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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 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,544,105,835 บาท และทุน
ชาํระแลว้ 1,301,174,740 บาท  
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาคือ  
ปี 2553 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีอาโด”) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 38.83 ใน Petrolift ซ่ึงเป็นบริษทั

เรือบรรทุกนํ้ามนัปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ 
 
 - บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศ

เซเชลส์ เพ่ือขยายบริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลไปยงัตะวนัออกกลาง 
 
 -  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA”) ออกหุน้กูใ้นประเทศ ประเภทระบุช่ือผูถื้อ 

ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 4.0 พนัลา้นบาท เพ่ือใชช้าํระคืนหน้ีเงินกูธ้นาคาร
พาณิชย ์และเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีน 

 
 - TTA ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 4 ลาํ เป็นเรือในตลาดมือสอง 3 ลาํ และรับมอบเรือท่ีสั่งต่อ

ใหม่อีก 1 ลาํ ส่วนเมอร์เมดไดซ้ื้อเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลมือสอง 1 ลาํ และรับมอบเรือท่ีสั่งต่อ
ใหม่อีก 3 ลาํ 

 
ปี 2554 - โซลีอาโด เขา้ถือหุน้ร้อยละ 20 ใน Baria Serece โดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ท่ีจะสร้างธุรกิจโลจิสติกส์

แบบครบวงจรในประเทศเวยีดนาม 
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 - TTA ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 3 ลาํ เป็นเรือในตลาดมือสอง 2 ลาํ และเรือท่ีสั่งต่อใหม่อีก 1 
ลาํ 

 
 - โซลีอาโด เขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมเติมในปิโตรลิฟท ์ร้อยละ 1.17 เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ใน Petrolift เป็นร้อยละ 

40 
 
 - โซลีอาโด เขา้ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) เพ่ือลงทุนในโครงการพฒันา

เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 
 
 - บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.76 ได้

ระดมเงินทุนจาํนวน 180 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากตลาดทุนในประเทศ และไดเ้ซ็นสัญญาสร้างเรือ
ขดุเจาะแบบ Jack-up จาํนวน 3 ลาํ มูลค่ารวม 538 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกากบั Keppel FELS Ltd. 
ประเทศสิงคโปร์ 

 
ปี 2555 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสอง 1 ลาํ และไดมี้

การโอนเรือสัญชาติไทยจาํนวน 8 ลาํ ของบริษทัฯ ไปยงับริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
ทั้งน้ีเป็นไปตามแผนแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ 

 
 - หุน้กูแ้ปลงสภาพของ TTA ไดถึ้งวนัครบกาํหนดอายไุปเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2555 
 
ปี 2556 - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) ไดรั้บมอบเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองรวม 3 ลาํ 

เป็นเรือมือสอง 1 ลาํ และเรือท่ีสั่งต่อใหม่อีก 2 ลาํ AOD ไดรั้บมอบเรือขดุเจาะแบบ Jack-up ท่ีสั่งต่อใหม่
อีก 3 ลาํ 

 
- TTA ไดก่้อตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานสาขาดา้นการขายและ

การตลาดในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนเมาร์ก เพ่ือใหบ้ริการลูกคา้ในแถบทวปียโุรป 

 
- TTA ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
3 (“TTA-W3”) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้สามญัเป็นจาํนวน 3,964 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการ
เติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ  

 
- เมอร์เมดไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนเงิน 175.78 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือรองรับการ

เติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด 
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ปี 2557 - TSS ไดซ้ื้อเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมือสองรวม 6 ลาํ 
 

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

 
- TTA ไดก่้อตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอฟริกาใต ้(พีทีวาย) แอลทีดี เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานสาขาดา้นการขาย

และการตลาดในแอฟริกาใต ้เพ่ือใหบ้ริการลกูคา้ทั้งในแถบทวปียโุรปและแอฟริกาใต ้

 
- 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 (“บางคองโค”) ร้อยละ 100 

 
- TTA ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA ถือ

หุน้อยูร้่อยละ 49 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 

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

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

 
- TTA ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
4 (TTA-W4) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้สามญัเป็นจาํนวน 4,174 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการเติบโต
ของธุรกิจของบริษทัฯ 

 
- โซลีอาโด ไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุมใน Merton Investment NL BV (“MIN”) โดยการซ้ือหุน้ทุนและสิทธิ

ออกเสียงใน MIN ร้อยละ 100 ทาํใหก้ารถือหุน้ใน SKI Energy Resources Inc. (“SERI”)  ผา่น MIN 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9.72 เป็นร้อยละ 40  ในการแลกเปล่ียนเงินลงทุนใน MIN โซลีอาโดไดโ้อนหุน้ร้อยละ 
24.31 ใน Merton Group (Cyprus) Limited (“Merton”) และหุน้ร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei 

 
- โซลีอาโด เขา้ถือหุน้ร้อยละ 9.0 ในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (“ไซโน แกรนด์

เนส”) ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมแ้ละอาหารกระป๋องในสาธารณรัฐประชาชน
จีน และเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ 
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- การเปล่ียนรอบบญัชีของบริษทัฯ จากเดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายน ของ
ทุกปี เป็นวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี โดยใหเ้ร่ิมงวดบญัชีแรกในรอบ
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรอบบญัชีถดัไปจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2558 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 TTA เป็นเจา้ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 24 ลาํ เรือบริการนอกชายฝ่ัง 6 ลาํ เรือขดุ

เจาะ 2 ลาํ และเรือขดุเจาะแบบ Jack-up 3 ลาํ (โดย เมอร์เมด เป็นเจา้ของ ร้อยละ 33.76) นอกจากน้ี สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยงัมีเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอีกเป็นจาํนวนประมาณ 21 ลาํ ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ช่ามา
เสริมเพ่ิมเติมแบบเตม็ระยะเวลา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในช่วงระหวา่งปี 
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1.2 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

100% 100% 100%

99.9% 57.8% 88.7%

100% 95% บริษทั ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวช่ัน 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% 95% 51%

100% 49% 100%

100% 33.8% บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 49%

49% 100%

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ (เมียนมาร์) จาํกดั 70% 100%

51% 100%

50% 100% 9%

บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนต์ซีส์ จาํกดั 49% 100%

100% 49%

49% 100%

บริษทั เฟิร์นเลย่ ์ชปิโบรคกิง้ ไพรเวท จาํกดั 99.9% 40%

40% 100%

40%SKI Energy Resources Inc.

บริษทั โทรีเซน (อินโดไชนา่) เอส.เอ.

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั

Zamil Mermaid Offshore Services Company LLC

บริษทั ปิโตรลิฟต์ จาํกดั

บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั (7)

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จาํกดั

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั โทรีเซน ชาร์เตอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จาํกดั

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จาํกดั

บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย

บริษทั เอ็มทีอาร์-2 จาํกดั

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (2,8)

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค์ จาํกดั

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จาํกดั

กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี

บาเรีย เซเรส (4)

บริษทั บาคองโค จาํกดั (3)

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซัพพลายส์ จํากดับริษทั โทรีเซน ชาร์เตอร์ร่ิง (เอชเค) จาํกดั

บริษทั เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

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 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั

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

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน

บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน)

Merton Investments NL BV (3)

ธุรกิจอื่น

บริษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จาํกดั 
(3)

บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ส

บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนช ัน่แนล) จาํกดั (5)

บริษทั ซับซี ซาอุดิ อาระเบีย จาํกดั

บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี (6)

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค์ จาํกดั

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จาํกดั

บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส ์จํากดั

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน)

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

  (2) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทางตรงร้อยละ 49.6 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 6.8 และบริษทั อะธีน  
โฮลด้ิงส์ จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 1.4 ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

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

  (4) บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน Merton Investments NL BV ถือหุน้ร้อยละ 20 ในบาเรีย เซเรส และถือหุน้ร้อยละ 9 ในบริษทั ไซโน 
แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั 

  (5)  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จาํกดั เดิมช่ือ บริษทั ซบัเทค จาํกดั 

  (6) บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี เดิมช่ือ บริษทั ซบัเทค กาตาร์ ไดว่ิง แอนด ์มารีน เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

  (7) บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั เดิมช่ือ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

  (8) โครงสร้างองคก์รภายใต ้บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) แสดงเฉพาะบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และท่ียงัดาํเนินกิจการอยูเ่ท่านั้น 
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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 57.8% 
 

กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 
การถือหุน้ 

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

19. บาเรีย เซเรส บริหารท่าเรือเก่ียวกบัการขนถ่ายสินคา้ 20.00% 

20. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายถ่านหิน 88.70% 
21. บริษทั บาคองโค จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ย 100.00% 
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กลุ่มธุรกจิเพือ่การลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 
การถือหุน้ 

22. โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เพ่ือการลงทุน 100.00% 
23. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั เพ่ือการลงทุน 99.99% 

24. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการลงทุน 99.99% 

25. Merton Investments NL B.V. เพ่ือการลงทุน 100.00% 
 

กลุ่มธุรกจิอืน่ๆ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 
การถือหุน้ 

26. บริษทั โทรีเซน เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นการบริหารงาน 99.99% 
27. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั อาหารและเคร่ืองด่ืม 9.00% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได ้

 

  
% การถือหุน้ รายได ้(บาท) 

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย ของ TTA สาํหรับปีสิ้นสุด % สาํหรับปีสิ้นสุด % สาํหรับงวดสามเดือน % 

   30 ก.ย. 2556  30 ก.ย. 2557  สิ้นสุดวนัที่   

   
(ปรับปรุงใหม่)   31 ธ.ค. 2557 

กลุ่มธุรกิจขนส่ง ชิปปิ้ง 100      4,811,880,466  26       6,901,909,046  32 2,214,424,491 35 

กลุ่มธุรกิจพลงังาน เมอร์เมด 57.4      8,243,401,118  44     10,088,183,138  46 3,234,735,324 51 

ถ่านหิน/กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน UMS/1 88.7      1,931,065,483  10       1,038,473,327  5 112,524,124 2 

ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บาคองโค/2 100      3,229,389,323  17       3,192,005,566  15 588,964,714 9 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอื่น GTL/CMSS 51/100         247,352,282  1          210,667,192  1 56,027,778 1 

รายไดอ้ื่น             289,611,294  2          339,592,667  1 158,320,160 2 

รวม        18,752,699,966  100     21,770,830,936  100 6,364,996,591 100 

 

หมายเหตุ: /1 ถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

 /2 ถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 
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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”) เป็นบริษทัเพ่ือการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ท่ีมี
พอร์ตการลงทุนอยูใ่นสามกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปัจจุบนั TTA ติดอยูใ่น 100 ลาํดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี TTA เป็นบริษทัท่ี
เติบโตมาจากบริษทัท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการขนส่งทางเรือ ซ่ึงก่อตั้งโดยชาวนอร์เวย ์ในปี 2447 กลายมาเป็นกลุ่มบริษทัขนาด
ใหญ่ท่ีประกอบไป ดว้ยบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจในระดบัสากลเป็นจาํนวนมาก 

 

TTA เร่ิมตน้จากกลุ่มธุรกิจขนส่งดว้ยการใหบ้ริการเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเป็นคร้ังแรก ในปี 2528 ก่อนจะนาํ
บริษทัฯ เขา้ไปจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเวลา 10 ปีต่อมา จากนั้นจึงไดข้ยายขอบเขตธุรกิจไปยงั
กลุ่มธุรกิจพลงังานดว้ยการเขา้ซ้ือหุน้บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการ
นอกชายฝ่ังแก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในเวลาต่อมาในปี 2550 TTA จึงไดน้าํเมอร์เมดเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์ (“SGX”) โดยสามารถระดมทุนไดถึ้ง 246 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือสร้างการเติบโตใหก้บัเมอร์เมด
ต่อไป 

 

จากเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของธุรกิจเพ่ือยงัประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ ประกอบกบัความมุ่งมัน่ในการบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกิดจากความเป็นวฏัจกัรของสองกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีมีอยู ่ TTA จึงพยายามสร้างความหลากหลายใหก้บัพอร์ตการ
ลงทุน โดยหนัมากระจายการลงทุนไปในธุรกิจต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายนบัแต่นั้นมา  

 

TTA มีการลงทุนท่ีเหมาะสมอยา่งหลากหลายธุรกิจ เพ่ือลดผลกระทบของช่วงวฏัจกัรขาลงท่ีเกิดกบัธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ การกระจายการลงทุนเพ่ือขยายกิจการท่ีผา่นมาของบริษทัฯ ประกอบดว้ย การซ้ือหุน้ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิ
เซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน เพ่ือตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ต่อมากมี็การลงทุน
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ในธุรกิจถ่านหินเพ่ิมเติม ดว้ยการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั เมอร์ตนั กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (ซ่ึงดาํเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศ
ฟิลิปปินส์) และบริษทั 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 จึงไดมี้ระดมทุนเพ่ิม ในปี 2556 โดยใหสิ้ทธิ    ผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถระดมทุนจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นจาํนวน 3,965 ลา้นบาท เพ่ือนาํไปใชส้าํหรับขยายกอง
เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และสนบัสนุนเมอร์เมดในการปรับปรุงกองเรือขดุเจาะทอ้งแบน ซ่ึงในอีกไม่ก่ีเดือนต่อมา 
เมอร์เมดกไ็ดมี้การระดมทุนเพ่ิมเติมจาํนวน 176 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ ดว้ยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และ
การเสนอขายหุน้ในวงจาํกดั เพ่ือหาเรือขดุเจาะทอ้งแบนมาทดแทนเรือลาํเก่า 

 

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

รวมถึงหาเงินทุน สาํหรับโอกาสในการลงทุนอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามกลยทุธ์การลงทุนของบริษทัฯ 

 

โดยล่าสุด เม่ือปลายปี 2557 ท่ีผา่นมา TTA สร้างความแขง็แกร่งและหลากหลายใหก้บัพอร์ตการลงทุนของบริษทัฯ 

โดยไดข้ยายการลงทุนสู่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีการเติบโตสูงในประเทศจีน ดว้ยการลงนามซ้ือหุน้จาํนวนร้อยละ 9 ใน
บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (“ไซโน แกรนดเ์นส”) ซ่ึงเป็นบริษทัสัญชาติจีนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์ และยงัเป็นผูผ้ลิตผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋องและนํ้าผลไม ้โลโคท ชั้นนาํในประเทศจีน  
 

การดาํเนินงานและการลงทุนเชิงกลยทุธ์ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้ส่วนช่วยให ้ TTA กลายเป็นบริษทัเพ่ือการลงทุน
ท่ีประสบความสาํเร็จ โดยมีพอร์ตการลงทุนท่ีหลากหลายทั้งในดา้นภมิูศาสตร์และอุตสาหกรรมไดส้าํเร็จ 

 

ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 
ในฐานะบริษทัประกอบธุรกิจในการถือหุน้ ผลการดาํเนินงานและการเงินของ TTA จะข้ึนอยูก่บัความสามารถใน

การบริหารจดัการการลงทุนและธุรกิจทั้งหลายดว้ยความรอบคอบ และมีประสิทธิภาพผา่นวงจรอุตสาหกรรมท่ีต่างกนัโดย
ใชว้ธีิทางการเงินแบบระมดัระวงั 

 

กลยุทธ์การลงทุนของ TTA 

TTA มุ่งหมายท่ีจะสร้างพอร์ตการลงทุนใหมี้ความสมดุลและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ดว้ยการแสวงหา
และประเมินโอกาสในการลงทุน ท่ีสามารถตอบโจทยไ์ดต้ามเป้าหรือเกินกวา่เป้าผลตอบแทนในระยะยาวท่ีไดว้างไวใ้หก้บั
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ธุรกิจต่างๆ ในสามกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึง
ธุรกิจเหล่าน้ีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง 

 

ซ่ึงในฐานะท่ีเป็นบริษทัเพ่ือการลงทุน TTA จึงยงัคงมองหาโอกาสในการลงทุนระยะยาวในธุรกิจใหม่ๆ โดยบริษทั
ท่ี TTA จะเขา้ไปลงทุนจะตอ้งผา่นคุณสมบติัต่อไปน้ี คือมีคณะผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ มีกระแสเงินสดท่ีดี เป็นผูน้าํใน
อุตสาหกรรมท่ีตนเองทาํธุรกิจอยู ่ ท่ีผา่นมามีผลประกอบการท่ีดี และยงัมีโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมนั้นๆ เพ่ือให ้

TTA เป็นบริษทัท่ีมีพอร์ตการลงทุนท่ีมีส่วนผสมของสินทรัพยท่ี์ลงตวัเพ่ือการสร้างกาํไรอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือผลตอบแทนท่ีดีแก่ 

ผูถื้อหุน้ 

 

พฒันาการทีสํ่าคัญ 

2554 – 2556 : ปีแห่งการวางรากฐานเพื่อการเติบโตของบริษทั 

ในช่วงปลายปี 2554 ครอบครัวมหากิจศิริไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ TTA โดยมีเป้าหมายเพ่ือพลิกฟ้ืนกิจการ
ใหก้ลบัมารุ่งเรืองอีกคร้ังหลงัจากท่ีบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัช่วงตกตํ่าของอุตสาหกรรม ซ่ึงการเขา้มาในคร้ังน้ี ส่งผลให ้ TTA 

เกิดการเปล่ียนแปลงและปรับโครงสร้างท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถในการควบคุม และหนักลบัไปใหค้วามสนใจในการสร้าง
มูลค่าผูถื้อหุน้ ดงันั้นในปี 2555 จึงเป็นปีแห่งการปรับโครงสร้างและการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัของ TTA ในขณะเดียวกนั ปี 

2555 ยงัเป็นปีแห่งวฏัจกัรขาลงของอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง โดยอตัราค่าระวางเรือทัว่โลกไดต้กตํ่าอยา่ง
ท่ีสุดในรอบ 25 ปีอีกดว้ย ดว้ยสาเหตุขา้งตน้ ประกอบกบัความมุ่งมัน่ในการสร้างความโปร่งใสทางการเงินใหก้บักลุ่ม 
บริษทัฯ TTA จึงไดท้าํการประเมินและประกาศการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละการตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์ลายรายการ เพ่ือให้
สะทอ้นภาพรวมท่ีแทจ้ริงของมูลค่ายติุธรรมของกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง และมูลค่าของสินคา้คงคลงัใน UMS 

นอกจากน้ี TTA ยงัไดป้รับโครงสร้างของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง เพ่ือใหไ้ดรั้บประโยชน์ทางภาษีและก่อใหเ้กิดการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

ในขณะท่ีปี 2556 นบัเป็นปีแห่งความแตกต่างอยา่งแทจ้ริง โดยบริษทัฯ ยงัคงตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายต่างๆ ท่ีเกิด
จากช่วงขาลงของอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลให ้ TTA จาํเป็นตอ้งบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละการตดั
จาํหน่ายสินทรัพยร์ายการพิเศษอยา่งมีนยัสาํคญัอีกคร้ัง อนัเป็นผลมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออาํนวย และปัญหาใน
การดาํเนินการในบางธุรกิจ  

 

อยา่งไรกต็าม ในทางตรงกนัขา้ม บริษทัฯ กป็ระสบความสาํเร็จในการดาํเนินการท่ีสาํคญัหลายประการ เช่น ไดรั้บ
สัญญาวา่จา้งงานในภาคธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซท่ีมีมูลค่าสูงหลายฉบบั ซ่ึงสร้างรายไดสุ้ทธิสูงมากใหก้บับริษทัฯ ใน
ขณะเดียวกนั TTA ยงัไดเ้พ่ิมขีดความสามารถทางการเงินของตนเองผา่นการเพ่ิมทุน ซ่ึงเงินทุนดงักล่าวไดช่้วยใหบ้ริษทัฯ 

สามารถลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจการขนส่งสินคา้แหง้เทกองและธุรกิจใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังได ้ นอกจาก
ความสามารถในการปรับปรุงผลการดาํเนินงานแลว้ TTA ยงัประสบความสาํเร็จในการเปล่ียนผา่นผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีการ
รับช่วง และส่งต่องานกนัอยา่งราบร่ืน โดยไม่มีการหยดุชะงกัของธุรกิจ 

 

2557 – มุ่งสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
รอบปี 2557 นบัเป็นปีแห่งการฟ้ืนตวัของบริษทัฯ โดยใน ปี 2557 ไดมี้การวางกลยทุธ์สาํคญัท่ีสร้างรากฐานในการ

พฒันาและปูเส้นทางสู่การเติบโตในอนาคตใหก้บั TTA  
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คณะผู้บริหารและการวางทศิทางการดาํเนินงานใหม่ 

คณะผูบ้ริหารไดพ้ยายามเสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจของ TTA ใหแ้ขง็แกร่งยิง่กวา่เดิม ดว้ยการบริหารจดัการทาง
การเงินอยา่งรอบคอบ การจดัทาํวสิัยทศัน์และพนัธกิจใหม่ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของแต่
ละทีม ในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงวางกลยทุธ์ใหม่ๆ โดยบริษทัฯ ยงัคงแสวงหาทางเสริมสร้างความแขง็แกร่งและพฒันา โทรี
เซน ชิปป้ิง เมอร์เมด และบาคองโค ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีขบัเคล่ือนกาํไรสุทธิ ในขณะเดียวกนั คณะผูบ้ริหารใหม่ยงัได้
วางเป้าหมายใหม่ท่ีชดัเจนในการเพ่ิมความหลากหลายใหแ้ก่พอร์ตการลงทุนบริษทัฯ 

 

ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

ถึงแมว้า่ผลการดาํเนินงานในช่วงเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 2557 จะอ่อนกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองจากภาวะ
ผนัผวนของอุตสาหกรรม  แต่สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2557 (มกราคม-ธนัวาคม) ถือเป็นปีท่ี TTA มีผลประกอบการท่ีดี 

จากการปรับตวัดีข้ึนของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในพอร์ต โดยหลายธุรกิจมีการเติบโตและสามารถสร้างผลกาํไรสูงเป็น
ประวติัการณ์ โดยในรอบปี 2557 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิ 920 ลา้นบาท  

 

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

 

วสัิยทศัน์และพนัธกจิใหม่ 

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

 

กลยุทธ์ใหม่ 

การเตบิโตจากธุรกจิดั้งเดมิ 

ธุรกจิขนส่ง 

กองเรือ โทรีเซน ชิปป้ิง มีขีดความสามารถในการบรรทุกสินคา้รวมเพ่ิมข้ึนเป็น 1.2 ลา้นเดทเวทตนั โดยในปีน้ีมี
การซ้ือเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมือสองแบบ Supramax เพ่ิมข้ึนหกลาํ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดข้ยายสาํนกังานให้
ครอบคลุมทัว่โลก โดยการเปิดสาํนกังานใหม่ท่ีกรุงเคปทาวน์ หลงัเปิดตวัสาํนกังานท่ีกรุงโคเปนเฮเกน ซ่ึงเป็นสาํนกังาน
แห่งแรกในทวปียโุรปไปเม่ือปี 2556 ซ่ึงการขยายกองเรือและพ้ืนท่ีการใหบ้ริการท่ีครอบคลุมมากข้ึน ไดช่้วยเพ่ิม
ความสามารถของโทรีเซน ชิปป้ิง ในการตอบสนองความตอ้งการของฐานลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

