431,238 100.00

ต้นทุน

ตน้ทุนการบริการ

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานเกีย่วกบัเรือเดินท 3,188,767 23.11 4,742,727 29.75 6,219,423 34.61

คา่ใชจ้า่ยบริการจากธุรกจินอกชายฝั่ง 4,432,089 32.12 6,668,705 41.83 8,233,895 45.81

คา่ใชจ้า่ยในการให้บริการอ่ืนและคา่นายหนา้ 109,042 0.79 144,128 0.90 132,790 0.74

ตน้ทุนขาย 6,067,732 43.98 4,385,064 27.51 3,386,129 18.84

รวมต้นทุน 13,797,630 100.00 15,940,624 100.00 17,972,237 100.00

กําไรขั้นต้น 2,549,577 2,522,465 3,459,001

รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน 315,369 4.83 289,611 4.00 339,593 13.30

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,864,946 2,812,076 3,798,594

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 362,479 5.55 280,705 3.88 315,222 12.35

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 1,890,679 28.95 2,057,388 28.44 2,213,049 86.68

การดอ้ยคา่และการตดัจาํหนา่ย 4,277,362 65.50 4,894,819 67.67 24,927 0.98

       รวมค่าใช้จ่าย 6,530,520 100.00 7,232,912 100.00 2,553,198 100.00

กําไรจากการดาํเนินงาน (3,665,574) (4,420,836) 1,245,396

สว่นแบง่กาํไรของบริษทัรว่มและกจิการรว่ม 129,426 (2.88) 254,662 (4.97) 1,186,091 116.83

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ (3,536,148) (4,166,174) 2,431,487

ตน้ทุนทางการเงิน (753,858) 16.77 (509,625) 9.96 (491,859) (48.45)

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ (4,290,006) (4,675,799) 1,939,628

ภาษีเงินได้ (165,880) 3.69 (240,151) 4.69 (314,353) (30.96)

กําไรสุทธิสําหรับปี (4,455,886) 99.14 (4,915,950) 96.03 1,625,275 160.09

การปันส่วนกําไรสุทธิสําหรับปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (4,494,434) 100.00 (5,119,059) 100.00 1,015,229 100.00

สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสว่นน้อย 38,548 (0.86) 203,109 (3.97) 610,046 60.09

(4,455,886) 99.14 (4,915,950) 96.03 1,625,275 160.09

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่หุ้น  (บาท) (*)

มูลคา่ท่ีตราไว ้  (บาท/หุ้น) (**)

จาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถว่งนํ้ าหนัก (หุ้น) (**)

30 กันยายน พ.ศ. 2556

0.88

1.00

1,158,211,991

30 กันยายน พ.ศ. 2556

(5.91)

1.00

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

1.00

708,004,413

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

30 กันยายน พ.ศ. 2555

(6.35)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

866,439,359

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 181 -

(หน่วย : พนับาท)

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (4,455,886) (4,915,950) 1,625,275

ปรับปรุงดว้ย :

คา่เส่ือมราคา 1,441,412 1,484,461 1,443,406

คา่ตดัจาํหนา่ยคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มเรือครั้ งใหญร่อตดับญัชี 264,526 270,221 324,877

คา่ตดัจาํหนา่ยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 114,937 110,747 90,858

คา่ตดัจาํหนา่ยคา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหน้า 3,571 3,432 3,611

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 96,055 83,785 9,967

กลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญและสํารองสําหรับภาษีมูลคา่เพิ่มท่ีคาดวา่จะไมไ่ดร้ับคืน (52,486) (108,818) (52,368)

การดอ้ยคา่ (กลบัรายการ) ของสินค้าคงเหลือและวสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล -                     -                     -                     

การดอ้ยคา่ของลูกหน้ีกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัและเงินให้กูแ้กก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 908,081 10,123 -                     

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินค้าคงเหลือ 107,639 243,294 (289,168)

การดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัรว่มและกจิการรว่มค้า -                     120,245 -                     

การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 2,318,666 516,031 -                     

การดอ้ยคา่และตดัจาํหนา่ยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 904,414 3,925,266 15,017

การดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 8,207 79,839 -                     

ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยลูกหน้ีคา่สินไหมทดแทนและเงินมัดจาํ -                     -                     -                     

ขาดทุนจากการตดัจาํหนา่ยภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 16,598 -                     9,910.00             

ดอกเบ้ียจา่ยจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                     -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 753,858 509,625 491,859

ภาษีเงินได้ 165,880 240,151 314,353

(กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการจาํหนา่ยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 23,472 (45,969) (5,247)

กาํไรสุทธิจากเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                     (14,882) -                     

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะส้ัน (5,845) (1,795) (1,606)

เงินปันผลรับจากบริษทัรว่ม -                     -                     -                     

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     

กาํไรจากการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (841) -                     -                     

(กาํไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและรว่ม 5 -                     9,249.00             

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนระยะส้ัน 4,904 (32,284) (110)

สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัรว่มและกจิการรว่มค้า (129,426) (254,662) (1,186,091)

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว (80,668) (46,704) 29,421

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกดิข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว (15,440) 0 (1,411)

กาํไรจากการครบกาํหนดชาํระตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (6,998) (11,653) 4,865

คา่ใชจ้า่ยจากการจา่ยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 366 462 462

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
    (หน่วย : พนับาท) 

   พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงินทุนหมุนเวยีน 2,385,001 2,164,965 2,837,129 
เงินทุนหมุนเวยีน    
 ลกูหน้ีการคา้  (5,645) (697,755) (1,268,223) 
 ลกูหน้ีอ่ืน  212,882 (15,749) (152,977) 
 ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,164 (536,918) 1,069,992 
 สินคา้คงเหลือ  561,521 22,283 1,007,186 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล  (247,235) 196,146 (303,492) 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,093 (39,770) (9,938) 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (194,669) (63,050) 93,569 
 สินทรัพยอ่ื์น  135,518 (12,961) 28,334 
 เจา้หน้ีการคา้  440,971 91,116 (184,711) 
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,571 2,578 (6,951) 
 เจา้หน้ีอ่ืน  (53,349) 1,239 (124,441) 
 เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ (139,101) (47,073) 55,030 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (34,131) (17,321) 94,079 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (13,206) 524,875 116,462 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (91,004) 77,404 188,860 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ (67,134) 8,317 6,960 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (36,754) 97,976 33,198 
      
เงินสดจากการดาํเนินงาน    
 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (685,156) (504,752) (495,112) 
 จ่ายภาษีเงินได ้ (221,380) (108,559) (402,325) 
      

เงนิสดสุทธิได้มาในกจิกรรมดําเนินงาน 1,968,957 1,142,991 2,582,629 
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(หน่วย : พนับาท)

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,453,847) (1,651,519) (6,757,408)

เงินสดจา่ยเพื่อซอ่มเรือครั้ งใหญ่ (235,343) (760,214) (200,625)

เงินสดจา่ยเงินให้กูร้ะยะส้ันแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั (125,666) (9,209) -                     

เงินสดจา่ยเงินให้กูร้ะยะยาวแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                     -                     -                     

เงินจา่ยลงทุนในบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั (87,639) (1,122,228) (113,144)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 5,845 1,795 1,606

เงินปันผลรับจากบริษทัรว่ม 31,668 36,855 64,844

เงินปันผลรับจากกจิการรว่มค้า 47,896 119,644 173,075

เงินรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพยถ์าวร 9,044 367,501 8,590

เงินสดรับ(จา่ย)จากเงินลงทุนระยะส้ัน 170,955 313,668 (816,935)

เงินรับจากการจาํหนา่ยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 584 -                     49,328

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาว -                     -                     112,924

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะส้ันแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                     -                     -                     

เงินสดรับคืนจากสัญญาความรว่มมือทางธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 30,930 31,251 -                     

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาวแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                     750 500

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (1,605,573) (2,671,706) (7,477,245)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินรับ (จา่ยคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกนิบญัชธีนาคาร -                     -                     -                     

เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั -                     -                     -                     

เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว 2,941,975.00     1,037,951.00      1,525,219.00      

เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูร้ะยะส้ัน (147,668) (96,715) (681,630)

เงินสดจา่ยคืนเงินกูร้ะยะสั้ นจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั (4,500) -                     -                     

เงินสดจา่ยคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน (1,879,533) (978,010) (1,453,904)

เงินสดจา่ยสําหรับการไถถ่อนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (1,130,281) -                     -                     

เงินสดจา่ยสําหรับการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (106,088) -                     -                     

เงินปันผลจา่ยแกผู่ถ้ือหุ้น (357,481) (1) (88)

เงินปันผลจา่ยจากบริษทัยอ่ยให้แกผู่ถื้อหุ้นสว่นน้อย -                     9,215.00-             159,361.00-         

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น -                     3,975,566.00      4,230,899.00      

เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากสว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                     1,464,401.00      396,698.00         

เงินสดรับสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 6,998.00            11,653.00           4,865.00-             

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงนิ (676,578) 5,405,630 3,852,968

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (313,194) 3,876,915 (1,041,648)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 3,799,848 3,582,194 7,446,247

เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     90,560.00-           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนแปลง 95,540 12,862.00-           28,436.00-           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินปี 3,582,194 7,446,247 6,285,603

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 184 -

รายการท่ีมิใช่เงินสด 

หน้ีสินคงค้างจากการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 445 21,525 8,440
หน้ีสินคงค้างจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 11,684 12,085 255,981
หน้ีสินคงค้างสัญญาเช่าการเงิน -               -                    -                    
หน้ีสินคงค้างต้นทุนการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -               -                    -                    
การออกหุ้นปันผล -               -                    -                    
เงินปันผลค้างรับจากบริษทัร่วม -               -                    -                    
เงินปันผลค้างจ่าย 4,073 4,073 3,985
ลูกหน้ีจากการเสนอขายหุ้นให้แกบุ่คคลในวงจาํกดั -               399,214 -                     
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

30 กันยายน พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.43 2.23 1.76

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว เทา่ 1.09 1.93 1.57

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.29 0.16 0.34

อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เทา่ 6.07 5.57 5.22

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 60.27 65.55 69.91

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หน้ี เทา่ 13.75 12.58 14.52

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 26.61 29.01 25.13

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILITY RATIO)

อตัรากาํไรขั้นตน้ % 15.60 13.66 16.14

อตัรากาํไรสุทธิ % (27.49) (27.73) 4.74

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % (20.36) (27.82) 4.85

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม % (10.12) (12.17) 2.19

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % (11.28) (15.41) 10.53

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ เทา่ 0.38 0.45 0.50

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราสว่นหน้ีสินตอ่สว่นของผูถ้ือหุ้น เทา่ 0.59 0.55 0.43

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เทา่ (6.78) (9.11) 2.57

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) เทา่ 0.17 0.11 0.22

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 0.00 0.00 0.00

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)

มูลคา่ท่ีตราไวต้อ่หุ้น บาท 1.00 1.00 1.00

มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น บาท 33.75 29.36 27.28

กาํไรสุทธิตอ่หุ้น บาท (6.35) (5.91) 0.88

เงินปันผลตอ่หุ้น บาท 0.00 0.00 0.00

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE)