กลยทุธ์ในการซ้ือเรือมือสองมาทดแทนการสั่งต่อเรือใหม่ของโทรีเซน ชิปป้ิง ถกูวางข้ึนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของ TTA ในการส่งมอบมูลค่าการลงทุนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเรือมือสองจะสามารถนาํมาใหบ้ริการเพ่ือ
สร้างรายไดไ้ดท้นัที นอกจากน้ี TTA ยงัไดป้ระกาศการควบรวมกิจการบริษทัขนส่งทางเรือ ซ่ึงไม่ไดด้าํเนินการแลว้จาํนวน 

45 แห่ง เพ่ือลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนทางการบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการเงินทุน  
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ธุรกจิพลงังาน 

เมอร์เมดไดล้งทุนเพ่ิมเติม เพ่ือขยายขนาดกองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลและเรือขดุเจาะ ซ่ึงเป็นไปตามแผนการในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดไดท้าํสัญญา
สั่งต่อเรือขดุเจาะใหม่จาํนวนสองลาํ และสั่งต่อเรือสนบัสนุนการปฏิบติัการดาํนํ้าใหม่อีกหน่ึงลาํกบับริษทั ไชนา           
เมอร์แชนท ์ อินดสัตรี โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 436 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงคาดวา่ เรือขดุเจาะจะ
สร้างแลว้เสร็จและส่งมอบไดภ้ายในไตรมาสท่ีหน่ึงและสองของปี 2559 ในขณะท่ีเรือสนบัสนุนการปฏิบติัการดาํนํ้าจะแลว้
เสร็จและส่งมอบไดใ้นไตรมาสท่ีสามของปี 2559 ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 เมอร์เมดไดข้ยายการรูปแบบการ
ใหบ้ริการใหค้รอบคลุมสู่การรับจา้งวางท่อและสายเคเบิล 

 

ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

TTA ไดป้ระกาศนาํบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“PMTA”) เขา้จดทะเบียนใน             
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือสะทอ้นมูลค่าตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนของบาคองโค และเป็นการวางกลยทุธ์ทางการเงิน เพ่ือ
หาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการเติบโตอยา่งรวดเร็วใหก้บับาคองโค 

 

การเตบิโตจากการควบรวมหรือซ้ือกจิการ 

กลยุทธ์สําหรับการขยายการลงทุนในธุรกจิใหม่ 

หน่ึงในการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของ TTA ในปีน้ี คือการตดัสินใจลงทุนในภาคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเติบโต
อยา่งรวดเร็วในประเทศจีน ดว้ยการเขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 9 ของบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารกระป๋องและเคร่ืองด่ืมผลไมใ้นประเทศจีน ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์  

 

การซ้ือขายดงักล่าวเสร็จส้ินไปเม่ือเดือนธนัวาคมท่ีผา่นมา โดย TTA ไดก้ลายมาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นอนัดบั
สองและสามารถส่งตวัแทนไปเป็นกรรมการไดห้น่ึงตาํแหน่งในไซโน แกรนดเ์นส การลงทุนในไซโน แกรนดเ์นส 

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการกระจายความเส่ียง และเพ่ิมความหลากหลายของพอร์ตการลงทุน ดว้ยการแสวงหา
โอกาสในการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพสูง มีสถานะการเงินท่ีแขง็แกร่ง และมีความสามารถในการทาํกาํไร 

ซ่ึงการดาํเนินการในลกัษณะน้ี ถือเป็นการเพ่ิมกลุ่มธุรกิจใหม่เป็นลาํดบัท่ีส่ี ใหก้บัพอร์ตการลงทุนท่ีมีอยูเ่ดิมซ่ึงประกอบดว้ย
กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลงังาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

แนวโน้มสําหรับปี 2558 และปีต่อไป 

จากรากฐานท่ีไดว้างไวใ้นปี 2555 และ 2556 พร้อมทั้งการลงทุนและผลท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ไดช่้วยผลกัดนั TTA ให้
กา้วเดินในไปสู่เป้าหมายของบริษทัฯ ในการเป็นกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือการลงทุนชั้นนาํในเอเชียภายในปี 2563 คณะผูบ้ริหารจะ
ยงัคงพยายามต่อยอดจากความสาํเร็จท่ีผา่นมาและมุ่งมัน่ต่อไป เพ่ือพฒันาผลการดาํเนินงานใหดี้ข้ึนและเพิ่มมูลค่าในหุน้
ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
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การประกอบธุรกจิ 

พอร์ตการลงทุนของ TTA 

ผลการปฏิบติังานดา้นเศรษฐกิจและการเงินของ TTA จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหารจดัการพอร์ตการ
ลงทุนท่ีมีความหลากหลายไดอ้ยา่งรอบคอบและมีประสิทธิภาพ พอร์ตการลงทุนของเรา ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2557 

ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกั 3 กลุ่มดงัน้ี 

 

ธุรกจิขนส่ง 

 บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดีี   
(สัดส่วนการถือหุ้น 100%) 

ผู้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

ธุรกจิพลงังาน 

 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 

(สัดส่วนการถือหุ้น 57.8%) 

ผู้บริการวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการเรือขดุเจาะนํา้มนันอกชายฝ่ัง 
 

ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

 บริษัท บาคองโค จํากดั 

(สัดส่วนการถือหุ้น 100%) 

ผู้ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยและให้บริการคลงัสินค้าในประเทศเวียดนาม 
 

 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

(สัดส่วนการถือหุ้น 88.7%) 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และจัดจาํหน่ายถ่านหินในประเทศไทย 
 

ในรอบปีปฏิทิน 2557 บริษทัยอ่ยหลกัทั้ง 4 บริษทั ประกอบดว้ย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั บาคองโค จาํกดั และบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) สร้าง
รายไดป้ระมาณร้อยละ 99.03 ของรายไดร้วมของ TTA และสร้างกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี การเส่ือมราคา และการตดั
จาํหน่าย (EBITDA) ประมาณร้อยละ 104.64 ของ EBITDA รวม 

 

องคป์ระกอบสาํคญัในกลยทุธ์การเติบโตของกลุ่มบริษทัใน TTA คือการเพ่ิมความแขง็แกร่งใหพ้อร์ตการลงทุนเดิม
ท่ีมีอยู ่คณะผูบ้ริหารของ TTA จะเนน้การพฒันาและสนบัสนุนการเติบโตของบริษทัยอ่ยหลกั ดว้ยการทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมี
โครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม และกระแสเงินสดท่ีเพียงพอ รวมถึงมีขีดความสามารถในการชาํระหน้ี 

 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัของ TTA พยายามขยายขอบเขตพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการออกไป เอเชียและตะวนัออกกลางจึง
เป็นภมิูภาคหลกัท่ี TTA ใหค้วามสนใจสาํหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยบริษทัท่ีเขา้ข่ายการลงทุนจะตอ้งมีคุณสมบติัตาม
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เกณฑท่ี์กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ีคือ มีคณะผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ มีผลประกอบการท่ีผา่นมาดี มีกระแสเงินสดท่ีดี มีสถานะ
ท่ีมัน่คงในอุตสาหกรรม และมีโอกาสในการเติบโตสูง 

 

การนาํกลยทุธ์เหล่าน้ีมาดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ จะช่วยให ้ TTA สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว ซ่ึงกคื็อ
การเพ่ิมมูลค่าทางตลาดของบริษทัฯ เป็น 5 หม่ืนลา้นบาท และขยบัเขา้ไปเป็นหน่ึงใน 50 อนัดบัแรกของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในปี 2559 

 

จุดแข็งของกลุ่มบริษัท 

การสร้างความเติบโตและความหลากหลายใหก้บัพอร์ตการลงทุน รวมถึงสามารถดูแลและบริหารจดัการธุรกิจ
ยอ่ยหลกัท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตั้งอยูบ่นจุดแขง็ของ TTA ดงัต่อไปน้ี : 
 

เครือข่ายธุรกจิระดบัโลก : TTA ประกอบธุรกิจในกวา่ 20 ประเทศผา่นกลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลายความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบั
ท่าเรือต่างประเทศจาํนวนมากของโทรีเซนชิปป้ิง ทาํให ้ TTA ไดรั้บสิทธิประโยชน์พิเศษในการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

สาํนกังานธุรกิจแห่งใหม่ล่าสุดของโทรีเซนชิปป้ิง ในกรุงโคเปนเฮเกนและโจฮนัเนสเบิร์กช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บั
การเขา้ถึงการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ในแถบแอตแลนติคเหนือไดม้ากยิง่ข้ึน โดยในอนาคต โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัวางแผนท่ีจะ
เปิดสาํนกังานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะช่วยเสริมใหเ้ส้นทางการใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัไดข้ยายธุรกิจเขา้ไปในตะวนัออกกลางและยโุรป โดยผา่นทางเมอร์เมดท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทันํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติท่ีใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

 

สถานะทางการเงนิทีแ่ข็งแกร่ง : ปี 2557 เป็นปีท่ีแขง็แกร่งสาํหรับ TTA ทั้งในดา้นรายไดแ้ละกาํไร โดยกลุ่มบริษทัฯ มีผลกาํไร
สุทธิจากการดาํเนินงานทั้งส้ิน 986 ลา้นบาท โดยผลการดาํเนินงานท่ีแขง็แกร่งของโทรีเซน ชิปป้ิง และเมอร์เมด ทาํใหมี้
กระแสเงินสดสุทธิ 1,940 ลา้นบาทจากการดาํเนินกิจการระหวา่งปีซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 21 TTA มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจาํนวนกวา่ 7,711 ลา้นบาท 

 

ความยดืหยุ่นทางการเงนิหลงัจากระดมเงนิทุนได้สําเร็จ : เงินส่วนหน่ึงจากการระดมทุนเพ่ิมเติมในปี 2556 และปี 2557 ได้
นาํไปใชส้าํหรับขยายกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโทรีเซน ชิปป้ิง ดว้ยการซ้ือเรือมือสอง 6 ลาํในระหวา่งปี ในขณะ
ท่ีเงินอีกส่วนกไ็ดน้าํไปสนบัสนุนเมอร์เมด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ
สาํหรับการสั่งต่อเรือขดุเจาะทอ้งแบนใหม่จาํนวน 2 ลาํ และเรือสนบัสนุนการปฏิบติัการดาํนํ้าใหม่อีก 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่า
รวมกนักวา่ 1.4 หม่ืนลา้นบาท (436 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงการดาํเนินงานในคร้ังเป็นไปเพ่ือขยายขนาดและพฒันา
ประสิทธิภาพของกองเรือและแท่นขดุเจาะนํ้ามนัของเมอร์เมด 

 

กลยุทธ์การกระจายความเส่ียงเพือ่พอร์ตทีห่ลากหลาย : ในปี 2557 TTA เขา้ลงทุนในไซโน แกรนดเ์นส ตามแผนกลยทุธ์การ
กระจายความเส่ียงเพ่ือพอร์ตการลงทุนท่ีหลากหลายของ TTA ซ่ึงการลงทุนในคร้ังน้ีจะช่วยให ้ TTA สามารถเขา้ถึงตลาด
ประเทศจีน รวมถึงภาคธุรกิจใหม่ (อาหารและเคร่ืองด่ืม) นอกจากน้ี TTA ยงัเลง็เห็นศกัยภาพของไซโน แกรนดเ์นสในการ
ขยายธุรกิจไปยงัตลาดอ่ืนๆ นอกประเทศจีน ดว้ยการใชป้ระสบการณ์และความเช่ียวชาญในเครือข่ายระหวา่งประเทศท่ี TTA 

มี 
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ความรู้ความเช่ียวชาญเกีย่วกบัทิศทางการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ทีสํ่าคญั :  ดว้ยเครือข่ายท่ีมัน่คงทัว่โลกในธุรกิจเรือบรรทุก
สินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจบริการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง และธุรกิจปุ๋ย TTA จึงอยูใ่นฐานะไดเ้ปรียบท่ี
จะสามารถเฝ้าสังเกตการณ์และตอบสนองต่อแนวโนม้ท่ีสาํคญัในการคา้สินคา้โภคภณัฑท์ัว่โลก 

 

กองเรือและบริการที่มคีวามหลากหลายและมีคุณภาพสูง : กลุ่มบริษทัของ TTA ส่วนใหญ่เป็นเจา้ของสินทรัพยท่ี์นาํมาใช้
ใหบ้ริการเอง จึงช่วยใหเ้ราสามารถใหบ้ริการท่ีครบวงจรใหแ้ก่ลกูคา้ สามารถควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน และ
สามารถเสนอราคาท่ีแข่งขนัในตลาดได ้ซ่ึงมีส่วนอยา่งมากในการสร้างช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และรักษาสัมพนัธภาพในระยะ
ยาวกบัลกูคา้ เรามีหน่วยงานภายในท่ีดูแลรับผดิชอบเร่ืองการขายและการตลาด การดูแลเทคนิค และการเงินในแต่ละหน่วย
ธุรกิจ และ TTA เองกมี็นโยบายท่ีจะบาํรุงรักษาสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการทางทะเลใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีกวา่
ค่ามาตรฐานทัว่ไปท่ีกาํหนดไวโ้ดยสถาบนัหรือหน่วยงานต่างๆ 

 

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 
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กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 

2.1.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 
โทรีเซนชิปป้ิง 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

TTA ดาํเนินธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองผา่นบริษทัลกูท่ีมีช่ือวา่ โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการเรือ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองระหวา่งประเทศชั้นนาํ ท่ีสั่งสมช่ือเสียงและประสบการณ์อนัเช่ียวชาญมาอยา่งยาวนาน และเป็นท่ี
ยอมรับในแวดวงพาณิชยน์าวรีะดบัโลก โดยโทรีเซน ชิปป้ิงใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆ ของ
โลกตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยสินคา้ท่ีทาํการขนส่งมีทั้งสินคา้ประเภทหีบห่อและสินคา้แหง้เทกองไดแ้ก่ แร่เหลก็ 

ถ่านหิน ผลิตภณัฑท์างการเกษตร สินแร่ และเหลก็ เป็นตน้   

 

กองเรือของโทรีเซน ชิปป้ิง มีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีหลากหลายตามความตอ้งการของลกูคา้ อาทิ แบบการใหเ้ช่า
เหมาลาํตามราคาตลาดภายใตร้ะยะเวลาท่ีกาํหนด (spot market under time charters) บริการใหเ้ช่าเรือตามการเซ็นสัญญารับ
ขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (Contracts of Affreightment หรือ "COA”) การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบระยะสั้น (short-term time charters) 

และการใหเ้ช่าเหมาลาํเป็นเท่ียว (voyage charter) นอกจากจะใหบ้ริการดว้ยกองเรือท่ีตนเองเป็นเจา้ของแลว้ โทรีเซน ชิปป้ิง 

ยงัมีการเช่าเรือมาเสริมเพ่ือรองรับความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงกองเรือทั้งหมดจะถูกบริหารจดัการโดย
ทีมงานมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงประจาํอยูท่ี่สาํนกังานขายท่ีสิงคโ์ปร์ เดนมาร์ก ไทย แอฟริกาใต ้และ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ซ่ึงเพ่ิงเปิดตวัไป 

 

ในปี 2557 โทรีเซน ชิปป้ิง บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน 2 โครงการ คือ   

 

1) โครงการขยายกองเรือ เพ่ือรองรับความตอ้งการของลกูคา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยทาํการซ้ือเรือ Supramax มือสองอายนุอ้ย
จาํนวน 6 ลาํในราคาท่ีเหมาะสม ส่งผลใหโ้ทรีเซน ชิปป้ิงเป็นเจา้ของกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจาํนวนทั้งส้ิน 24 ลาํ 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) และมีการเช่าเรือมาเสริมเพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้อีก 19.6 ลาํ ทาํใหมี้กองเรือใหบ้ริการแก่ลกูคา้
รวมเกือบ 44 ลาํ 
 

2) โครงการขยายพืน้ที่การให้บริการลูกค้า เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งในการเขา้ถึงลกูคา้ ดว้ยการเปิดสาํนกังานขายแห่งใหม่ท่ี
เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต ้ เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557  ซ่ึงภายในเดือนแรกท่ีสาํนกังานแห่งน้ีเปิดทาํการ ปรากฎวา่
ประสบความสาํเร็จเกินความคาดหมาย สามารถใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้เดิมในแถบยโุรป และลกูคา้ใหม่ในส่วนของ
แอฟริกาใตไ้ดดี้ยิง่ข้ึน จากความสาํเร็จดงักล่าวน้ี โทรีเซน ชิปป้ิง จึงมองหาหนทางท่ีจะขยายขอบเขตการใหบ้ริการไปยงั
พ้ืนท่ีท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอีก และคาดวา่จะเปิดสาํนกังานขายใหม่ท่ี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไดป้ระมาณเดือน
มกราคม 2558 

 

โทรีเซน ชิปป้ิงสามารถบริหารธุรกิจใหมี้กระแสเงินสดเป็นบวกไดต้ลอดทั้งปี 2557 แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัปัญหา
ความผนัผวนของธุรกิจ และอตัราค่าระวางเรืออยูใ่นระดบัตํ่า กต็าม ซ่ึงปัจจยัท่ีทาํใหบ้ริษทัสามารถทาํกาํไรไดใ้นระดบัสูง 

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัมีจาํนวนวนัเดินเรือเพ่ิมข้ึนสืบเน่ืองจากการมีเรือมาใหบ้ริการเพ่ิม และอีกส่วนหน่ึงมา
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จากการบริหารรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การควบคุมโครงสร้างตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ของเรืออยา่งเขม้งวด และ
ปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความเส่ียงอยา่งเคร่งครัด 

 

ผลประกอบการของโทรีเซน ชิปป้ิงในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 แสดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัถึงศกัยภาพของ
บริษทัฯ โดยรายไดจ้ากค่าระวางเรือของบริษทัฯ ในไตรมาสสุดทา้ย ซ่ึงแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากภาวะธุรกิจขนส่งสินคา้
แหง้เทกองซบเซาอยา่งมาก แต่บริษทัฯ กส็ามารถทาํทั้งกระแสเงินสดและกาํไรสุทธิใหไ้ดเ้ป็นบวก โทรีเซน ชิปป้ิงจึงมีผล
ประกอบการท่ีดีมาก เม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองซ่ึงส่วนใหญ่มีผลการดาํเนินงานขาดทุน 

 

ตวัช้ีวดัถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานท่ียอดเยีย่มของโทรีเซน ชิปป้ิง คือ การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน
ของตนเองกบัผลการดาํเนินงานของตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัตลาดเรือขนาด Supramax ซ่ึงมีดชันี BSI เป็นเกณฑใ์นการ
วดัผล ซ่ึงอตัราค่าระวางเรือโดยเฉล่ียของตลาดลดลงร้อยละ 4 สาํหรับตลอดปี 2557 และลดลงร้อยละ 30 สาํหรับช่วง      

ไตรมาสสุดทา้ย แต่อตัราค่าระวางเรือเฉล่ีย (TCE) ของโทรีเซน ชิปป้ิงสามารถทาํผลงานไดดี้กวา่ BSI ร้อยละ 7 สาํหรับ
ผลงานเตม็ปี และร้อยละ 4 สาํหรับช่วงไตรมาสสุดทา้ย (ทั้งน้ี เน่ืองจากกองเรือของโทรีเซน ชิปป้ิงไม่ใช่เรือ Supramax 

ทั้งหมด การวดัผลงานเทียบกบั BSI จึงตอ้งมีการปรับฐานของรายไดก้องเรือใหอ้ยูท่ี่ระดบั 91% ของ BSI) การทาํผลงานได้
ดีกวา่ตลาดนั้นเป็นผลมาจากโทรีเซน ชิปป้ิงมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลกูคา้และยงัสามารถบริหารกองเรือท่ีใหบ้ริการในพ้ืนท่ี
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถควบคุมตน้ทุนค่าดาํเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายสาํหรับการ
เป็นเจา้ของกองเรือของบริษทัฯ ในปี 2557 เฉล่ียอยูท่ี่ 3,885 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมน้ีอยูท่ี่ประมาณ 5,100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั โทรีเซน ชิปป้ิง จึงเป็นเจา้ของกองเรือท่ีสามารถควบคุม
ค่าใชจ่้ายไดดี้เป็นอนัดบัตน้ๆ เม่ือเทียบกบัเจา้ของเรือชั้นนาํทัว่โลก 

 

โดยสรุป ปี 2557 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีโทรีเซน ชิปป้ิงทาํผลงานไดดี้ ทั้งดา้นกลยทุธ์และดา้นปฎิบติัการ สามารถขยาย
พ้ืนท่ีบริการไดเ้พ่ิมข้ึน และเพ่ิมกองเรือไดม้ากข้ึน และสามารถดาํเนินธุรกิจไดมี้กาํไร แมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัความผนัผวน
ของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง โดยเฉพาะในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 ในขณะท่ีอีกหลายบริษทัในธุรกิจน้ีประสบกบั
ภาวะขาดทุน  

 

สาํหรับแนวโนม้ของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองในปี 2558 คาดวา่จะเป็นอีกปีท่ีทา้ทา้ย เน่ืองจากค่าดชันีบอลติค 

(Baltic Dry Index) ไดป้รับตวัลดลงถึงอยา่งมากในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงเป็นการปรับลดตามเทศกาลตรุษจีนและน่าจะ
ปรับตวัดีข้ึนหลงัจากผา่นพน้เทศกาลไปแลว้ แต่ระยะเวลาการฟ้ืนตวัน้ียงัไม่แน่นอน ดงันั้น โทรีเซน ชิปป้ิง จะดาํเนิน
มาตราการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายและพยายามเพ่ิมรายไดต่้อไป โดยจะใชก้ลยทุธ์ใหม่ในการใหบ้ริการลกูคา้ ทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกองเรือ (ดว้ยการหาเรือมาทดแทนและเพ่ิมจาํนวนเรือใหม้ากข้ึน) เพ่ือสร้างใหธุ้รกิจมีการเติบโต การขยาย
พ้ืนท่ีการใหบ้ริการไปยงัภมิูภาคอ่ืนๆ และการใหบ้ริการแบบรวมกลุ่มเรือจากหลายเจา้ของเพ่ือปล่อยเช่า (pool service) 
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ก: ผลติภัณฑ์และบริการ 

โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการ 
 

ปัจจุบนั โทรีเซน ชิปป้ิงเป็นเจา้ของเรือรวม 24 ลาํ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือ Handymax 8 ลาํและเรือ Supramax 16 ลาํ 
มีอายกุองเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 11.21 ปี และมีขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 50,636 เดทเวทตนั โดยกองเรือคร่ึงหน่ึงของโทรีเซน  

ชิปป้ิง จะใหบ้ริการขนส่งในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง หลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ปิดสาํนกังานขาย
ในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก และกรุงเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต ้ สามารถลดความเส่ียงในกรณีท่ีเกิดความผนั
ผวนของตลาดระหวา่งภมิูภาคไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

โครงสร้างกองเรือ 
1) โครงสร้างกองเรือ 

 
จาํนวนเรือ 

ประเภทของเรือ 
เรือท่ีบริษทั 

เป็นเจา้ของ 

เรือท่ีเช่ามาเป็น
ระยะเวลา 

เรือท่ีสั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 8 3 - 11 

Supramax 16 18 - 34 

รวม 24 21 - 45 

 
2) อายุเฉลีย่กองเรือ (Simple Average Age) 

 
อายเุฉล่ียของกองเรือ 

ประเภทของเรือ 
เรือท่ีบริษทั 

เป็นเจา้ของ 

เรือท่ีเช่ามาเป็น
ระยะเวลา 

เรือท่ีสั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 17.58 14.70 -  15.98 

Supramax 8.02 5.84 - 6.37 

รวม 11.21 7.34 - 8.46 
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3) รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าเทกอง 
 