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน % (6.93) 12.94 16.08

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน % (7.71) 15.65 13.85

กาํไรสุทธิ % (2,694.95) (13.90) 119.83

สินทรัพยร์วม % (15.06) 6.13 13.93

หน้ีสินรวม % (1.81) 5.63 (0.70)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวเิคราะห์ทางการเงนิ
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สูตรการคํานวณ 
ระยะเวลาการเกบ็หน้ีและชาํระหน้ี : จาํนวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี  
อตัรากาํไรขั้นตน้ : กาํไรขั้นตน้/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อตัรากาํไรสุทธิ : กาํไรสุทธิ/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่เฉล่ีย 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : รายไดร้วมไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน/สินทรัพย ์
  รวมเฉล่ีย 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้/จาํนวนหุน้ 
 
หมายเหตุ: 
บริษทันาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 มาปฏิบติั (ในปีพ.ศ. 2556) โดยเลือกใชว้ธีิปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงมีผลการปรับ
ยอ้นหลงัต่องบการเงินปีพ.ศ. 2555 
 
บริษทันาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 มาปฏิบติั (ในปีพ.ศ. 2557) โดยเลือกใชว้ธีิปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงมีผลการปรับ
ยอ้นหลงัต่องบการเงินปีพ.ศ. 2556 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 187 -

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทั”) รายงานกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ 
(Normalized Net Profit) จาํนวน 1,028 ลา้นบาท สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีบญัชี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 เพ่ิมข้ึน 507% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีขาดทุนสุทธิ (253) ลา้นบาท   

 

 
 
TTA ส้ินสุดปีบัญชี 2557 มกีาํไรสุทธิสูงทีสุ่ดในรอบ 5 ปี ธุรกจิหลกัทั้งเมอร์เมด มาริไทม์ โทรีเซน ชิปป้ิง และ   

บาคองโค มีผลประกอบการทีด่ี ขณะที ่UMS ขาดทุนลดลงและมสีถานะการเงินแข็งแกร่งขึน้  
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 โทรีเซน ชิปป้ิง : กาํไรสุทธิ 355 ล้านบาท เทยีบกบัขาดทุนสุทธิก่อนรายการพเิศษ (277) ล้านบาท ในปี 2556 
ธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเร่ิมเห็นสัญญาณการฟ้ืนตวัตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 โทรีเซนชิปป้ิงยงัคงดาํเนินธุรกิจดว้ย
การจดัการโครงสร้างตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถทาํรายไดค้่าระวางเรือไดสู้งกวา่ตลาด 5% เม่ือพิจารณาจาก
อตัราค่าระวางเรือ (Time Charter Equivalent-TCE)  
 

 เมอร์เมด มาริไทม์ : กาํไรสุทธิเติบโต 165% จากปีก่อน สูงเป็นประวตักิารณ์ที่ 832 ล้านบาท ผลประกอบการ
ท่ีดีข้ึนมาจากสัญญาใหบ้ริการระยะยาวท่ีมีกาํไรสูงของทั้งธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเล และธุรกิจเรือขดุเจาะ นอกจากน้ี ส่วน
แบ่งกาํไรจากการลงทุน (Equity Income) เพ่ิมข้ึน 687% จากปีก่อน เป็นผลจากเรือขดุเจาะสามขาทั้งสามลาํ ภายใตบ้ริษทั 
Asia Offshore Drilling (AOD) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ีเมอร์เมด มาริไทมถื์อหุน้อยู ่33.8% ท่ีใหบ้ริการแก่ Saudi Arabian Oil 
Company (“Saudi Aramco”) 

 UMS : ขาดทุนลดลง 64% จากปีก่อน เป็นขาดทุน (120) ล้านบาทในปีนี ้ และสถานะการเงนิแข็งแกร่งขึน้
อย่างมาก จากการเร่งระบายสินคา้คงคลงัเพ่ือปรับโครงสร้างเงินทุนใหแ้ขง็แรง โดยหน้ีสินสุทธิท่ีมีกบัธนาคารลดลงเหลือ 
537 ลา้นบาท จาก 1,250 ลา้นบาท    ณ ส้ินปีบญัชี 2556 

 บาคองโค : ยงัคงทาํผลประกอบการสูงเป็นประวัตกิารณ์ ด้วยกาํไรสุทธิ 345 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 36% เมือ่เทยีบ
กบัปีก่อน ผลประกอบการแขง็แกร่งจากธุรกิจปุ๋ยท่ีมีปริมาณขายเพ่ิมข้ึน และรักษาระดบัราคาขายไวไ้ดแ้มว้า่ราคาวตัถุดิบ
ปรับตวัลดลง การส่งออกมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็น 31% ของรายได ้ ขณะท่ีการขายในประเทศคิดเป็น 69% ธุรกิจคลงัสินคา้มี
รายไดเ้ติบโต 69% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ จากอตัราการใชป้ระโยชน์ของคลงัสินคา้สูงถึง 100% พ้ืนท่ีใหเ้ช่าเพ่ิมข้ึน และอตัรา
ค่าเช่าคลงัสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย 
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สรุปผลการดาํเนินงานรวม 

 รายได้รวมขยายตวั 16% จากปีก่อน มาอยู่ที ่21,431 ล้านบาท รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากโทรีเซน ชิปป้ิง (+45% จาก
ปีก่อน) จากเมอร์เมด มาริไทม ์ (+22% จากปีก่อน) และรายไดค้งท่ีของบาคองโค (-1% จากปีก่อน) ซ่ึงมากพอท่ีจะชดเชย
รายไดข้อง UMS ท่ีลดลง (-46% จากปีก่อน)  โทรีเซนชิปป้ิงมีอตัราค่าระวางเรือและจาํนวนวนัเดินเรือเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือเรือ
เพ่ิมและเช่าเรือเขา้มาเสริมมากข้ึน ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขณะเดียวกนั เมอร์เมด    
มาริไทม ์ รับรู้รายไดจ้ากสัญญาระยะยาวในการใหบ้ริการดาํนํ้าท่ีทาํไวก้บัซาอุดิอรามโค และลูกคา้รายอ่ืน และมีรายไดเ้พ่ิม
จากเรือเช่าเหมาลาํเพ่ิมข้ึนเพ่ือบริการลกูคา้  

 
 กาํไรขั้นต้นเพิม่ขึน้ 25% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 4,883 ล้านบาท  กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากโทรีเซน ชิปป้ิง           

บาคองโค และ UMS โดยโทรีเซนชิปป้ิงมีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากจาํนวนกองเรือท่ีเพ่ิมข้ึน การควบคุมค่าใชจ่้าย และ
การเพ่ิมเรือเช่าเหมาลาํ (Charter-in) เพ่ือรองรับความตอ้งการของลกูคา้ ธุรกิจปุ๋ยของบาคองโคมีกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจาก
ปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการรักษาระดบัราคาขายใหอ้ยูใ่นระดบัสูงแมว้า่ราคาวตัถุดิบปรับตวัลดลง และตน้ทุนขายของ 
UMS ปรับตวัดีข้ึนในปีน้ี ขณะท่ีเมอร์เมด มาริไทม ์มีกาํไรขั้นตน้ทรงตวั   
 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนจํานวน 1,186 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 366% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจาก
การเติบโตของส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนของเมอร์เมด มาริไทม ์ใน AOD ซ่ึง AOD มีส่วนแบ่งรายไดใ้นปีน้ีเท่ากบั 1,005 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 135 ลา้นบาท ในปีก่อน 

 
ส่งผลให้ TTA มกีาํไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) ปี

บัญชี 2557 เพิม่ขึน้ 76% เป็น 3,870 ล้านบาท จาก 2,196 ล้านบาทในปีก่อน และกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกตจิํานวน 
1,028 ล้านบาท เตบิโต 507% จากขาดทุนสุทธิรวมจํานวน (253) ล้านบาท ในปี 2556  หากรวมรายการปรับปรุงทางบญัชี 
กาํไรสุทธิปี 2557 เท่ากบั 1,015 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิ (5,119) ลา้นบาท ในปี 2556 ท่ีไดมี้การบนัทึกดอ้ยคา่
ของสินทรัพยจ์าํนวน 4,866 ลา้นบาท 
 

ท้ังนี ้ ผลขาดทุนสุทธิรวมของปี 2556 ได้มีการปรับปรุงใหม่จากการท่ีบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ปรับปรุงใหม่ ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ืองภาษีเงินได้ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางการบัญชีใหม่ท้ัง 2 ฉบับ ส่งผลให้ผล
ขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึน้ 39 ล้านบาท 
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โทรีเซนชิปป้ิง 
จุดเด่น 
ธุรกจิเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองยงัคงอยู่ในขาขึน้ แม้อตัราค่าระวางเรือผนัผวน 

ปีบญัชี 2557 ธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองส่งสัญญาณการฟ้ืนตวัตั้งแต่ปลายปี 2556 แมว้า่จะผนัผวนบา้งใน
ระหวา่งปี  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของธุรกิจ ไดแ้ก่ การนาํเขา้สินคา้ของประเทศจีน เห็นไดจ้ากการนาํเขา้แร่เหลก็     
ถ่านหิน และธญัพืชเพ่ิมข้ึนถึงระดบัสูงสุดในปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถึงตน้ปี 2557 ก่อนท่ีจะชะลอตวัลงในเดือนเมษายน 
2557  อตัราการเติบโตของการคา้ท่ีชะลอตวัลงทาํใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์ของกองเรือลดลงจาก 88% ในช่วงปลายปี 2556 
ถึงตน้ปี 2557 เหลือนอ้ยกวา่ 87% ในเดือนเมษายนถึงกนัยายน 2557 (มาร์ซอฟต ์พฤศจิกายน 2557)   ส่วนปัจจยัท่ีมีผลให้
การขนส่งสินคา้ทางเรือผนัผวน ไดแ้ก่ การส่งออกแร่เหลก็ของประเทศบราซิลลดลง ความล่าชา้ของการส่งออกธญัพืชของ
ทวปีอเมริกาใต ้การหา้มส่งออกแร่นิเกิลและแร่อลมิูเนียมของประเทศอินโดนีเซีย ปัญหาสินเช่ืออยา่งต่อเน่ืองในประเทศจีน 
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และฤดูมรสุมในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนในประเทศอินเดีย อยา่งไรกดี็ พ้ืนฐานของอุตสาหกรรมยงัมีแนวโนม้เชิง
บวกสาํหรับระยะกลางถึงระยะยาว โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการเติบโตของอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งขณะท่ีการขยายตวัของ
อุปทานมีเพียงเลก็นอ้ย 

 

  
 
แมว้า่อตัราค่าระวางเรืออ่อนตวัลงตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีบญัชี 2557 ค่าเฉล่ียดชันีบอลติค (BDI) ในปีบญัชี 2557 

เท่ากบั 1,284 จุด เพ่ิมข้ึน 30% เม่ือเทียบกบัปีก่อน เรือท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนมาก คือเรือขนาด Supramax โดยมีค่าเฉล่ียดชันีบอล
ติคเรือ Supramax (BSI) อยูท่ี่ 1,038 จุด เพ่ิมข้ึน 25% จากปีก่อน และมีอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียเรือขนาด Supramax อยูท่ี่ 
10,852 เหรียญสหรัฐต่อวนั สูงกวา่ 8,715 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในปีก่อน  ตามดว้ยอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียเรือขนาด Capesize 
เพ่ิมข้ึน 22% จากปีก่อนเป็น 2,228 เหรียญสหรัฐต่อวนั  เรือขนาด Panamax เพ่ิมข้ึน 20% จากปีก่อนเป็น 1,145 เหรียญสหรัฐ
ต่อวนั และเรือขนาด Handysize เพ่ิมข้ึน 16% จากปีก่อนเป็น 8,388 เหรียญสหรัฐต่อวนั 

 
รายงานฉบบัล่าสุดของมาร์ซอฟต ์ (พฤศจิกายน 2557) คาดวา่ปริมาณการขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะชะลอตวัลง

เน่ืองจากการชะลอตวัของการคา้แร่เหลก็ การขยายเหมืองแร่ การคา้ผลิตภณัฑเ์หลก็ การคา้ธญัพืช ขณะท่ีการคา้ถ่านหิน
เพ่ิมข้ึน  โดยภาพรวม อุปสงคก์ารคา้สินคา้แหง้เทกองจะอ่อนตวัลงสาํหรับ 2-3 ปีขา้งหนา้ หลงัจากขยายตวัเฉล่ีย 6.1% ต่อปี 
ในปี 2557 และ 5.2% ในปี 2558 ตามการชะลอตวัลงของการคา้แร่เหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็ แต่การคา้ถ่านหินยงัเติบโตไดดี้  
ขณะท่ีการขยายตวัของกองเรือคาดวา่จะอยูท่ี่ 5.1% ในปี 2557 และลดลงตํ่าสุดท่ี 4.2% ในปี 2558 ก่อนท่ีจะกลบัมาเติบโต
เฉล่ียท่ี 5.2% ในปี 2559-2561  สาํหรับอตัราค่าระวางเรือขนาด Supramax คาดวา่จะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10,500 เหรียญสหรัฐ
ต่อวนัในปี 2558 และเพ่ิมเป็น 11,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2559-2561 
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โทรีเซนชิปป้ิงทํารายได้ได้ดกีว่าตลาดจากการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายทีม่ีประสิทธิภาพ 
รายไดค้่าระวางเรือของโทรีเซนชิปป้ิงในปีบญัชี 2557 อยูท่ี่ 6,887 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45% จากปีก่อน เป็นผลจาก

จาํนวนวนัเดินเรือเพ่ิมข้ึนและจาํนวนเรือท่ีเป็นเจา้ของเองและการเช่าเหมาลาํมาเสริมเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2557 โทรีเซนชิปป้ิง
บริหารกองเรือเฉล่ีย 38.0 ลาํ (เรือท่ีเป็นเจา้ของเอง 20.0 ลาํ และเรือเช่าเหมาลาํ 18.0 ลาํ) เพ่ิมข้ึนจากค่าเฉล่ีย 29.2 ลาํ (เรือท่ี
เป็นเจา้ของเอง 16.1 ลาํ และเรือเช่าเหมาลาํ 13.1 ลาํ) ในปี 2556  

 
อตัราค่าระวางเรือรวม (combined TCE) อยูท่ี่ระดบั 9,887 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปีบญัชี 2557 เพ่ิมข้ึนจาก 8,364 

เหรียญสหรัฐต่อวนัในปีก่อนหนา้ เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานในการวดัผลงาน คืออตัราค่าระวางเฉล่ียของตลาด Supramax 
(BSI) โดยปรับฐานของขนาดกองเรือ (91% ของ BSI) โทรีเซนชิปป้ิงสามารถทาํอตัราค่าระวางเรือไดสู้งกวา่ BSI ประมาณ 
5% ในปีบญัชี 2557 ขณะท่ีอตัราค่าระวางของเรือเช่าเหมาลาํปรับตวัดีข้ึนจาก 152 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปีท่ีแลว้เป็น 576 
เหรียญสหรัฐต่อวนัในปีน้ี 

 
โทรีเซนชิปป้ิงยงัคงดาํเนินงานดว้ยตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค่าใชจ่้ายการเป็นเจา้ของเรือ ซ่ึงเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดสาํหรับการดาํเนินงานท่ีใหญ่ท่ีสุด อยูท่ี่ระดบั 3,921 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลง 4% จากปีก่อน ซ่ึงตํ่า
กวา่ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ี 5,121 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ขอ้มูล Moore Stephens ปี 2556) ค่าใชจ่้ายในการนาํ
เรือเขา้อู่แหง้ลดลงจากปีก่อน 18% มาอยูท่ี่ 611 เหรียญต่อวนั เน่ืองจากแผนการปรับโครงสร้างกองเรือและการซ่อมบาํรุง
ดูแลบนเรืออยา่งสมํ่าเสมอ ขณะท่ีค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 1,285 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลง 22% 
จากปีก่อน ดงันั้น ค่าใชจ่้ายรวมเท่ากบั 8,077 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลง 18% จากปีก่อน   

 
ส่งผลใหโ้ทรีเซนชิปป้ิงสร้างผลกาํไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

จาํนวน 1,150 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 132% และมีกาํไรสุทธิ 355 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 228% จากปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานปกติจาํนวน 277 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลขาดทุนท่ีไม่รวมรายการปรับปรุงทางบญัชีท่ีบนัทึกการดอ้ยค่าของกองเรือ
จาํนวน 3,917 ลา้นบาท 
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กองเรือ Supramax และ Handymax ส่วนทีเ่ป็นเจ้าของเองรวม 24 ลาํ พร้อมที่จะสร้างกาํไร 

ช่วงปีบญัชี 2557 โทรีเซนชิปป้ิงรับมอบเรือ Supramax มือสอง 6 ลาํ สร้างข้ึนจากอู่ต่อเรือในประเทศญ่ีปุ่น โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
 
ณ ส้ินปีบญัชี 2557 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของกองเรือจาํนวน 24 ลาํ ประกอบดว้ย Handymax 8 ลาํ และ 

Supramax 16 ลาํ อายเุฉล่ียของกองเรืออยูท่ี่ 11.0 ปี ดว้ยขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียรวม 50,636 เดทเวทตนั และเพ่ือรองรับ
ความตอ้งการของลกูคา้โทรีเซนชิปป้ิงไดเ้ช่าเรือเหมาลาํเฉล่ียจาํนวน 18.0 ลาํ ในปี 2557 
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Mermaid Maritime 
จุดเด่น 
ผลประกอบการดทีีสุ่ดเท่าทีผ่่านมา   

กาํไรสุทธิจากเมอร์เมด มาริไทม ์ในปีบญัชี 2557 เท่ากบั 832 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 165% จาก 314 ลา้นบาท ในปีก่อน 
เป็นผลจากอุปสงคท่ี์แขง็แกร่งของธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเล และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขบัเคล่ือนดว้ยการเติบโตอยา่ง
มัน่คงของธุรกิจสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง  นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของธุรกิจเรือขดุเจาะยงัคงเป็นท่ีน่าพอใจ เห็นไดจ้ากอตัราค่าจา้งรายวนั และอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือ รวมทั้งอุปสงค์
โดยรวมสาํหรับเรือขดุเจาะสามขาปรับตวัดีข้ึน 

 
อตัราการใช้ประโยชน์และอตัราค่าเช่าเรือรายวนัปรับตวัดขีึน้จากสัญญาระยะยาวทีม่ผีลตอบแทนสูงของธุรกจิกจิวศิวกรรม
ใต้ทะเลและธุรกจิเรือขุดเจาะ 

รายไดร้วมอยูท่ี่ 10,088 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22% จากปีก่อน ส่วนใหญ่มากจากธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลจากสัญญา
ใหบ้ริการเตม็รูปแบบ เช่น สัญญาใหบ้ริการดาํนํ้ากบัซาอุดิอรามโค ทาํใหอ้ตัราค่าเช่าเรือรายวนัสูงข้ึน 31% เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน  และมีอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือวศิวกรรมใตท้ะเลเท่ากบั 66% เท่ากบัในปีก่อน  และในปีบญัชี 2557 เมอร์เมด 
มาริไทมไ์ดเ้ช่าเรือวศิวกรรมใตท้ะเลมาเสริมเพ่ือใหบ้ริการลกูคา้ทาํใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 

   
 
รายไดจ้ากธุรกิจเรือขดุเจาะส่วนใหญ่มาจากเรือขดุเจาะ MTR-2 โดยมีอตัราการใชป้ระโยชน์เฉล่ียเท่ากบั 98% เรือ

ขดุเจาะ MTR-2 อยูร่ะหวา่งการใหบ้ริการระยะเวลา 2 ปี แก่ Chevron ในประเทศอินโดนีเซีย โดยปัจจุบนัไดป้ฏิบติังานเป็น 
work-over unit และมีอตัราการจา้งรายวนัลดลงสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงจนกวา่ Chevron จะไดรั้บอนุญาตตามเกณฑท่ี์รัฐบาล
ประเทศอินโดนีเซียกาํหนด ซ่ึงคาดวา่อตัราจา้งรายวนัจะกลบัเป็นปกติในอนาคตอนัใกลแ้ละเรือขดุเจาะ MTR-2 จะ
ปฏิบติังานจนสัญญาส้ินสุดลง ณ ส้ินปี 2558 ขณะท่ีเรือขดุเจาะ MTR-1 ไม่มีงานตลอดปีตั้งแต่สัญญาใหบ้ริการท่ีพกัอาศยัใน
ภมิูภาคส้ินสุดลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 

 
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก 128 ลา้นบาท ในปีบญัชี 2556 เป็น เป็น 1,010 ลา้นบาท ในปีน้ี มาจาก

บริษทัร่วมทุน Asia Offshore Drilling - AOD ท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยู ่33.8% โดยเรือขดุเจาะสามขาท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง
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จาํนวน 3 ลาํ ของ AOD ไดเ้ร่ิมใหบ้ริการตามสัญญาวา่จา้งงานระยะเวลา 3 ปีจากบริษทันํ้ามนัแห่งชาติซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่
ไตรมาส 4/2556 

 
กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 15% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงเลก็นอ้ยเป็น 26% เม่ือเทียบกบั 27% ปีท่ี

แลว้ เป็นผลจากเรือซ่อมบาํรุงใตท้ะเลลาํหน่ึงหยดุดาํเนินงานตั้งแต่ไตรมาส 3/2557 ขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
(SG&A) จาํนวน 1,131 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28% จากปีก่อน จากการเพ่ิมจาํนวนพนกังานในภมิูภาคตะวนัออกกลาง  โดยสรุป 
เมอร์เมด มาริไทม ์ มีผลกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) เพ่ิมข้ึน 64% จากปีก่อน เป็น 
2,495 ลา้นบาท 
 

 
 
 

ส่ังต่อเรือขุดเจาะและเรือซ่อมบํารุงลาํใหม่ 
ในเดือนมกราคม 2557 เมอร์เมด มาริไทม ์ไดล้งนามในสัญญาสั่งต่อเรือขดุเจาะทอ้งแบนใหม่จาํนวน 2 ลาํ และเรือ

ซ่อมบาํรุงใตท้ะเลอีก 1 ลาํ กบับริษทั ไชน่า เมอร์แชนท ์อินดสัตร้ี โฮลด้ิงส์ จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

 
 

แนวโน้มธุรกจิยงัสดใส ราคานํา้มนัที่ลดลงขณะนีไ้ม่มีผลกระทบกบัการลงทุนสํารวจและผลตินํา้มนั 
แมว้า่ราคานํ้ามนัในตลาดโลกปรับตวัลดลงในช่วงท่ีผา่นมา เมอร์เมด มาริไทม ์ยงัคงมองเห็นอุปสงคค์วามตอ้งการ