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบเรือ 
จากอู่ต่อเรือ 

เดทเวท
ตนั 

อายุ ชนิดของเรือ 
การจัดช้ัน

เรือ 
1 ทอร์ ไดนามิค 30/04/2534  43,497  23.69 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

2 ทอร์ เวฟ 30/07/2541 39,042  16.43 Open Hatch / Box Shape < 40,000 dwt ABS 

3 ทอร์ วนิ 18/11/2541 39,087  16.13 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) ABS 

4 ทอร์เอนเนอร์ย ี 16/11/2537 42,529  20.14 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 

5 ทอร์เอนเดฟเวอร์ 11/04/2538  42,529  19.74 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 

6 ทอร์เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538 42,529  19.44 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 

7 ทอร์ฮาร์โมน่ี 21/03/2545  47,111  12.79 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 

8 ทอร์ฮอไรซนั 01/10/2545   47,111  12.26 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) BV 

9 ทอร์แอค็ชีพเวอร์ 22/07/2553 57,015  4.98 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

10 ทอร์อินทิกริต้ี 02/04/2544 52,375  13.76 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 

11 ทอร์อินดิเพนเดนซ์ 20/12/2553  52,407  13.19 Standard Tess - 52 NKK 

12 ทอร์อินฟินิต้ี 21/12/2553 52,383  12.91 Standard Tess - 52 NKK 

13 ทอร์ อินสุว ิ 02/07/2555  52,489  9.13 Standard Tess - 52 NKK 

14 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123  4.97 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 

15 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554  54,123  3.55 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 

16 ทอร์ เฟียร์เลส 06/06/2556 54,881  9.15 Open Hatch / Box Shape Oshima - 53 NKK 

17 ทอร์ เบรฟ 15/11/2555 53,506  2.13 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 

18 ทอร์ บรีซ 20/08/2556 53,506  1.36 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 

19 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 20/01/2557 55,862  9.25 Standard Bulk > 40,000 dwt ABS 

20 ทอร์ มากนัฮิลด ์ 19/02/2557 56,023  8.59 Standard Bulk > 40,000 dwt NKK 

21 ทอร์ แมก็ซิมสั 23/05/2557 55,695  9.25 Standard Oshima - 53 Korean Classed 

22 ทอร์ เมเนลอส 03/06/2557 55,710 8.34 Standard Oshima - 53 Korean Classed 

23 ทอร์ เมดอ็ค 13/06/2557 55,695 9.42 Standard Oshima - 53 Korean Classed 

24 ทอร์ โมนาดิค 07/07/2557 56,026 8.34 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 

 
ท่ีมา : TTA 

 

รูปแบบการให้บริการของกองเรือ 
รายไดข้องโทรีเซน ชิปป้ิงในการใหบ้ริการเรือขนส่งไปยงัจุดหมายต่างๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้มาจาก: 

 การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นเท่ียวหรือการใหเ้ช่าเหมาลาํระยะสั้น โดยคิดค่าเช่าตามอตัราของตลาด ณ ขณะนั้น 

 การใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเช่าเป็นช่วงเวลา ซ่ึงเป็นการใหเ้ช่าเรือโดยกาํหนดระยะเวลาไวล่้วงหนา้ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
กาํหนดอตัราค่าเช่าแบบคงท่ี โดยมกัจะพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออตัราค่าเช่าเรือของตลาด 

ณ ปัจจุบนั มาเป็นองคป์ระกอบในการคิดอตัราค่าเช่าเรือและ 

 COA เป็นการเซ็นสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ซ่ึงบริษทัฯ ตกลงจะดาํเนินการขนส่งสินคา้จาํนวนหน่ึงใหแ้ก่
ลกูคา้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ในเส้นทางท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ 

 

แผนภูม ิ: การให้บริการของกองเรือโทรีเซน จําแนกตามวนัเดนิเรือ (ต.ค. – ธ.ค. 2557) 

 
ท่ีมา : TTA 
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ตลอดปี 2557 โทรีเซน ชิปป้ิง ใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้เทกองในหลากหลายรูปแบบตามความตอ้งการของลกูคา้ 
อาทิ COA และการใหเ้ช่าเหมาลาํแบบเป็นช่วงเวลาและแบบระยะสั้น โดยเรือรูปทรงกล่องของโทรีเซน เหมาะสาํหรับ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกอง และไดรั้บการออกแบบโดยเฉพาะสาํหรับขนส่งสินคา้ท่ีเป็นหีบห่อ (break bulk) ไดด้ว้ย เช่น เยือ่ไม ้

กงัหนัลม เหลก็กลา้ และท่อ จะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ทั้งในลกัษณะ COA การเช่าเหมาลาํเป็นช่วงเวลาและการเช่าแบบระยะ
สั้น 

 

ในทางภมิูศาสตร์กองเรือไดรั้บการจดัสรรเพ่ือใหบ้ริการทั้งในเขตมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และ
มหาสมุทรแปซิฟิก ส่วนในการใหเ้ช่าเหมาลาํเรือแต่ละลาํ โทรีเซน ชิปป้ิง จะจ่ายค่าคอมมิชชัน่ใหแ้ก่นายหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเช่าเหมาลาํในอตัราร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 2.5 ของอตัราการเช่าเหมาลาํรายวนั กล่าวโดยรวม ธุรกิจการใหบ้ริการแบบ
ไม่ประจาํเส้นทาง มีความผนัผวนตามอุปสงคแ์ละอุปทานของการขนส่งสินคา้แหง้เทกองในลกัษณะเช่าเหมาลาํ โดยข้ึนอยู่
กบัหลายปัจจยั เช่น ราคา ท่ีตั้งของเรือ ขนาดอาย ุ และสภาพของเรือ รวมถึงช่ือเสียงของบริษทัในฐานะเจา้ของและ
ผูด้าํเนินการใหบ้ริการ 

 

2.1.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของ TTA ขบัเคล่ือนโดยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) 

ซ่ึง TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 57.80 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เมอร์เมดเปิดดาํเนินการเป็นคร้ังแรกในปี 2526 จากนั้นในปี 

2538 TTA จึงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บางส่วนในเมอร์เมดและนาํเมอร์เมดเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ (“SGX”) ได้
สาํเร็จในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 

 

เมอร์เมด เป็นท่ีรู้จกัในฐานะผูน้าํระดบัโลกในดา้นการใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเล (subsea engineering) และ
บริการเรือขดุเจาะทอ้งแบน (tender-assisted drilling rig) แก่บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติทัว่โลกหรือใหบ้ริการแก่ผูรั้บ
จา้งช่วงต่อจากบริษทันํ้ามนั โดยพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการของเมอร์เมดอยูใ่นภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิคและแถบตะวนัออกกลาง
เป็นหลกั 

 

สาํนกังานใหญ่ของเมอร์เมดตั้งอยูใ่นประเทศไทย ส่วนฐานปฏิบติัการมีกระจายอยูใ่นหลายประเทศ ไดแ้ก่ 

ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ปัจจุบนั เมอร์เมดเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการสัญชาติเอเชียไม่ก่ีราย ท่ีมีรูปแบบการบริการนอกชายฝ่ังแบบครบวงจร ซ่ึงมี
ทีมงานท่ีเช่ียวชาญระดบัมืออาชีพ จาํนวนกวา่ 1,000 คน ประกอบดว้ย ทีมนกัประดานํ้า นกัขดุเจาะ ช่างเทคนิค นกัสาํรวจ 

ผูบ้ริหารและทีมงานฝ่ายสนบัสนุน  

 

ในรอบปี 2557 (มกราคม-ธนัวาคม)  เมอร์เมดยงัสามารถต่อยอดความสาํเร็จจากปีก่อน ดว้ยการรักษาสถานะ
ทางการเงินท่ีมัน่คง และสร้างการเติบโตไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพแต่ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ สามารถทาํกาํไรได ้ ถึงแมว้า่จะตอ้งเผชิญ
กบัราคานํ้ามนัตกตํ่าในช่วงไตรมาสสุดทา้ย โดยเมอร์เมดไดส้ัญญาจา้งงานดา้นวศิวกรรมใตท้ะเลในภมิูภาคต่างๆ จาํนวน
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หลายฉบบั อีกทั้งสามารถเพ่ิมอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือใหอ้ยูใ่นระดบัสูงและขยายฐานรายไดใ้หเ้ติบโตข้ึนดว้ยการเช่า
เรือเขา้มาเสริมเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการใชบ้ริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ความสาํเร็จเหล่าน้ีส่งผลใหเ้มอร์เมดบนัทึกกาํไรสุทธิ
สูงสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 36.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น
ร้อยละ 25  

 

ยอ้นกลบัไปในปี 2556 ท่ีเมอร์เมดสามารถระดมเงินทุนไดป้ระมาณ 176.1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (140.8 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เพ่ือการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจ โดยในตน้ปี 2557 เมอร์เมดไดน้าํเงินจาํนวนน้ีไปใชส้าํหรับสั่งต่อเรือ
ขดุเจาะทอ้งแบน (“Tender”) ใหมจาํนวน 2 ลาํและเรือสนบัสนุนนกัประดานํ้า (“DSV”) ใหม่อีกหน่ึงลาํจากบริษทั ไชน่า 
เมอร์แชนท ์อินดสัตรี โฮลด้ิงส์ จาํกดั รวมเป็นเงิน 436 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ราคาเรือขดุเจาะทอ้งแบนลาํละ 149 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนเรือสนบัสนุนนกัประดานํ้าลาํละ  138 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยเรือขดุเจาะนํ้ามนั MTR-

3 และ MTR-4 ลาํใหม่จะมีกาํหนดการส่งมอบในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ในขณะท่ี DSV ซ่ึงจะไดรั้บการตั้งช่ือวา่เมอร์เมด
อุษณาจะมีกาํหนดส่งมอบในไตรมาสท่ีสามของปี 2559 

 

เรือท่ีสั่งต่อใหม่ทั้งสามลาํไม่เพียงแต่ช่วยใหเ้มอร์เมดมีตาํแหน่งทางการตลาดในการเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีมีกองเรือท่ี
ทนัสมยัเท่านั้น แต่ยงัมีขนาดกองเรือขดุเจาะและเรือสนบัสนุนการใหบ้ริการใตท้ะเลท่ีใหญ่ข้ึน ทาํใหเ้มอร์เมดสามารถ
ใหบ้ริการสนบัสนุนการขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังแก่ลูกคา้ไดค้รอบคลุมมากข้ึน และมีตน้ทุนบริการ
ลดลง (economy of scale) อีกดว้ย 

 

จากสถานการณ์ราคานํ้ามนัตกตํ่าท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนเร็วๆ น้ี เมอร์เมดไดต้รวจสอบแนวโนม้ของธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติในปีหนา้อยา่งระมดัระวงั  เน่ืองจากบริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอาจมีการทบทวนงบประมาณใชจ่้ายของ
บริษทัอีกคร้ัง อยา่งไรกดี็ กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลและเรือขดุเจาะของเมอร์เมดเป็นกองเรือสาํหรับการใหบ้ริการขดุหา
แหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในเขตทะเลนํ้าต้ืน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจากราคานํ้ามนัลดลงค่อนขา้งนอ้ย 

เน่ืองจากจุดคุม้ทุนของการขดุหาแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติในเขตนํ้าต้ืนจะตํ่ากวา่ในเขตนํ้าลึก ดงันั้น แนวโนม้การ   

หดตวัของอุปสงคใ์นบริเวณเขตนํ้าต้ืนจึงนอ้ยกวา่เขตนํ้าลึก ในภาพรวม ความตอ้งการใชบ้ริการเรือวศิวกรรมใตท้ะเลและ
งานบริการสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงมีอยูต่่อเน่ืองในปี 2557 ทาํใหเ้มอร์เมดสามารถทาํกาํไรไดน่้าพอใจ แมว้า่การ
ดาํเนินงานในไตรมาสสุดทา้ยจะชะลอตวั  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากอตัราการใชป้ระโยชน์ของกองเรือลดลง แต่ตน้ทุนค่าเช่าเรือ
สูงข้ึน และเกิดความล่าชา้ในโครงการวางท่อและสายเคเบิลใตน้ํ้ าของธุรกิจบริการวศิวกรรมใตท้ะเล (ซ่ึงเป็นความพยายาม
ในการขยายรูปแบบการใหบ้ริการของธุรกิจบริการวศิวกรรมใตท้ะเล) เพราะสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย 