ใชบ้ริการสินทรัพยแ์ละบริการอ่ืนๆ โดยเมอร์เมด มาริไทม ์ดาํเนินงานในเขตนํ้าต้ืน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่จากการลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและขดุเจาะของลูกคา้รายใหญ่ เม่ือเทียบกบัโครงการในเขตนํ้าลึก เมอร์เมด มาริไทม ์ ยงัมี
สาํนกังานในเขตการคา้ชายฝ่ัง และในตลาดท่ีจาํกดัผูป้ระกอบการทาํใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากการขยายตวัในทอ้งถ่ิน 
นอกจากน้ี เรือวศิวกรรมใตท้ะเลและเรือขดุเจาะไดใ้หบ้ริการในขั้นตอนการผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีความเส่ียง
นอ้ยในเร่ืองขอ้จาํกดัดา้นตน้ทุนค่าใชจ่้าย เน่ืองจากอุปสงคย์งัคงมีอยูเ่หมือนเดิม 
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สัญญาจา้งของธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลยงัคงเป็นระยะสั้น และอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ท่ี
แจง้ใหท้ราบในระยะสั้น เมอร์เมด มาริไทม ์ จะยงัคงดาํเนินการตามแผนขยายการใหบ้ริการและขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ
โดยเนน้ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกกลางซ่ึงมีอุปสงคอ์ยูม่าก ทั้งน้ีคาดวา่เรือวศิวกรรมใตท้ะเลส่วนใหญ่จะ
ไดรั้บงานเตม็ท่ีในปี 2558 ตามสัญญาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เน่ืองจากกิจกรรมการขดุเจาะยงัคงมีอยูต่่อเน่ือง  เมอร์เมด มาริไทม ์
ไดเ้ช่าเรือวศิวกรรมใตท้ะเลเพิ่มเพ่ือรองรับความตอ้งการตามงานท่ีมีอยูแ่ละงานท่ีเป็นไปได ้ นอกจากน้ี ยงัไดส้ั่งต่อเรือซ่อม
บาํรุงใตท้ะเลเพิ่มอีก 1 ลาํ มีกาํหนดรับมอบในปี 2559 

 
ตลาดเรือขดุเจาะทอ้งแบนเป็นตลาดเฉพาะ ท่ีมีเรืออยูเ่พียงแค่ประมาณ 30 ลาํทัว่โลก รวมถึงเรือท่ีกาํลงัก่อสร้าง  

และส่วนใหญ่อยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแอฟริกาตะวนัตก การเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดเรือ
ขดุเจาะทอ้งแบนยงัอยูใ่นระดบัท่ีดี เห็นไดจ้ากลกูคา้มีความตอ้งการใชเ้รือขดุเจาะทอ้งแบนท่ีใหม่กวา่  โดยกองเรือขดุเจาะ
ทอ้งแบนของเมอร์เมด มาริไทม ์กาํลงัเขา้สู่ช่วงการส่งผา่น โดยเรือขดุเจาะ MTR-1 และเรือขดุเจาะ MTR-2 ยงัคงหางานเพ่ือ
ใชป้ระโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน และเรือขดุเจาะใหม่คือ MTR-3 และ MTR-4 อยูร่ะหวา่งก่อสร้างเพ่ือใหมี้โอกาสรองรับ
งานตามสัญญาระยะยาว  ในระหวา่งน้ี การลงทุนในบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิง จาํกดั (AOD) ท่ีมีเรือขดุเจาะสามขา 3 ลาํ 
คาดวา่จะยงัคงใหบ้ริการตามสัญญาขดุเจาะท่ีตะวนัออกกลางถึงปี 2559 

 
เมอร์เมด มาริไทม ์ ยงัคงเห็นวา่พ้ืนฐานระยะยาวในอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติยงัคงแขง็แกร่ง และจะ

เติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในส่วนท่ีเมอร์เมด มาริไทม ์ ดาํเนินธุรกิจอยู ่  ผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตในแต่ละปีจะเป็น
ผลงานท่ีเป็นท่ีรับรู้และเมอร์เมด มาริไทม ์วางแผนท่ีจะสร้างผลงานต่อไปในปีหนา้ 

 
เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนั เมอร์เมด มาริไทม ์ จะใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานและบริหารตน้ทุน ขณะเดียวกนัยงัคงหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 

UMS 
จุดเด่น 
พร้อมทีจ่ะกลบัมาดาํเนินธุรกจิตามปกติ 

หลงัจาก 3 ไตรมาสในการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนและสินคา้คงคลงัส่วนเกิน ขณะน้ี UMS พร้อมท่ีจะกลบัมา
ดาํเนินธุรกิจตามปกติ โดยในปีบญัชี 2557 มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 120 ลา้นบาท ลดลงจากขาดทุน 335 ลา้นบาทใน
ปี 2556  กระแสเงินสดและสถานะการเงินปรับตวัดีข้ึนอยา่งมากเป็นผลจากแผนการขายถ่านฝุ่ นเพ่ือปรับโครงสร้างเงินทุน
ใหแ้ขง็แกร่ง 

 
ในปีบญัชี 2557 ผูบ้ริหารของ UMS ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. เพ่ือปรับสมดุลของ

โครงสร้างเงินทุน  UMS ขายถ่านหินไดป้ระมาณ 511,100 ตนัในปี 2557 ลดลง 35% เม่ือเทียบกบั 791,100 ตนัในปี 2556  
สัดส่วนการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. คิดเป็น 60% ของปริมาณการขายถ่านหินทั้งหมด เทียบกบั 27% ในปีก่อนหนา้ กาํไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 24% เน่ืองจากตน้ทุนขายลดลง 
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สถานะการเงินและโครงสร้างเงินทุนปรับตวัดขีึน้  หนีสิ้นสุทธิต่อธนาคารลดลงเหลอื 537 ล้านบาท 

ในการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. นั้น แมว้า่จะทาํใหมี้ผลการดาํเนินงานขาดทุน แต่ช่วยสร้างกระแสเงินสดใหก้บั 
UMS อยา่งมาก เพ่ือปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนและสถานะการเงินใหฟ้ื้นตวั ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงการดาํเนิน
ธุรกิจใหดี้ข้ึนในอนาคต เห็นไดจ้ากหน้ีสินสุทธิต่อธนาคารของ UMS ลดลงจาก 1,250 ลา้นบาท ณ ส้ินปีบญัชี 2556 เป็น  
537 ลา้นบาท ณ ส้ินปีบญัชี 2557 
 

 
 
Baconco 
จุดเด่น 

ผลประกอบการสูงเป็นประวตัิการณ์ 
บาคองโคทาํกาํไรสุทธิสูงเป็นประวติัการณ์ เท่ากบั 345 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 36% เม่ือเทียบกบัปีบญัชี 2556 เป็นผล

จากการปริมาณการขายปุ๋ยในประเทศเวยีดนามและส่งออกท่ีแขง็แกร่งและอตัรากาํไรเพ่ิมสูงข้ึน รายไดร้วมเท่ากบั 3,192 
ลา้นบาท ลดลง 1% จากปีก่อน จากราคาขายปุ๋ยท่ีลดลง ขณะท่ีตน้ทุนขายลดลง 7% จากปีก่อนตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง  
กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเป็น 20% ในปีบญัชี 2557 จาก 15% ในปี 2556 กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษี คา่เส่ือมราคา และค่าตดั
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จาํหน่าย (EBITDA) เพ่ิมข้ึน 25% จากปีก่อน เป็น 457 ลา้นบาทในปีน้ี และ EBITDA margins เท่ากบั 14% เพ่ิมข้ึนจาก 11% 
ในปีก่อน แมว้า่ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพ่ิมข้ึน 61% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

 
 
ผลการดาํเนินงานแข็งแกร่งทั้งธุรกจิปุ๋ย และธุรกจิคลงัสินค้า 

1) ธุรกจิปุ๋ย 
ในปีบญัชี 2557 บาคองโคขายปุ๋ยและผลิตภณัฑดู์แลพืชภณัฑจ์าํนวน 201,800 ตนั เพ่ิมข้ึน 3% จากปีก่อน โดย

สัดส่วนการขายปุ๋ย NPK คิดเป็น 99% ของยอดขายทั้งหมด ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน อยา่งไรกดี็ รายไดจ้ากการขายลดลงเลก็นอ้ย
ตามราคาขายปุ๋ยท่ีปรับลดลง บาคองโคเนน้ขายผลิตภณัฑท่ี์ใหก้าํไรสูง และการตั้งสายการผลิตใหม่ในช่วงไตรมาส 3/2557 
เพ่ือผลิตปุ๋ยชนิดเมด็ ช่วยเพ่ิมกาํลงัการผลิตไดป้ระมาณ 100,000 ตนั เป็น 450,000 ตนั โดยสายการผลิตเพ่ือการส่งออกได้
เร่ิมดาํเนินงานเม่ือเดือนสิงหาคม 2557  ปริมาณขายเพื่อการส่งออกในปีบญัชี 2557 มีจาํนวน 74,145 ตนั คิดเป็น 37% ของ
ปริมาณขายทั้งหมด และสร้างรายไดคิ้ดเป็น 31% ของรายไดจ้ากการขายปุ๋ย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 30% ในปีก่อน  บาคองโคมีผล
กาํไรเพ่ิมสูงข้ึน มาจากการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้าย ตลอดจนการวางแผนและกลยทุธ์การตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2) ธุรกจิคลงัสินค้า 
ในปีบญัชี 2557 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้มีจาํนวน 29 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัจาํนวน 17 ลา้นบาท ในปี

บญัชี 2556 เป็นผลจากคลงัสินคา้ Baconco 5 ไดใ้หบ้ริการเตม็ปี และค่าเช่าท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไรกดี็ รายไดจ้ากพื้นท่ีใหเ้ช่า
จดัเกบ็สินคา้ยงัคงนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายปุ๋ย ปัจจุบนั อตัราการใชป้ระโยชน์เฉล่ียของคลงัสินคา้อยูใ่น
ระดบัสูงท่ี 100% ในปีบญัชี 2557 เปรียบเทียบกบั 92% ในปีก่อน บาคองโคดาํเนินธุรกิจคลงัสินคา้โดยมีพ้ืนท่ีรวมกนัทั้งส้ิน 
31,000 ตารางเมตร และมีความจุถึงเกือบ 124,000 ตนั 
 
การนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไฟลิง่มีผลบังคบัใช้  ทาํ IPO ต้นปี 2558 เสนอขายให้กบัผู้ถือหุ้น TTA 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดอ้นุมติัแบบแสดงรายการขอ้มูล (filing) 
และการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“PMTA”) แลว้ในเดือนพฤศจิกายน 
2557 โดยขณะน้ีขั้นตอนการเตรียมการออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) ไดเ้สร็จเรียบร้อยแลว้ และคาดวา่จะ
สามารถทาํ IPO ไดใ้นตน้ปี 2558 เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้ของ TTA ทั้งจาํนวน 

 
ส่วนขององค์กร 
จุดเด่น 
การลงทุนในปี 2557 
 

 
 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพยร์วมจาํนวน 49,331 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนในส่วนของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน 14% จากปีก่อน เป็นผลจาก ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนเป็น 26,924 ลา้นบาท จาก 20,935 ลา้นบาท เป็นผล
จากการท่ีโทรีเซนชิปป้ิงไดซ้ื้อเรือ Supramax มือสองจาํนวน 6 ลาํ ในระหวา่งปี 2557 และเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน
เป็น 4,861 ลา้นบาท จาก 3,732 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนในส่วนของ Asia Offshore Drilling Limited (ถือหุน้โดย     
เมอร์เมด มาริไทม)์ 

 
หน้ีสินรวมจาํนวน 17,731 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ีจาํนวน 17,856 ลา้นบาท โดยในระหวา่งปี บริษทัฯ ได้

จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินจาํนวน 1,454 ลา้นบาท และไดกู้ย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิม
จาํนวน 1,525 ลา้นบาท  สาํหรับการลดลงของหน้ีสินไม่หมุนเวยีนในส่วนของหุน้กู-้สุทธิ เน่ืองจากหุน้กูชุ้ดท่ี 1 ท่ีมีมูลค่า
สุทธิทางบญัชีจาํนวน 1,999 ลา้นบาท ไดถ้กูจดัประเภทเป็นหุน้กูส่้วนท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 ตามวนัท่ีครบกาํหนดไถ่ถอน 
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ส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน 31,599 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 24% จากส้ินปีก่อน โดยเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
จาํนวน 23,726 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31% โดยในปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน 411,299,416 หุน้ เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่เท่ากบั 1,544 ลา้นบาท และไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 298,110,588 หุน้ ควบคู่กบั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) จาํนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย ซ่ึงไดเ้สนอขายแก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering : RO) เป็นผลใหบ้ริษทัฯไดรั้บเงินสดจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 4,174 ลา้น
บาท นอกจากน้ี ในระหวา่งปีมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของ TTAW-3 และ TTA-W4 ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีทุนท่ี
ออกและชาํระแลว้เพ่ิมข้ึน 3 ลา้นหุน้ และไดรั้บเงินเป็นจาํนวน 57 ลา้นบาท 

 
โครงสร้างเงินทุน 

ภาระหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย แบ่งเป็น เงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 7,156 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8% 
จากปีก่อน เป็นการเพ่ิมข้ึนในส่วนของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 2557 สัดส่วน
หน้ีสินระยะสั้นและระยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.43 เท่า เท่ากบัปีก่อนท่ี 0.45 เท่า  

 
สภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2556 เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกการ
ดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจาํนวน 3,925 ลา้นบาท ขณะท่ีในปี 2557 มีเพียง 15 ลา้นบาท ประกอบ
กบัผลประกอบการของทุกธุรกิจท่ีปรับตวัดีข้ึน ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นผลจากการ
ลงทุนของโทรีเซนชิปป้ิงในการซ้ือเรือ Supramax เพ่ิม 6 ลาํ ในระหวา่งปี 2557 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงับริษทัขอรับรองวา่ 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให ้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายไกรลกัขณ์ 
อศัวฉตัรโรจน์ หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

2. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 
 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

 

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เลขานุการบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. ขอ้มูลกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการ 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ 62 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) - 0.01 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธานกรรมการและประธาน     Utah State University,   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร     สหรัฐอเมริกา    ประธานกรรมการบริหาร  

31 มกราคม 2555  - ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์    2556 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    (วศิวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์    บริหารความเสี่ยงองคก์ร  

    มหาวทิยาลยั   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
  - ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์ดุษฎี    ประธานกรรมการบริหาร  

    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จุฬาลงกรณ์   2554- ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 
    มหาวทิยาลยั    และกาํกบัดูแลกิจการ  

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี   2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จาํกดั (มหาชน) 
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สถาบนั   2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
    บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี   2557 – ปัจจุบนั รองกรรมาธิการพลงังานคนที่ 1 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการ    คณะกรรมาธิการพลงังาน  

    จดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยั   2557 – ปัจจุบนั สมาชิก สภานิติบญัญตัิ 
    ราชภฎัเพชรบุรี   2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี      

    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการ      

    บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั      

    มหาสารคาม      

หมายเหตุ  1) ขอ้มูลสัดส่วนการถือหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557  2) สัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์สาขาวชิาการจดัการ      

    จดัการนวตักรรมสงัคม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์      

    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา          

  - Certificate in Advanced Management Program (AMP 155)      

     จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา      

  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่      

     26/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั      
     ไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP 28/2555)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน      

     รุ่นที่ 10 (วปรอ 4010) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      

  - หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ      

     ประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารชั้นสูง รุ่นที่ 6 ปี 2546      

     จากสถาบนัพระปกเกลา้      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 3      

     ปี 2549 จากสถาบนัวทิยาการตลาดทุน      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน       

     รุ่น 3 ปี 2556 จากสถาบนัวทิยาการพลงังาน      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 36 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 21.90% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา (รวมบริษทั ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานหนา้ที่บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ ที่เกี่ยวขอ้ง)  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกา    และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
31 มกราคม 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
  - หลกัสูตร Director Certification   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
     Program (DCP 53/2548)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 206 -

 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 74 - Ph.D. in physicals sciences - 0.0006 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการบริหารและ  Orsay University, France   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - Honorary Ph.D.    ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  King Mongkut Institute   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  - หลกัสูตร Director Accreditation    ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

30 มกราคม 2557     Program (DAP รุ่นที่ 74/2551)    ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2548 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จาํกดั (มหาชน) 
นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 55 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการบริหาร   Sasin Graduate School of Business    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ    Chulalongkorn University   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    in a joint program with Kellogg   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    Graduate School of    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รับรอง    Management of Northwestern    ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

31 มกราคม 2555    University   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - Singapore Polytechnic with a    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

    Diploma in Production    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 
    Engineering   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (ต่อ)  - Completed Finance for Senior    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

    Executives at Harvard    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

    University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายกฤช ฟอลเลต็ 66 - Advance Management  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ    Program, Harvard Business    เม.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการบริหาร    School, Boston, USA    ประธานกรรมการบริหาร  

ความเสี่ยงและกรรมการอิสระ  - ปริญญาโทพาณิชยศ์าสตร์    ความเสี่ยง  

12 เมษายน 2555    มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ)    2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการตรวจสอบ  
  - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการบริหารความเสี่ยง  
  - หลกัสูตร Director Certification   2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธาน บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จาํกดั (มหาชน) 
     Program (DCP 149/2554)    กรรมการตรวจสอบ  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ บริษทั ธนูลกัษณ์ จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    ตรวจสอบ  

  - หลกัสูตร Diploma Examination   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Exam (EXAM 32/2555)   2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ  มหาวทิยาลยันครพนม 

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2552 – 2556 ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จาํกดั 

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2551 – 2552 ผูช้่วยผูว้า่การสายปฎิบตัิการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     2547 – 2551 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ธนาคารแห่งประเทศไทย 
      ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน  
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายสนัติ บางออ้ 68 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ     การเกษตร มหาวทิยาลยัเทก็ซสั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแล บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการสรรหาและ    เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา    กิจการ ประธานกรรมการ  
กาํหนดค่าตอบแทน  - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต     สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบและ    (การคลงั) จุฬาลงกรณ์    กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ    มหาวทิยาลยั   2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน) 
31 มกราคม 2555  - ประกาศนียบตัรวทิยาลยัป้องกนั    กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
     ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 38    และกรรมการตรวจสอบ  

  - ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    มหาวทิยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศ   2555 – ปัจจุบนั อนุกรรมการจดัทาํบนัทึก กระทรวงการคลงั 
    สหราชอาณาจกัร    ขอ้ตกลงและประเมินผล  
  - หลกัสูตร Director Certification    การดาํเนินงานรัฐวสิาหกิจ  
     Program (DCP 12/2544)    สาขาสื่อสารและพลงังาน  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    ของคณะกรรมการ  
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    ประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ  

  - หลกัสูตร Audit Committee   2549 – 2552 อธิการบดี มหาวทิยาลยัโยนก จงัหวดัลาํปาง 
     Program (ACP 42/2556)   2540 – 2549 รองเลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั     แห่งชาติ 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Monitoring Fraud       

  Risk Management  (MFM9/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายสนัติ 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 ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 34 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 3.91% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่า    จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ตอบแทน    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ    มหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นโครงการ   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั   ร่วมกบั Kellogg Graduate School    มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    of Management of Northwestern    ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

รับรอง   University ประเทศสหรัฐอเมริกา   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

31 มกราคม 2555  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
    จากมหาวทิยาลยับอสตนั    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
     สหรัฐอเมริกา   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
  - หลกัสูตร Director Accreditation    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ควอลลิตี้ คอฟฟี่ โปรดกัท ์จาํกดั 
     2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 
     2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
     2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดูคนัทรี่คลบั จาํกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั  44 - License of Law, Emirates  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

เอม็. อลันสัซารี     University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและกาํหนด     กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ     ปัจจุบนั General Director Office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin  

30 มกราคม 2556       Zayed Al Nahyan, U.A.E 
     ปัจจุบนั Member National Consulting Council, U.A.E 
     ปัจจุบนั Assistant-Undersecretary Finance Department of 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 General Manager Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club, U.A.E 

     ปัจจุบนั Vice President Youth Hostel Society, U.A.E 

     ปัจจุบนั Vice President Gulf Islamic Investment Company 

นายอีฟ บาบิว 76 - Civil Engineer – Ecole Centrale  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ     de PARIS   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
12 กรกฎาคม 2556  - MBA – Institut    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    d’Administration des   2546 – ปัจจุบนั Executive Chairman ELSA Consultants SA 

     Entreprises de PARIS   2543 – 2547 Executive Chairman CPG Market S.A. 
  - MBA – Harvard Business       

    School      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ 68 - M.A. Economics Georgetown  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการตรวจสอบ     University, USA   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรติ   2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 
กรรมอิสระ    นิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   พ.ค. 52 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2556  - หลกัสูตร Director Accreditation     ตรวจสอบ  
     Program (DAP รุ่นที่ 8/2547)    เม.ย. 52 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เงินทุนแอ๊ดวานซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    กรรมการตรวจสอบ  

  - หลกัสูตร Director Certification   พ.ย. 54 – ต.ค. 57 ประธานกรรมการกาํกบั บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
     Program (DCP 104/2551)    ดูแลกิจการที่ดี  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2549 – 2552 กรรมการอิสระ กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    ตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

  - หลกัสูตร Audit Committee   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Program (ACP 27/2552)   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั วทิยัไบโอเพาเวอร์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเวอร์กรีน พลสั จาํกดั 

  - 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 ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์(ต่อ)  - หลกัสูตรการป้องกนั      
     ราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนั      

     ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 40      

  - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง      
     การเมืองการปกครองในระบอบ      

     ประชาธิปไตย สาํหรับนกั      

     บริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5       

     สถาบนัพระปกเกลา้      

  - หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง       

     (นบส.1) รุ่นที่ 13/2536 สถาบนั      

     พฒันาขา้ราชการพลเรือน      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง       

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน       
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 5      
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1.2 ผูบ้ริหาร 
ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 36 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 16.50% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานหนา้ที่บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ   ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ      และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
รับรอง    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
31 มกราคม 2555  - หลกัสูตร Director Accreditation    ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 
     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 
     Program (DCP 53/2548)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
     ปี 2556   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 42 - ปริญญาโทสาขาวศิวกรรม - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
รักษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ     การเงินจาก New York    ก.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
ใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน   University,ประเทศสหรัฐอเมริกา    สายงานบญัชีและการเงิน  

16 กรกฎาคม 2556  - ปริญญาโท218บริหารธุรกิจ   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     สาขาการเงินจาก Claremont    ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน อินโดไชน่า เอส.เอ. 
     Graduate University    ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 
     สหรัฐอเมริกา   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
  - ปริญญาตรีดา้นวศิวกรรม   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     อุตสาหกรรมจาก   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     Program (DCP 187/2557)   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 

     ส.ค. 54 – ก.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการและ บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
      ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน  

     2544 - 2554 Senior Vice President,  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
      Corporate Advisory  
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมพร จิตเป็นธม 53 - Master in Public Policies, - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    Harvard University, Cambridge,   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
สายงานกลยทุธ ์    MA, USA    สายงานกลยทุธ ์  

1 ตุลาคม 2556  - Bachelor of Science in Business   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
    Administration, Boston    ก.ค. 57 – ปัจจุบนั รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
    University, Boston, MA, USA    ใหญ่ และผูช้่วยกรรมการ  
  - หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่น    ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี  
    ที่ 3 จากกระทรวงการคลงัและ    และการเงิน  
    สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการคลงั   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. พรีโม ชิปปิ้ง 

    สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 
    ระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและ   มิ.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

    องคก์ารมหาชนจากสถาบนั   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 
    พระปกเกลา้   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. 

  - อบรมผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับ   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 
    ผูบ้ริหารภาครัฐวิสาหกิจ   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

  - อบรม The Asia Pacific Bankers   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

    Congress   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

  - อบรม Central Bank Policies   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

    and Operations in the Money   พ.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

  and Foreign Exchange Markets   เม.ย. 56 – ก.ย. 56 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
      ระดบัอาวโุส  
     ธ.ค. 52 – พ.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 220 -

 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมพร จิตเป็นธม (ต่อ)  - หลกัสูตร Director Certification   ก.พ. 47 – พ.ย. 52 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
     Program (DCP 178/2556)    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2536 – ม.ค. 47 ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาวโุส ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2530 – 2536 ผูว้เิคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

นางอุไร ปลื้มสาํราญ 60 - ปริญญาตรี สาขาบริหารจดัการ - 0.012 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     และการบญัชีจากมหาวทิยาลยั   ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
สายงานบริหารความเสี่ยง      Woodbury สหรัฐอเมริกา    สายงานบริหารความเสี่ยง  
และการกาํกบัดูแล  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ     และกาํกบัดูแล  

12 กรกฎาคม 2553     จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Director Certification   2550 – 2553 Managing Director The Dow Chemical Indonesia Company – Indonesia 

     Program (DCP 176/2556)   2547 – 2550 Finance director The Dow Chemical Indonesia Company – Indonesia 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2543 – 2547 Corporate Audit Process  The Dow Chemical Company – USA 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    Manager  
  - หลกัสูตร Diploma Examination   2535 – 2543 Country Controller The Dow Chemical Thailand Company and SCC – Dow 
    Exam (EXAM 41/2557)     Group of joint Venture Companies 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภคัพงศ ์ 48 - ปริญญาโท สาขาการเงินและ - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  การตลาดจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

15 สิงหาคม 2557  - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ สาขา     บุคคล  

   เทคโนโลยชีีวภาพจากมหาวทิยาลยั   พ.ค. 54 – ก.ค. 57 ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยากร บริษทั สมบูรณ์ แอด็วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

   มหิดล    บุคคล  

  - ประกาศนียบตัร HCME (Human    ก.ค. 52 – เม.ย. 54 ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร บริษทั หงสา เพาเวอร์ จาํกดั  
    Capital Management for     บุคคล  

    Entrepreneurs จากกรมส่งเสริม      

    อุตสาหกรรม      
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1.3 เลขานุการบริษทั 
 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ 48 - ปริญญาโทสาขาการบริหารศศินทร์ - 0 2533 – ปัจจุบนั ผูช้่วยผูอ้าํนวยการแผนก บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขานุการ     ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    ทะเบียนหุน้  
14 สิงหาคม 2551  -   อกัษรศาสตร์บณัฑิต      
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      
  - หลกัสูตร Director Certification      
     Program (DCP 1/2543) จากสมาคม      
     ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Company Secretary Program         
    (CSP 15/2549) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Effective Minute Taking      
     (EMT 1/2549) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Understanding the fundamental      
    of financial Statement (UFS 1/2549)      
      จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
     บริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Improving the Quality of       
    Financial  Reporting (QFR 2/2549)       
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
  บริษทัไทย (IOD)      
 หมายเหตุ หนา้ที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัอยูใ่นหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ ขอ้  8.3 
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2. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทย่อยหลกั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 
2.1 บริษทั โทรีเซนชิปปิ้ง สิงคโ์ปร์ พีทีอี แอลทีดี 

 2.1.1 คณะกรรมการ 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ * 36 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 16.50% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ  มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

รับรอง    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

31 มกราคม 2555  - หลกัสูตร Director Accreditation    ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

     Program (DCP 53/2548)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     ปี 2556   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ) *     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

     2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ * 34 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 3.91% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ    จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    มหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นโครงการ   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รับรอง   ร่วมกบั Kellogg Graduate School    มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

31 มกราคม 2555    of Management of Northwestern    ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

   University ประเทศสหรัฐอเมริกา   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

    จากมหาวทิยาลยับอสตนั    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     สหรัฐอเมริกา   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

  - หลกัสูตร Director Accreditation    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ควอลลิตี้ คอฟฟี่ โปรดกัท ์จาํกดั 

     2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

     2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดูคนัทรี่คลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั * 57 - Master degree, University of - 0 กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ     Wales   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมนั จีเอม็บีเอช 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - Bachelors degree, Wales   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เซา้ท ์แอฟริกา (พีทีวาย) จาํกดั 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     Cardiff Polytechnic   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

รับรอง  - Certificate – First class   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

1 ตุลาคม 2556     Marine Engineer   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ก.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     ธ.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (เดนมาร์ก) เอพีเอส 

นายลี เวย ์ชุง 35 - Diploma in Accountancy - 0 กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ    Ngee Ann Polytechnic,    2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Singapore   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอีพ) แอลทีดี 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - GCE ‘O’ Level, Bukit Panjang    2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

รับรอง    Government High School   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนดช์ิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

30 เมษายน 2553  - Admitted as an Associate    2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

    Member, Institute of Chartered   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอตแลนติส ออฟชอร์ คอนสตรัคชัน่ พีทีอี แอลทีดี 

    Secretaries & Administrators   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

  - Practising Chartered Secretary,      

    Institute of Chartered      

    Secretaries & Administrators      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเควนิ ตนั 61 - Bachelor of Accountancy, - 0 กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการตวัแทนและ     National University of    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการตวัแทน บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     Singapore   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนดช์ิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

รับรอง     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

27 เมษายน 2554     2554 – ปัจจุบนั กรรมการตวัแทน บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

* คือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิส่งเขา้เป็นกรรมการผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 

2.1.2 ผูบ้ริหาร 

 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั * 57 - Master degree, University of - 0 กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ     Wales   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมนั จีเอม็บีเอช 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - Bachelors degree, Wales   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เซา้ท ์แอฟริกา (พีทีวาย) จาํกดั 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     Cardiff Polytechnic   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

รับรอง  - Certificate – First class   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

1 ตุลาคม 2556     Marine Engineer   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ก.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     ธ.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (เดนมาร์ก) เอพีเอส 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายไมเคิล แอนเดอร์สนั 45  - 0 กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์     พ.ย. 54 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

16 พฤศจิกายน 2554        

นายมิเคล โบ 46 - Master of Business - 0 กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง     Administration, Aston    ส.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

1 สิงหาคม 2555     University    ความเสี่ยง  
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2.2 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

2.2.1 คณะกรรมการ 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ * 62 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) - 0.01 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธานกรรมการและประธาน     Utah State University,   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร     สหรัฐอเมริกา    ประธานกรรมการบริหาร  

19 มิถุนายน 2555  - ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์    2556 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    (วศิวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์    บริหารความเสี่ยงองคก์ร  

    มหาวทิยาลยั   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

  - ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์ดุษฎี    ประธานกรรมการบริหาร  

    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จุฬาลงกรณ์   2554- ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษทั อินทชั โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวทิยาลยั    และกาํกบัดูแลกิจการ  

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี   2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จาํกดั (มหาชน) 

    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สถาบนั   2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

    บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี   2557 – ปัจจุบนั รองกรรมาธิการพลงังานคนที่ 1 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการ    คณะกรรมาธิการพลงังาน  

    จดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยั   2557 – ปัจจุบนั สมาชิก สภานิติบญัญตัิ 

    ราชภฎัเพชรบุรี   2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี      

    บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการ      

    บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั      

    มหาสารคาม      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง      

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 3      

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์สาขาวชิาการจดัการ      

    จดัการนวตักรรมสงัคม มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์      

    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา          

  - Certificate in Advanced Management Program (AMP 155)      

     จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา      

  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่      

     26/2547) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั      

     ไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP 28/2555)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน      

     รุ่นที่ 10 (วปรอ 4010) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      

  - หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ      

     ประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารชั้นสูง รุ่นที่ 6 ปี 2546      

     จากสถาบนัพระปกเกลา้      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 3      

     ปี 2549 จากสถาบนัวทิยาการตลาดทุน      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน       

     รุ่น 3 ปี 2556 จากสถาบนัวทิยาการพลงังาน      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ * 36 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 10.65% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รองประธานกรรมการบริหาร    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ   ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

และกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดใน    สหรัฐอเมริกา    และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

หนงัสือรับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

19 มิถุนายน 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Director Certification   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DCP 53/2548)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ * 55 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการบริหารและ   Sasin Graduate School of Business    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Chulalongkorn University   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    in a joint program with Kellogg   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง    Graduate School of    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

26 มิถุนายน 2555    Management of Northwestern    ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

    University   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - Singapore Polytechnic with a    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

    Diploma in Production    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

    Engineering   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

  - Completed Finance for Senior    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

    Executives at Harvard    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

    University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     Program (DCP 165/2555)   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 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (ต่อ)     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง * 74 - Ph.D. in physicals sciences - 0.0006 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารและ  Orsay University, France   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - Honorary Ph.D.    ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  King Mongkut Institute   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

28 มกราคม 2556     Program (DAP รุ่นที่ 74/2551)    ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2548 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายโต๊ะ เวนิ เคียง โจอะคิม 50 - Bachelor of Business  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ  Administration, Finance Major   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  University of North Texas   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

26 มิถุนายน 2555  - Chartered Financial Analyst   2551 – ปัจจุบนั Deputy Chief Investment  National University of Singapore 

  CFA Institute    Officer (Investment Office) 

  - Financial Risk Manager   2548 - 2551 Executive Vice President and  Great Eastern Holdings (GEH) 

  Global Association of Risk    Head of Investment Management  

  Professionals   2542 – 2551 Executive Vice President and  Great Eastern Holdings (GEH) 

      Head of Investment Management  

      Head of Insurance Asset  Straits Lion Asset Management Private Limited 

      Management  

นายอึง เชอ ยาน 55 - Bachelor of Accountancy - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ  National University of    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง  Singapore   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

19 มิถุนายน 2555  - Member of the Institute of   2533 –  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ C Y Ng & Co 

  Certified Public Accountants   2547 –  ปัจจุบนั กรรมการ Ecowise Holdings Limited 

  Of Singapore (ICPAS)   2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ Samko Timber Limited 

  - Member of the Institute of   2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ Vicplas International Ltd. 

  Certified Public Accountants   ปัจจุบนั กรรมการ MoneyMax Financial Services Ltd.  

  In Australia   2539 – ปัจจุบนั   กรรมการ Bonython Trading Pte. Ltd. 

  - Fellow member of Institute   2541 – ปัจจุบนั กรรมการ Lancashire General Properties (Singapore) Pte. Ltd.  

  Of Certified Public    ปัจจุบนั กรรมการ MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd. 

  Accountants Of    ปัจจุบนั กรรมการ MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. 