 

ในสภาวะตลาดเช่นน้ี เมอร์เมดยงัดาํเนินงานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และไม่เร่งรีบและเตรียมเงินสดสาํรอง
ใหมี้เพียงพอ เพ่ือใหบ้ริษทัยงัคงรักษาสภาพคล่องและพร้อมท่ีจะควา้โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะเกิดในอนาคต รวมถึง
สร้างการเติบโตใหก้บัธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
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ผลติภัณฑ์และบริการ 
โครงสร้างและบริการของกองเรือ 

บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
บริการวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดประกอบดว้ย การใหบ้ริการประดานํ้าและการใหบ้ริการสาํรวจตรวจสอบ

ใตท้ะเลดว้ยยานสาํรวจใตท้ะเลแบบไร้คนขบั  (“ROV”) ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จาํกดั และบริษทั 

ซีสเคป เซอร์เวย ์ จาํกดั ซ่ึงไดร้วมกิจการกนัและเปิดใหบ้ริการภายใตช่ื้อใหม่ร่วมกนัวา่ “เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส” 

(Mermaid Subsea Services) โดยมีขอบเขตการใหบ้ริการงานวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่งานสาํรวจ 

งานซ่อมแซมและการบาํรุงรักษา งานก่อสร้าง งานติดตั้ง และงานโครงการวางท่อและสายเคเบิล เป็นตน้ 

 

รายไดข้องธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากกลุ่มเรือท่ีเมอร์เมดเป็นเจา้ของไดรั้บอตัราค่าจา้งรายวนัท่ี
สูงข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 18 ในขณะท่ีอตัราการใชเ้รือบริการและสนบัสนุนงานวิศวกรรมใตท้ะเลโดยเฉล่ียในปี 2557 อยูท่ี่
ร้อยละ 58 เม่ือเทียบกบัอตัราร้อยละ 75 ในปี 2556 เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการเช่าเรือมาเพ่ิม และอตัราการใช้
ประโยชน์ของเรือท่ีลดลงในช่วงไตรมาสสุดทา้ย เพ่ือสนบัสนุนการขยายรูปแบบการใหบ้ริการ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจาํนวน 7 

ลาํ (รวมเรือท่ีเช่ามา) โดย 5 ใน 7 ลาํเป็นเรือสนบัสนุนนกัประดานํ้า (dive support vessels) แบบพิเศษ และยานสาํรวจใต้
ทะเลแบบไร้คนขบั  (ROV) อีก 15 ลาํ ท่ีมีระบบสนบัสนุนงานก่อสร้างขนาดใหญ่สาํหรับนํ้าลึกและนํ้าลึกมาก (deepwater 

and ultra-deepwater heavy construction class systems) นอกจากกองเรือเหล่าน้ีแลว้ส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจะมีทีมนกั
ประดานํ้ามืออาชีพ ช่างเทคนิค ช่างสาํรวจ บุคลากรท่ีเช่ียวชาญและพนกังานพิเศษอีกประมาณ 1,000 คน ไม่นบัรวม
พนกังานประจาํท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีช่วยงานในโครงการบริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลต่างๆ 

 

ประเภทของเรือให้บริการงานวศิวกรรมใต้ทะเล 
หากจะกล่าวอยา่งกวา้งๆ ตลาดเรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลสามารถแบ่งออกเป็น เรือก่อสร้าง

นอกชายฝ่ัง (Offshore Construction Vessel - OCV) และเรือสนบัสนุนการก่อสร้าง (Construction Support Vessel) 

 

เรือท่ีจดัอยูใ่นประเภทเรือ OCV เป็นเรือท่ีมีแพลทฟอร์มท่ีมัน่คง โดยมีดาดฟ้าเรือสาํหรับวางสินคา้ขนาดใหญ่ มีท่ี
พกัและเคร่ืองมือขนาดใหญ่ เช่น ป้ันจัน่ใตท้ะเล (active heave compensation) ยานบรรทุกอุปกรณ์ตรวจสอบใตน้ํ้ าแบบ     

ไร้คนขบั  (ROV) ช่องขนส่งเรือดาํนํ้า (Moonpool) และเคร่ืองกวา้น (Winch) เป็นตน้ นอกเหนือจากงานติดตั้งขนาดใหญ่
ท่ีสุดแลว้ งานก่อสร้างนอกชายฝ่ัง ส่วนใหญ่จะใชเ้รือท่ีมีขนาดเลก็กวา่และราคาตํ่ากวา่ ซ่ึงเรียกวา่ เรือสนบัสนุนการก่อสร้าง 

 

เรือ OCV จะปฏิบติังานโดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการใตท้ะเลขนาดใหญ่ แต่ผูรั้บจา้งใหบ้ริการวิศวกรรมใตท้ะเล
มกัเช่าเรือสนบัสนุนการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นเรือขนาดเลก็กวา่ OCV เพ่ือร่วมปฏิบติังานบางส่วนดว้ย นอกจากน้ี บริษทันํ้ามนัยงั
เช่าเรือสนบัสนุนการก่อสร้างเองดว้ยเพ่ือใชใ้นงานตรวจสอบ งานซ่อมบาํรุงและงานซ่อมแซม ทั้งน้ี เรือสนบัสนุนการ
ก่อสร้างใตท้ะเล เป็นเรืออเนกประสงคล์าํเลก็หลายลาํ ซ่ึงจะติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น อาทิ ป้ันจัน่ขนาดกลาง ยานสาํรวจใตน้ํ้า
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แบบไร้คนขบั และท่ีพกัเรือ โดยทัว่ไป เรือท่ีใชใ้นงานวศิวกรรมใตท้ะเลส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งระบบควบคุมเรือ 

(Dynamic Positioning) เอาไวด้ว้ยเพื่อใหเ้รืออยูใ่นตาํแหน่งท่ีตอ้งการโดยไม่ตอ้งใชค้นบงัคบั  

 

ทั้งน้ี ปริมาณการสั่งต่อเรือบริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลใหม่เพ่ิมข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา แต่คาดวา่จะลดลงใน
อนาคตในปัจจุบนัมีเรือบริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลเกือบ 120 ลาํอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง นอกจากน้ี ยงัมีการสั่งต่อเรือ
บริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลใหม่อีกหลายลาํในตน้ปี 2557 และลดลงในคร่ึงปีหลงั โดยส่วนใหญ่เป็นเรือประดานํ้า 
 

บริการของกองเรือและบริการนักประดานํา้ 
เรือทุกลาํไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็นสถาบนัจดัชั้นเรือระดบั 

แนวหนา้เรือทุกลาํตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสมํ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้นเรือ นอกเหนือจากการเขา้อู่ซ่อมแหง้และ
เขา้ศนูยซ่์อมบาํรุงตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

 

ความสามารถท่ีสาํคญัอีกดา้นหน่ึงของส่วนธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเล คือ การใหบ้ริการนกัประดานํ้าตามมาตรฐาน
ระดบัโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสมาคมผูผ้ลิตนํ้ามนัและก๊าซนานาชาติ (International Oil and Gas 

Producers Association - OGP) จะเห็นไดว้า่งานประมูลใหม่ๆ ซ่ึงรวมถึงงานประมูลท่ีเมอร์เมดชนะการคดัเลือกเม่ือเร็วๆน้ี
จาก Saudi Aramco ไดก้าํหนดการไดใ้บรับรองมาตรฐานของ OGP เป็นคุณสมบติัเง่ือนไขบงัคบัสาํคญัขอ้หน่ึงก่อนเขา้ยืน่
ซองร่วมประมูล 

 

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. เอส. เอส. 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 ตุลาคม 2557 (เช่า) 
11. เสียม ดายา 2 เรือก่อสร้างใตท้ะเลนอกชายฝ่ังระบบ DP3 2556 ตุลาคม 2557 (เช่า) 
12. วนิเดอร์เมียร์ เรือสนบัสนุนการดาํนํ้าลึกระบบ DP2 2553 2557 (เช่า) 
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ลาํดบั
ที ่

ช่ือเรือ ประเภทเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
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 

 

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 ดริลล่ิง จาํกดั (“MDL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 95 เป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ
แบบทอ้งแบน (Tender) จาํนวน 2 ลาํและเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือท่ีพกัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.8  และเป็น
เจา้ของและดาํเนินงานกองเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงและทนัสมยั AOD ไดรั้บมอบเรือขดุ
เจาะแบบสามขา (Jack-up) AOD I AOD II และ AOD III ในปี 2556 โดยในปี 2557 เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ของ 

AOD ไดก้า้วเขา้สู่ปีท่ีสองของสัญญาระยะเวลา 3 ปีกบั Saudi Aramco โดยมีรายไดร้วม 223.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงในปี 2557 เรือขดุเจาะใหม่ทั้งสามลาํมีอตัราการใชง้านโดยเฉล่ียร้อยละ 96 

 

ตาราง: รายช่ือกองเรือขุดเจาะ 
 

ลาํดบั
ที ่

ช่ือเรือ ประเภทของเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. MTR-1 เรือท่ีพกั 2521 2548 

2. MTR-2 เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) 2524 2548 

3. AOR-1 เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติั
เฉพาะตวัสูง 

2556 2553 

4. AOR-2 เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติั
เฉพาะตวัสูง 

2556 2553 
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ลาํดบั
ที ่

ช่ือเรือ ประเภทของเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
5. AOR-3 เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติั

เฉพาะตวัสูง 

2556 2554 

6. เรือใหม่ MTR 3 * เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน 2558/2559 ร้อยละ 15 ในปี 2557 

ร้อยละ 85 ในปี 2559 

7. เรือใหม่ MTR 4 ** เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน 2558/2559 ร้อยละ 15 ในปี 2557 

ร้อยละ 85 ในปี 2559 

 
หมายเหตุ * กาํหนดการส่งมอบในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 
 ** กาํหนดการส่งมอบในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 

 
เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) และเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากสมาคม

จดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียงโดยจดัลาํดบัจากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั ซ่ึงเรือขดุเจาะของ MDL 

ไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากองคก์รระดบัสากล เช่น  Det Norske Veritas (“DNV”) American Bureau of Shipping (“ABS”) 

หรือ Bureau Veritas (“BV”) โดยเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน  MTR-1 ถกูจดัลาํดบัชั้นโดย ABS และเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน  

MTR-2 ถกูจดัลาํดบัชั้นโดย BV โดยสมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปีเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน  ตอ้ง
เขา้อู่ซ่อมแหง้ทุกๆ 5 ปีและไดรั้บการตรวจสภาพบาํรุงรักษา (Special Periodic Survey) จากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ 

ดงักล่าว ส่วนเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ของ AOD จะไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 

 

บริการของกองเรือ 
สัญญาใหบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังของ MDL จะมีการเจรจาต่อรองเป็นรายๆ ไปและมีเง่ือนไขและขอ้กาํหนด

ท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่ MDL ไดรั้บสัญญามาจากการประมูลแข่งขนักบัผูรั้บจา้งรายอ่ืนๆ โดยทัว่ไป สัญญาวา่จา้งในการขดุ
เจาะจะกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินเป็นอตัราค่าจา้งรายวนั โดยอตัราค่าเช่าเรือในช่วงท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังานจะสูงกวา่ 
ในช่วงของการเตรียมการ หรือเม่ือการปฏิบติังานขดุเจาะหยดุชะงกัหรือถูกจาํกดั เน่ืองจากความเสียหายของอุปกรณ์หรือ
สภาพอ่ืนๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของ MDL 

 

สัญญาใหบ้ริการขดุเจาะซ่ึงใชอ้ตัราค่าเช่าเรือรายวนัโดยทัว่ไปมกัจะครอบคลุมช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยเป็นไปตาม
เง่ือนไขของสัญญาท่ีกาํหนดไว ้ หรือเป็นงานขดุเจาะท่ีเป็นหลุมเด่ียว หรือหลุมท่ีเป็นกลุ่ม อยา่งไรกต็าม สัญญาบางฉบบัท่ี 

MDL ตกลงกบัลกูคา้ไวแ้ลว้ ลูกคา้สามารถขอใชสิ้ทธิบอกเลิกไดโ้ดยชาํระค่าปรับในการบอกเลิกสัญญาก่อนกาํหนด แต่เงิน
ค่าปรับดงักล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยกบัมูลค่าการสูญเสียสัญญาของ MDL ไดท้ั้งหมด 

 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) จาํนวนสามลาํของ AOD ไดรั้บการออกแบบในชั้น MOD V-B ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจวา่
เป็นการออกแบบเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีสเปคตามท่ีบริษทัขดุเจาะรายใหญ่ตอ้งการและบริษทันํ้ามนัต่างๆ 

นิยมใชง้านในพ้ืนท่ีนํ้าต้ืนทุกแห่งของโลก เรือขดุเจาะแบบน้ีจะไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ลอดทั้งปี ใน
พ้ืนท่ีอ่าวเมก็ซิโก มหาสมุทรอินเดีย ทะเลเหนือทางใต ้ บริเวณชายฝ่ังตะวนัออกกลาง นอกชายฝ่ังอินเดีย นอกชายฝ่ัง
ออสเตรเลีย นอกชายฝ่ังนิวซีแลนดแ์ละนอกชายฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนั มกัจะมีการเขา้ทาํ
สัญญาเช่าใชเ้รือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) เป็นระยะเวลานาน 300 วนัข้ึนไป 
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2.1.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 
ธุรกจิปุ๋ยเคมเีพือ่การเกษตรและคลงัสินค้า 
 

บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน)  
ธุรกจิปุ๋ยเคมเีพือ่การเกษตร 

 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“PMTA”) เป็นบริษทัเพ่ือการลงทุน ท่ีประกอบธุรกิจโดย
การถือหุน้ในบริษทั บาคองโค จาํกดั หรือ “บาคองโค” ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูน้าํดา้นการผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีในเวียดนาม และ
ยงัเป็นผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ดว้ยการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเกบ็สินคา้ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม PhuMy ซ่ึงอยูห่่างจากกรุง 

โฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตร ธุรกิจหลกัของบาคองโคคือ ธุรกิจปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตรซ่ึงมีวางจาํหน่ายทั้งในเวยีดนาม
และต่างประเทศ ปุ๋ยเคมีของบาคองโคเป็นท่ีรู้จกัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “STORK” ซ่ึงเร่ิมมีมาตั้งแต่ปี 2482 และได้
กลายเป็นแบรนดท่ี์ไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความเช่ือถือในดา้นคุณภาพสูงทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 

 

เคร่ืองหมายการค้า  STORK ของบาคองโคได้รับการจดทะเบียนในเวยีดนามตั้งแต่ปี 2548 
 

บาคองโคมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีแขง็แกร่งอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25 ในตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK คุณภาพสูง
ระดบัพรีเมียม และมีโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีผสม NPK ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวยีดนาม โดยมียอดขายสูงถึง 91 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อปี บาคองโคพยายามท่ีจะบริหารการผลิตใหมี้ประสิทธิผลสูงสุดดว้ยการจดัการตน้ทุนใหต้ ํ่าลง รวมทั้ง การ
จดัเกบ็วตัถุดิบและผลิตภณัฑใ์นสินคา้คงคลงัในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดและใชน้โยบายชาํระเงินดว้ยเงินสดเท่านั้น 

 

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

 

ถึงแมว้า่ผลการดาํเนินงานในช่วงไตรมาสล่าสุดจะอ่อนตวัลง แต่ผลกาํไรตลอดทั้งปี 2557 ของ  PMTA ยงัคง
แขง็แกร่ง ทั้งน้ียอดขายปุ๋ยในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีปฏิทิน 2557 ลดลงเพราะลูกคา้มีการชะลอการสั่งซ้ือปุ๋ย เน่ืองจาก
เกิดเหตุฝนตกหนกัผดิปกติและมีนํ้าท่วมบริเวณสามเหล่ียมแม่นํ้าโขง ผนวกกบัการคาดการณ์วา่จะมีการปรับลดภาษี 

มูลค่าเพ่ิมสาํหรับการขายปุ๋ยลงร้อยละ 5 ซ่ึงจะมีผลในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป สาํหรับผลการดาํเนินงานทั้งปี บา
คองโคยงัคงทาํผลงานไดดี้ทั้งในส่วนของธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลงัสินคา้ โดยธุรกิจปุ๋ยมียอดขายและอตัราผลกาํไรสูงข้ึน 

ในขณะท่ีธุรกิจคลงัสินคา้กไ็ดมี้การขยายพ้ืนท่ีอีก 7,800 ตรม. เป็นพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 31,800 ตรม. และลูกคา้ยงัคงใหค้วาม
สนใจมาเช่าใชพ้ื้นท่ีเกือบเตม็จาํนวน  
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การนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัคงดาํเนินการไปตามแผน โดยในขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการเตรียมการออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) คาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาส 2/2558 ซ่ึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวเป็นเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนของ PMTA และเป็นการจดัหาแหล่งเงินทุนสาํหรับ
การเติบโตใหก้บั PMTA 

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
บาคองโค พฒันา ผลิต ดาํเนินกิจกรรมทางการตลาด และจาํหน่ายปุ๋ยเชิงประกอบและปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว (รวมเรียกวา่ 

“ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี”) โดยมีโรงงานผลิตปุ๋ย NPK บด/อดัเมด็ และบรรจุถุงท่ีทนัสมยั ดว้ยกาํลงัในการผลิตรวมประมาณ 

450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีกาํลงัในการบรรจุหีบห่อประมาณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี 

 

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

มีช่ือเสียงในตลาดแอฟริกา ไตห้วนั เกาหลี กมัพชูา และลาว สูตรปุ๋ยเคมีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของบาคองโค มีดงัน้ี 

 

ปุ๋ยเคมเีพือ่การเกษตร 
ปุ๋ยเคมเีชิงผสม NPK 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบาคองโคท่ีมีการจดัจาํหน่ายทั้งในเวยีดนามและในต่างประเทศ โดย
ปุ๋ยประเภทน้ีสามารถทาํรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 95 ของรายไดจ้ากยอดขายผลิตภณัฑท์ั้งหมดของบาคองโค สาํหรับรอบปี
ปฏิทินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 โดยในรอบปีปฏิทินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557        

บาคองโค มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีอ่ืนๆ อยูท่ี่ร้อยละ 1.1 จากรายไดข้องการขายปุ๋ยทุกชนิดรวมกนั 

 

ปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจนเป็นส่วนผสมหลกั จะมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบ ซ่ึงช่วยในการสังเคราะห์
แสงและการผลิตเมลด็พืชปุ๋ยท่ีมีฟอสเฟตเป็นส่วนผสมหลกั ช่วยในการพฒันาและเจริญเติบโตของลาํตน้และรากของพืช 

ส่วนปุ๋ยท่ีมีโพแทส เป็นส่วนผสมหลกัจะช่วยสร้าง และเคล่ือนยา้ยสารอาหารจาํพวกแป้งและนํ้าตาลไปเล้ียงในส่วนท่ีกาํลงั
เติบโต เพ่ือเป็นเสบียง และมีประโยชน์ในการเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต และเพ่ิมปริมาณโปรตีนเพ่ือป้องกนัการติดโรค 
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แผนภาพแสดงกระบวนการผลติปุ๋ยในบาคองโค 
 

 
 

ผลติภัณฑ์เคมเีพือ่การเกษตรอืน่ๆ 
ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ี ประกอบไปดว้ย สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช สารกาํจดัแมลง และปุ๋ยทางใบ ซ่ึงบาคองโค

วา่จา้งบุคคลภายนอกใหด้าํเนินการผลิตและบรรจุตามสูตรและมาตรฐานท่ีบาคองโคกาํหนด แลว้นาํมาจาํหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ของบาคองโค สาํหรับรอบปีปฏิทิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บาคองโค มีรายไดจ้ากการขาย
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของรายไดจ้ากการขายรวมทั้งหมด 

 
1) สารเคมีป้องกนั กาํจัดศัตรูพชืและสารกาํจัดแมลง 

สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสารกาํจดัแมลง เป็นสารเคมีชีวภาพหรือสารเคมีสังเคราะห์ เพ่ือทาํลาย 

ป้องกนั หรือไล่ศตัรูพืชและแมลง ซ่ึงศตัรูพืชท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด คือ แมลง โรคพืช วชัพืช และจุลินทรียท่ี์เป็นพาหะนาํโรค 

และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการเกษตรกรรม และส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง บาคองโคจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
กลุ่มน้ี ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK ในเวยีดนามเท่านั้น 

 

2) ปุ๋ยทางใบ 
ปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยสารละลายท่ีใชใ้นการฉีดพน่พืชเพ่ือการดูดซึมทางใบ โดยสารอาหารจะถกูดูดซึมทางใบไดเ้ร็ว

กวา่ทางราก ปุ๋ยทางใบใหส้ารอาหารท่ีคลา้ยกนักบัปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จึงเป็นท่ีนิยมใชก้บัการปลกูผกัและผลไม ้โดยจะให้
ผลผลิตท่ีสูงและคุณภาพดีกวา่ 
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ธุรกจิโลจิสตกิส์ถ่านหิน 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
ภาพรวมธุรกจิ 

UMS เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายถ่านหินและใหบ้ริการโลจิสติกส์ขนส่งถ่านหินแบบครบวงจรในประเทศไทย โดย UMS 

สามารถท่ีจะส่งมอบถ่านหินถึงมือลกูคา้ไดท้นัทีท่ีลกูคา้ตอ้งการ เน่ืองจาก UMS มีโรงงานคดัแยกถ่านหินอยูใ่นจงัหวดั
สมุทรสาคร และจงัหวดัอยธุยา และมีเรือลาํเลียงสินคา้จาํนวน 12 ลาํ ท่ีสามารถรองรับความตอ้งการการใชถ่้านหินท่ีเพ่ิมข้ึน
ของกลุ่มลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีใชห้มอ้ไอนํ้าถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในการใหค้วามร้อน  

 

UMS วางรูปแบบการจดัส่งถ่านหินใหถึ้งมือลูกคา้อยา่งทนัท่วงที ดว้ยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) แบบครบวงจร โดยมีการบริหารจดัการกบักองถ่านหินและคลงัสินคา้เป็นอยา่งดี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ เรามีถ่านหิน
เพียงพอสาํหรับส่งมอบใหล้กูคา้ ดงันั้น ลกูคา้จึงสามารถท่ีจะสั่งซ้ือถ่านหินไดใ้นระยะเวลาอนัสั้นเพียงแค่ 1 วนัล่วงหนา้ ซ่ึง
ทาํใหล้กูคา้ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองการสาํรองถ่านหินและเตรียมพ้ืนท่ีหรือคลงัสินคา้ในการจดัเกบ็ถ่านหินดว้ยตวัเอง  

 