  Singapore (ICPAS)   ปัจจุบนั กรรมการ MTR-4 (Singapore) Pte. Ltd. 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายอึง เชอ ยาน (ต่อ)     ปัจจุบนั กรรมการ MTR-5 (Singapore) Pte. Ltd. 

     ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. 

     ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

นายเจน โจเซฟ สโครูปา 67 - Doctorate Degree (Ph.D.) at  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ    University of Cape Town in    ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง    South Africa   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

21 ตุลาคม 2556  - Master Degree in Mining    ม.ค. 53 – ปัจจุบนั Managing Director Clesol Co., Ltd. 

    Engineering from Polytechnical   2534 - 2553 Managing Director Fives Asia Office in Bangkok 

    University of Silesia in Poland   2533 - 2534 Director Milling and Combustion Department of  

       ALSTOM Group 

* คือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิส่งเขา้เป็นกรรมการผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
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2.2.2 ผูบ้ริหาร 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ * 36 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 10.65% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รองประธานกรรมการบริหาร    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ   ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

และกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดใน    สหรัฐอเมริกา    และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

หนงัสือรับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

19 มิถุนายน 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Director Certification   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DCP 53/2548)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ) *     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ) *     2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายไมเคิล แวน แอมโบรส 66 - Liberal Arts Couse Work,  - 0 กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทั      Louisiana State University &    ก.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

เมอร์เมด ออฟชอร์      Western Illinois University   ก.ค. 53 – ก.ย. 55 กรรมการ Contract Maritime Consultancy- Long Term Lighthouse  

เซอร์วสิเซส จาํกดั       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 

นายคทารัฐ สุขแสวง 48 - ปริญญาโท สาขา การบริหาร - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ    จดัการทัว่ไป สถาบนับณัฑิต   ม.ค. 57 –  ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

การเงิน    พฒันบริหารศาสตร์     การเงิน  

2 มกราคม 2557  - ปริญญาตรี สาขา บญัชี   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ธ.ค. 39 – ธ.ค. 56  Country Controller NOL Group of Companies in Thailand 

     ต.ค. 37 – พ.ย. 39 Financial Controller Penn Asia (Thailand) Ltd.  

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Drilling (Singapore) Pte. Ltd. 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายคทารัฐ สุขแสวง (ต่อ)     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Drilling (Malaysia) Sdn Bhd 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd. 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd. 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ MTR-4 (Singapore) Pte. Ltd. 
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2.3 บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

2.3.1 คณะกรรมการ 
 

 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ์ 67 - ปริญญาเอก สาขาบริหารงาน  -  - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธานกรรมการ / ประธาน     ยตุิธรรม สหรัฐอเมริกา    2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส 

กรรมการบริหาร     (ทุนรัฐบาล)   2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั(มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม  - ปริญญาโท สาขาบริหารงาน   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดใน  ตาํรวจ สหรัฐอเมริกา    2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยเ์มอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

หนงัสือรับรอง     (ทุนรัฐบาล)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทัเมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

11 มิถุนายน 2555  - Director Accreditation จาก   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง  

     Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008     จาํกดั (ไทย-จีน) 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2554– ปัจจุบนั ประธานกรรมการ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตาํรวจนายกสมาคมชาว 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)     อุบลราชธานี 

  - สถาบนัวทิยาการตลาดทุน       

     (วตท.) รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2553      

     วทิยาลยัป้องกนั      

     ราชอาณาจกัรหลกัสูตร       

     ปรอ. รุ่นที่ 1      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 36 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ 16.50% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รองประธานกรรมการ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

และกรรมการบริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ   ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกา    และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

11 มิถุนายน 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Director Certification   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DCP 53/2548)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 55 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ กรรมการบริหาร   Sasin Graduate School of Business    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนด    Chulalongkorn University   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทน และ    in a joint program with Kellogg   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Graduate School of    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    Management of Northwestern    ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

รับรอง    University   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

11 มิถุนายน 2555  - Singapore Polytechnic with a    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

    Diploma in Production    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

    Engineering   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

  - Completed Finance for Senior    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

    Executives at Harvard    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

    University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (ต่อ)     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

นายสมพร จิตเป็นธม 53 - Master in Public Policies, - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ (แต่งตั้ง 6 พ.ย 56)    Harvard University,    ต.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

รก.กรรมการผูจ้ดัการและ     Cambridge, MA, USA    สายงานกลยทุธ ์  

รก.ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  - Bachelor of Science in    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ/รก.กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

บญัชีการเงิน     Business Administration,    ผูจ้ดัการ  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     Boston University, Boston,   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     MA, USA   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

รับรอง  - หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่น   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Merton Group (Cyprus) Ltd. 

29 กรกฎาคม 2557     ที่ 3 จากกระทรวงการคลงัและ   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. 

     สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการ   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

     คลงั   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

  - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

    สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

    ระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและ   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

    องคก์ารมหาชนจากสถาบนั   พ.ค. 56 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

    พระปกเกลา้   ธ.ค. 52 – พ.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมพร จิตเป็นธม (ต่อ)  - อบรมผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับ   ก.ย. 49 – พ.ย. 52 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

     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)      

นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ 64 - ปริญญาโท นิติศาสตร์  - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ / กรรมการ     มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด   2546 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส 

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา     สหรัฐอเมริกา   2548 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ บมจ. ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง 

และกาํหนดค่าตอบแทน  - เนติบณัฑิตไทย   2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ที.ซี. ยเูนี่ยม โกลบอล 

กรกฎาคม 2547  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์     ประธานกรรมการตรวจสอบ  

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    และกรรมการอิสระ  

  - หลกัสูตร Director Certification   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอม็ เอฟ อี ซี 

     Program (DCP 60/2005)    และกรรมการอิสระ  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    และกรรมการอิสระ  

  - หลกัสูตร Role of the       

     Compensation Committee      

     Class (RCC 11/2010)      



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

พล.ต.ท. คาํรบ ปัญญาแกว้ 58 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ / กรรมการ     มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต      2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส 

ตรวจสอบ     พฒันบริหารศาสตร์   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

24 มกราคม 2556  - ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย   2557 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการตาํรวจ สาํนกังานผูช้่วยผูบ้ญัชการตาํรวจแห่งชาติ 

  ตาํรวจ รุ่น 32    แห่งชาติ  

  - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2556 ผูบ้ญัชาการ สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ 

     (วปอ.) 2551   2555 จเรตาํรวจ (สบ8) จเรตาํรวจ 

     2553 รอง ผบช.ภ.7 ตาํรวจภูธร ภาค 7 

     2550 รอง ผบช.ภ.1 ตาํรวจภูธร ภาค 1 

นายธราธร วงศป์ระศาสตร์ 41 - ปริญญาตรี Architecture,  - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ / กรรมการ     PRATT Institute,   2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน     Brooklyn, New York, USA   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

24 มกราคม 2556     2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แดน วงศป์ระศาธน์ สถาปนิก จาํกดั 

นายเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ 53 - ปริญญาโท บริหารธุรก - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ     Northrop University, Los    เม.ย. 53 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/     Angeles, CA, USA   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

9 เมษายน 2553  - ปริญญาตรี สาขาบญัชี   ต.ค. 41 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษาอาวโุสและผูบ้ริหาร  บจ. คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    ฝ่ายสนบัสนุนการตลาดธุรกิจ  

  - Director Accreditation Program    การบิน  

     Class 84/2010, สมาคมส่งเสริม   มี.ค. 54 – มี.ค. 56 Executive Committee Asian Business Aviation Association (AsBAA) 

     สถาบนั กรรมการบริษทัไทย    ก.พ. 49 – ก.พ. 56 Executive Administrator Asian Business Aviation Association (AsBAA) 

     (IOD)   ก.ค. - ก.ย. 41 ฝ่ายวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ ธนาคาร บีเอน็พี พาร์ริบาร์ 

     ม.ค. - มิ.ย. 41 ผจก.ฝ่ายการเงินและเทคโนโลย ี บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วสิส์ 

      สารสนเทศ  



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ (ต่อ)  - Audit Committee Program    ก.พ. 37 - ธ.ค. 40 ผอ.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์เอกพฒัน ์

     Class 32/2010,สมาคมส่งเสริม      พ.ย. 34 - ม.ค. 37 ผจก.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษทัหลกัทรัพย ์ไดวา จาํกดั 

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย   มี.ค. 33 - ต.ค. 34 ผจก.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ธนสยาม 

     (IOD)   พ.ค. 30 - ก.พ. 33 ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั(มหาชน) 

     พ.ย. 28 - เม.ย. 30 ผช.ผจก.ฝ่ายตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA 

* คือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิส่งเขา้เป็นกรรมการผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 

 

2.3.2 ผูบ้ริหาร 
 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมพร จิตเป็นธม 53 - Master in Public Policies, - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ (แต่งตั้ง 6 พ.ย 56)    Harvard University,    ต.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

รก.กรรมการผูจ้ดัการและ     Cambridge, MA, USA    สายงานกลยทุธ ์  

รก.ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  - Bachelor of Science in    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ/รก.กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

บญัชีการเงิน     Business Administration,    ผูจ้ดัการ  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     Boston University, Boston,   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     MA, USA   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

รับรอง  - หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่น   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Merton Group (Cyprus) Ltd. 

29 กรกฎาคม 2557     ที่ 3 จากกระทรวงการคลงัและ   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Qing Mei Pte. Ltd. 

     สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการ   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

     คลงั   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมพร จิตเป็นธม (ต่อ)  - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

    สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

    ระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและ   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

    องคก์ารมหาชนจากสถาบนั   พ.ค. 56 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

    พระปกเกลา้   ธ.ค. 52 – พ.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

  - อบรมผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับ   ก.ย. 49 – พ.ย. 52 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

     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)      

นายสถาพร ตากดาํรงคก์ลุ 51 - วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ     (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์   2557 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

24 กนัยายน 2557     มหาวทิยาลยั   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต    2551 - 2557 ที่ปรึกษา บจ. พอนสกั (ประเทสไทย) 

     (การเงิน) มหาวทิยาลยั   2550 – 2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มนํ้าตาลวงัขนาย 

     ธรรมศาสตร์      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายตนั เตา้ ซง้ 54 - Bachelor Degree in Marketing,  - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผช.กจก.สายงานจดัหาวตัถุดิบ     Royal Melbourne Institute of    2556 – ปัจจุบนั ผช.กจก.สายงานจดัหาวตัถุดิบ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

และธุรกิจระหวา่งประเทศ     Technology    และธุรกิจระหวา่งประเทศ  

2 ธนัวาคม 2556  - Diploma Management Studies   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Singapore Institute of    2540 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Scorpion Holding Co., Ltd. 

     Management   2536 - 2538 Sole Proprietor PacRim 
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2.4 บริษทั บาคองโค จาํกดั 

2.4.1 คณะกรรมการ 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายซิกมนัต ์สตรอม 57 - Master in computer Science,  - - กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Finance / Administration, EDB    2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    Hoeyskolen, Norway   2556 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง  - หลกัสูตร Directors Certification    2557 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนด บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ    Program (DCP) รุ่น 182/2556     ค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการ  

22 กรกฏาคม 2552    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

    บริษทัไทย   2557 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     2553 – ปัจจุบนั กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import  

       Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers 

     2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน อินโดไชน่า เอส.เอ. 

     2546 – 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน อินโดไชน่า เอส.เอ. 

     2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Thoresen-Vinama Company Limited 

     2552 – 2556 กรรมการผูจ้ดัการ Thoresen-Vinama Company Limited 

     2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Thoresen-Vinama Logistic Company Limited 

     2555 – 2556 General Director Thoresen-Vinama Logistic Company Limited 

     2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce in HCMC 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 36 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พี่ชายของ - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ   ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง    สหรัฐอเมริกา    และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

พฤศจิกายน 2556  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Director Certification   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     Program (DCP 53/2548)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Drilling Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 1 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 2 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Asia Offshore Rig 3 Limited 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 42 - ปริญญาโทสาขาวศิวกรรม - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ     การเงินจาก New York    ก.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     University,ประเทศ    สายงานบญัชีและการเงิน  

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ     สหรัฐอเมริกา   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รับรอง  - ปริญญาโท254บริหารธุรกิจ   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน อินโดไชน่า เอส.เอ. 

พฤศจิกายน 2556     สาขาการเงินจาก Claremont    ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     Graduate University    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

     สหรัฐอเมริกา   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

  - ปริญญาตรีดา้นวศิวกรรม   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

     อุตสาหกรรมจาก   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director    ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

     Certification Program   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

     (DCP 187/2557)   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ส.ค. 54 – ก.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการและ บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน  

     2544 - 2554 Senior Vice President,  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

      Corporate Advisory  
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2.4.2 ผูบ้ริหาร 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

Mr. Pinguet Didier 50 - Bachelor Degree in Sales and  - - กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

Deputy General Director &  ¤   Marketing, Chambres De    2554 – ปัจจุบนั Deputy General Director &  บริษทั บาคองโค จาํกดั 

Commercial Director    Commerce Et D’Industrie,     Commercial Director  

กมุภาพนัธ์ 2554    France   2557 – ปัจจุบนั Acting Sales Manager บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     2557 – ปัจจุบนั Commercial Director บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     2551 – 2553 Export Manager SDP Company Limited 

Mr. Siquet Pierre Louis Bernard 46 - Industrial Engineer, Institut  - - กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

General Director    Superieur Industriel De Huy,    2554 – ปัจจุบนั General Director บริษทั บาคองโค จาํกดั 

2554    Belgium   2557 – ปัจจุบนั Commercial Director บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     2553 – 2554 General Director Emsa Vietnam Company Limited  

     2541 – 2553 General Manager/Director Scansiaviet Company Limited 

Mr. Ho Ngoc Chau 47 - MBA, CFVG (Centre Franco- - - กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

Financial and Administrative     Vietnamien de formation à la    2546 – ปัจจุบนั Financial and Administrative  บริษทั บาคองโค จาํกดั 

Director    Gestion), Vietnam    Director  

  - Electrical Engineer,       

   Polytechnic University, Vietnam      

Mr. Ngo Xuan Giang 34 - Construction Engineer,  - - กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

Hai Phong Office Manager    Vietnam Maritime University   2553 – ปัจจุบนั Hai Phong Office Manager บริษทั บาคองโค จาํกดั 

     2549 – 2553 Agency Manager Vinama Agencies Company Limited 

Mr. Nguyen Dang Cat 39 - Chemical Engineer, Hochiminh  - - กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

Plant Manager    University of technology,    2546 – ปัจจุบนั Plant Manager บริษทั บาคองโค จาํกดั 

    Vietnam      
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบัการดาํรงตําแน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) X // // // / / / / / / O O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  /         /   

บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน)  /         /   

ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จาํกดั              

 4. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  /     /       

 5. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมนั จีเอม็บีเอช              

 6. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เดนมาร์ก เอพีเอส              

 7. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) แอลทีดี              

 8. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี  /  /        /  

 9. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) จาํกดั  /            

 10. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) X // // //          

 11. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั  /     /       

 12. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั  /     /    /   

 13. บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  //  //        /  

 14. บริษทั บาคองโค จาํกดั  /         /   

 15. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี  /  /   /       

 16. บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั  /     /    /   

 17. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน)  X  /       /   

 18. บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั  /     /       
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รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั  /         /   

 2. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง 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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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 

บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี / / / / / O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั /  /     

บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) /  /     

ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จาํกดั   /     

ของ 4. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมนั จีเอม็บีเอช   /     

TTA 5. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เดนมาร์ก เอพีเอส   /     

 6. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) แอลทีดี   /     

 7. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี /       

 8. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) จาํกดั /    /   

 9. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) //       

 10. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั / /      

 11. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั / /      

 12. บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) //       

 13. บริษทั บาคองโค จาํกดั /       

 14. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี / /  / /   

 15. บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั / /      

 16. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) X       

 17. บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั / /      
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รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั /       

 2. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั         

บริษทั 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั /       

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

ของ 5. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี        

TTA 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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รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) X // // / // / / O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  /        

บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน)  /        

ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จาํกดั          

ของ 4. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  /        

TTA 5. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมนั จีเอม็บีเอช          

 6. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เดนมาร์ก เอพีเอส          

 7. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) แอลทีดี          

 8. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี  / /       

 9. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) จาํกดั  /        

 10. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั  /        

 11. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั  /        

 12. บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  // //       

 13. บริษทั บาคองโค จาํกดั  /        

 14. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี  / /       

 15. บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั  /        

 16. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน)  X /       

 17. บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั  /        
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รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั  /        

 2. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั           

 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  /        

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

ร่วม 5. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี          

ของ 6. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี          

TTA 7. Petrolift Inc.   /       

 8. Baria Serece          

 9. Qing Mei Pte. Ltd.          

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

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) X // // / / / / // O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  /         

บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน)  /         

ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จาํกดั           

ของ 4. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  /         

TTA 5. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมนั จีเอม็บีเอช           

 6. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เดนมาร์ก เอพีเอส           

 7. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) แอลทีดี           

 8. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี  / /     /   

 9. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) จาํกดั  /         

 10. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  // //        

 11. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั  /         

 12. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั  /         

 13. บริษทั บาคองโค จาํกดั  /         

 14. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี  / /        

 15. บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั  /         

 16. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน)  X /        

 17. บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั  /         
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รายชื่อบริษทั 
 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั  /         

 2. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั            

 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  /         

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

ร่วม 5. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี           

ของ 6. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี           

TTA 7. Petrolift Inc.   /     /   

 8. Baria Serece           

 9. Qing Mei Pte. Ltd.        /   

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

บริษทั บาคองโค จํากดั X / / O O O O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  / /      

บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน)  / /      

ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จาํกดั         

ของ 4. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  /       

TTA 5. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมนั จีเอม็บีเอช         

 6. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เดนมาร์ก เอพีเอส         

 7. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) แอลทีดี         

 8. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี / /       

 9. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) จาํกดั  /       

 10. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  //       

 11. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั  /       

 12. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั  / /      

 13. บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  //       

 14. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี  /       

 15. บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั  / /      

 16. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) / X /      

 17. บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั  /       
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รายชื่อบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั  / /      

 2. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั    /      

 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  / /      

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

ร่วม 5. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี /        

ของ 6. เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี         

TTA 7. Petrolift Inc.   /      

 8. Baria Serece /        

 9. Qing Mei Pte. Ltd.         

 
หมายเหตุ X =  ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวรัญชน์ภาว ีแดงนอ้ย 46 - Master of Science in Financial  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

เลขานุการกรรมการตรวจสอบ     Management (MScFM),    ก.ย. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

และผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ    University of East London,     ภายใน  

ภายใน    London   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

3 กนัยายน 2555  - Master of  Business    ปัจจุบนั คณะทาํงานเฉพาะกิจเพื่อ สภาวชิาชีพบญัชี 

     Administration (MBA), Huron     เผยแพร่มาตรฐานการสอบ  

     University, London    บญัชี, คณะกรรมการวชิาชีพ  

  - Bachelor of Business     บญัชีดา้นการสอบบญัชี  

     Administration (Accounting),    ก.ย.54 – ส.ค. 55 Associate Principal, Audit บริษทั เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

     Ramkhamhaeng University   ก.ย. 52 – ส.ค. 54 Director, Audit KPMG Limited, Vietnam 

  - Diploma of Director    เม.ย. 50 – ส.ค. 52 Associate Principal, Effective  KPMG LLP, Global Service Center, New Jersey, USA 

     Certification Program,     Audit  

     Australian Institute of Company       

     Directors (36/2556)      

  - Qualified Public Accountant      

     in Thailand (CPA)      

  - หลกัสูตร Advance Audit      

     Committee Program       

     (AACP รุ่นที่ 43/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวรัญชน์ภาว ีแดงนอ้ย (ต่อ)  - หลกัสูตร Director Certification      

     Program (DCP 169/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - 2013 Asian Confederation of       

     Institute of Internal Auditors       

     Conference, The Institute of       

     Internal Auditor      

  - วธิีการประเมินความเสี่ยงเพือ่      

     การวางแผนการตรวจสอบ      

     ภายใน, สภาวชิาชีพบญัชี      

  - การบริหารความเสี่ยงระดบั      

     องคก์รแนว COSO – ERM,       

     สภาวชิาชีพบญัชี      

  - COSO – 2013 กรอบแนวทาง      

     ระบบการควบคุมภายในใหม่      

     ล่าสุด, สภาวชิาชีพบญัชี      

  - การประเมินคุณภาพการ      

     ดาํเนินงานขององคก์ร – การ      

     ตรวจสอบคุณภาพเชิงองคก์ร,       

     สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง      

     ประเทศไทย      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวรัญชน์ภาว ีแดงนอ้ย (ต่อ)  - หลกัสูตร Audit Committee      

     Program (ACP 44/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Monitoring Fraud       

  Risk Management  (MFM10/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Monitoring the       

     System of Internal Control and       

  Risk Management (MIR 15/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Monitoring the       

     Internal Audit Function      

     (MIA 15/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Diploma Examination      

     Exam (EXAM 36/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวรัญชน์ภาว ีแดงนอ้ย (ต่อ)  - หลกัสูตร Monitoring the       

     Quality of Financial Reporting      

     (MFR 18/2556)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - Special Sub-Committee on       

     Auditing Standards of The       

     Federation of Accounting       

     Professions of Thailand (FAP)      

  - CFO Certificate Program, The       

     Federation of Accounting       

  - Professions of Thailand (FAP)      

     Business Management for       

     Internal Audit, The Federation       

     of  Accounting Professions of       

     Thailand (FAP)      

  - 19th National Conference of       

     Accountants, The Federation of       

     Accounting Professions of       

     Thailand (FAP)      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  

 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นางอุไร ปลื้มสาํราญ 60 - ปริญญาตรี สาขาบริหารจดัการ - 0.012 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     และการบญัชีจากมหาวทิยาลยั   ก.ค. 53 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

สายงานบริหารความเสี่ยง      Woodbury สหรัฐอเมริกา    สายงานบริหารความเสี่ยง  

และการกาํกบัดูแล  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ     และกาํกบัดูแล  

12 กรกฎาคม 2553     จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Director Certification   2550 – 2553 Managing Director The Dow Chemical Indonesia Company – Indonesia 

     Program (DCP 176/2556)   2547 – 2550 Finance director The Dow Chemical Indonesia Company – Indonesia 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2543 – 2547 Corporate Audit Process  The Dow Chemical Company – USA 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    Manager  

  - หลกัสูตร Diploma Examination   2535 – 2543 Country Controller The Dow Chemical Thailand Company and SCC – Dow 

     Exam (EXAM 41/2557)     Group of joint Venture Companies 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 
- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ 
 

- ไม่มี - 
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