ในรอบปีปฏิทิน 2557 ถือเป็นปีแห่งการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสาํหรับ UMS  โดยบริษทัหนัมาใหค้วามสาํคญักบั
การระบายปริมาณถ่านหินขนาด 0 - 5 มม. ในคลงัสินคา้ลง เพ่ือปรับสมดุลใหก้บัโครงสร้างทางการเงิน ซ่ึงถือเป็น
กระบวนการท่ีสาํคญัสาํหรับการทาํใหง้บดุลแขง็แกร่งข้ึน และเป็นการวางรากฐานสาํหรับการพลิกฟ้ืนกิจการต่อไป  โดย
หน้ีสินสุทธิท่ีมีกบัธนาคารลดลงเหลือ 580 ลา้นบาท จาก 1,138 ลา้นบาทเม่ือส้ินปี 2556 ทาํให ้UMS มีสถานะทางการเงินท่ี
แขง็แกร่งข้ึน ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีปฏิทิน 2557 UMS ไดค้่อยๆ เร่ิมกลบัมานาํเขา้ถ่านหินและเร่ิมการจดัจาํหน่าย
ถ่านหินอีกคร้ัง หลงัจากแผนการปรับปรุงการดาํเนินงานเป็นผลสาํเร็จ อยา่งไรกดี็ ตลอดทั้งปีปฏิทิน 2557 UMS ยงัคงเปิด
ดาํเนินการโรงงานท่ี อ.สวนส้ม จ.สมุทรสาครไดไ้ม่เตม็ท่ี เน่ืองจากยงัมีการหา้มขนส่งถ่านหินผา่นแม่นํ้าแม่กลอง 

   

ผลประกอบการของ UMS ทั้งงวด 3 เดือนและงวดปีปฏิทินมีการปรับตวัดีข้ึน โดยมีผลขาดทุนสุทธิลดลง เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนทั้งสองงวด ซ่ึงทั้งหมดเป็นผลมาจากกลยทุธ์การระบายปริมาณถ่านหินในคลงัสินคา้ลง  

ผนวกกบัการมีตน้ทุนในการขายท่ีลดลง เน่ืองจากมีการกลบัรายการทางบญัชี (net realized value) ท่ีเคยตั้งไวส้าํหรับมูลค่า
ของถา่นหินในคลงัสินคา้ เน่ืองจากราคาถ่านหินมีการปรับตวัสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง และการควบคุมตน้ทุนท่ีดี
ข้ึน จึงทาํใหผ้ลขาดทุนสุทธิลดลง ทั้งน้ีในช่วง 3 เดือนล่าสุดน้ี UMS เร่ิมท่ีจะกลบัมานาํเขา้และจดัจาํหน่ายถ่านหินอีกคร้ัง 

เน่ืองจากงบดุลเร่ิมแขง็แรงและมัน่คงมากข้ึน  

 

จากน้ีไป UMS จะยงัคงพยายามดาํเนินการทุกวถีิทาง เพ่ือใหส้ามารถกลบัมาใชท่้าเรือท่ีจงัหวดัสมุทรสาครไดอี้ก
คร้ัง และพยายามท่ีจะพลิกฟ้ืนกิจการใหไ้ด ้

 

ผลติภัณฑ์และบริการ 
UMS เนน้นาํเขา้ถ่านหินประเภท ซบับิทูมินสัและบิทูมินสัมายงัประเทศไทย 

 

ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีมีสถานะเป็นของแขง็ มีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบสาํคญั โดยทัว่ไป ถ่านหินจะมี
สีนํ้าตาลหรือสีดาํ และสามารถแยกออกเป็นหลายประเภท ตามระยะเวลาการพฒันาการของความสมบูรณ์ทางธรณีวทิยา จน
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กลายเป็นถ่านหิน (coalification process) ซ่ึงในชั้นแรกจะพฒันาจากถ่านหินพีต (peat) จนมาเป็นถ่านหินแอนทราไซท ์

(anthracite) ซ่ึงโดยกระบวนการเกิดของถ่านหินมีความสาํคญัต่อคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของถ่านหินอยา่งยิง่ ทาํ
ใหถ่้านหินถกูแบ่งประเภทตามปริมาณของคาร์บอนจากตํ่าสุดไปสูงสุด ไดแ้ก่ ถ่านหินลิกไนต ์ ถ่านหินซบับิทูมินสั ถ่านหิน    

บิทูมินสั และถ่านหินแอนทราไซท ์

 

UMS เลือกท่ีจะนาํเขา้ถ่านหินซบับิทูมินสัและถ่านหินบิทูมินสัเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย เน่ืองจากเป็น
เช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพดีมีค่าความร้อนปานกลาง มีระดบัเถา้และความช้ืนท่ีเหมาะสม และมีปริมาณกาํมะถนัตํ่าเม่ือเทียบกบั
นํ้ามนัเตา (นํ้ามนัเตามีปริมาณกาํมะถนัประมาณร้อยละ 0.1 – 0.03) ซ่ึงทาํใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก 

 

UMS จะนาํเขา้ถ่านหินเฉพาะเวลาท่ีไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลกูคา้รายใหญ่เท่านั้น เน่ืองจากถ่านหินบิทูมินสัมีราคา
ค่อนขา้งสูง ส่วนถ่านหินแอนทราไซท ์มีตน้ทุนสูง UMS จึงไม่ไดน้าํเขา้ ในขณะท่ีถ่านหินประเภทลิกไนตน์ั้น ไม่เป็นท่ีนิยม
ใชก้นัมากนกัในประเทศไทยเน่ืองจากเป็นถ่านหินคุณภาพตํ่าและมีปริมาณกาํมะถนัสูง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ได ้

 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 

 

2.2.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 
การตลาดและคู่แข่ง 
ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางจัดจําหน่าย 
ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

ในปี 2557 โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงมุ่งเนน้ใหก้ารบริการขนส่งสินคา้คุณภาพสูงใหแ้ก่ลกูคา้ เพ่ือรองรับการใหบ้ริการ
ลกูคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่ท่ีมีความสาํคญัมากยิง่ข้ึน เน่ืองจาก สาํนกังานใหญ่ของฝ่ายขายของโทรีเซน ชิปป้ิง ใน
สิงคโปร์ มีนโยบายใหเ้นน้กลยทุธ์ลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง ส่งผลใหจ้าํนวนลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีสาํนกังานขายยอ่ยแห่งใหม่ใน
กรุงโคเปนเฮเกนและเคปทาวน์เพ่ิมมากข้ึน และทาํใหโ้ทรีเซน ชิปป้ิง เตรียมจะเปิดสาขาใหม่ท่ีดูไบอีกแห่งหน่ึง นอกจากน้ี 

ในปี 2557 โทรีเซน ชิปป้ิงไดเ้พ่ิมโอกาสในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ดว้ยการเปิดใหบ้ริการขนส่งแบบเป็นเท่ียวสาํหรับลกูคา้
รายใหญ่ท่ีตอ้งการขนส่งสินคา้แบบเร่งด่วนและฉุกเฉินในตลาดหลกัๆ ซ่ึงลกูคา้มีสินคา้ท่ีจะทาํการขนส่งอยูแ่ลว้แต่ไม่
สามารถหาเรือขนส่งสินคา้ได ้  

 

สินคา้ 5 อนัดบัท่ีมีปริมาณการขนส่งสูงสุดในช่วงสามเดือนส้ินสุดธนัวาคม 2557 (ต.ค. – ธ.ค. 2557) ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑท์างการเกษตร แร่/สินแร่ ถ่านหิน ผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ และทราย 
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แผนภมิู : สินคา้ท่ีขนส่งจาํแนกตามประเภทของสินคา้ (ต.ค. – ธ.ค. 2557) 

 

ผลติภณัฑเ์กษตร
22.77% 

แร/่สินแร่
22.53% 

ถ่านหนิ
17.26% 

ผลติภณัฑ์
เหล็กกล้า
11.73% 

ทราย
8.16% 

ซีเมนต์
6.88% 

ปุ๋ย
5.66% 

สินแร่เหล็ก
4.54% 

กระดาษ/
ผลติภณัฑไ์ม้

0.46% 

แผนภูมิ : สนิค้าท่ีขนส่งจําแนกตามประเภทของสนิค้า       
(1 ต.ค. ‐ 31 ธ.ค. 2557)

 
ท่ีมา : TTA 

 

โทรีเซน ชิปป้ิงยงัคงประสบความสาํเร็จในการพฒันาความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั โดยการ
รักษาระดบัของกองเรือใหมี้คุณภาพสูงติดอนัดบัตน้ๆ ตามเกณฑก์ารตรวจประเมินของ Rightship ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมคุณภาพ
ของอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือ ซ่ึงผลการจดัอนัดบัของ Rightship เปรียบเสมือนดชันีช้ีวดัท่ีสาํคญัสาํหรับการ
ใหบ้ริการขนส่งแก่ลกูคา้อุตสาหกรรมรายใหญ่ อยา่งเช่น BHP Billion, Rio Tinto Shipping และ Cargill Ocean 

Transportation 

 

แผนภมิู : ลกูคา้จาํแนกตามรายรับ (ต.ค. – ธ.ค. 2557) 

 

 
ท่ีมา : TTA 
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ช่องทางการจัดจําหน่าย 
โทรีเซน ชิปป้ิง มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั้งทางเทคนิคและการตลาดประจาํอยูท่ี่

สาํนกังานกรุงเทพฯ ส่วนสาํนกังานในสิงคโปร์ จะมีทีมงานฝ่ายขายและการตลาดท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญใน
ธุรกิจเดินเรือเป็นอยา่งดี รวมถึงมีความสัมพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้นในอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางเรือ แมว้า่บริษทัจะ
ควบคุมค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการอยา่งเขม้งวด แต่กย็งัสามารถขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการไปในระดบัโลกไดเ้พ่ิมข้ึน โดยในปี 

2557 บริษทัไดเ้ปิดสาํนกังานขายแห่งใหม่ในเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต ้หลงัจากท่ีไดเ้ปิดสาํนกังานในกรุงโคเปนเฮเกน 

ประเทศเดนมาร์ก ซ่ึงเป็นสาํนกังานขายแห่งแรกในยโุรปไปเม่ือปี 2556 และล่าสุดเพ่ิงเปิดสาํนกังานแห่งใหม่ในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ในเดือนมกราคมปี 2558 ท่ีผา่นมา  
 

ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกองในปี 2557 มคีวามผนัผวนตลอดทั้งปี  

 

สภาพตลาดโดยรวม 
อตัราค่าระวางเรือในปี 2557 อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ปี 2556 อุปสงคข์องตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพ่ิมข้ึนเพียง

เลก็นอ้ยแค่ร้อยละ 4 ซ่ึงตํ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ สืบเน่ืองมาจากประเทศจีนลดปริมาณการนาํเขา้สินคา้ประเภทถ่านหิน แร่
นิกเกิล และบอกไซต ์ ในขณะท่ีกองเรือทัว่โลกมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบอุปสงคก์บัอุปทานเขา้ดว้ยกนั 

ส่งผลใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือลดลงไปประมาณร้อยละ 1  

 

ภาพรวมการขนส่งสินค้า 
อุปสงค์ 

อุปสงคต์นัไมลข์องการขนส่งสินคา้แหง้เทกองเพ่ิมข้ึน ประมาณร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยมีการขนส่ง
สินแร่เหลก็เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 การขนส่งถัว่เหลืองและขา้วสูงข้ึนร้อยละ 9 ในขณะท่ีการขนส่งถ่านหินลดลงร้อยละ 1 และ
การขนส่งสินคา้ประเภทอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 1.5  

 

แมว้า่ภาวะตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะมีความผนัผวนอยูบ่า้ง แต่ประเทศจีนกย็งัคงเป็นประเทศท่ีขบัเคล่ือน
อุปสงคข์องตลาดเช่นเดิม จะเห็นไดจ้ากยอดการนาํเขา้สินคา้แหง้เทกองของจีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 โดยการนาํเขา้แร่เหลก็ของ
จีนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14  ธญัพืชเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 และถัว่เหลืองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 อยา่งไรกต็าม พบวา่การนาํเขา้ถ่านหินลดลง
ร้อยละ 11 บอกไซต ์ลดลงร้อยละ 50 และแร่นิกเกิล ลดลงร้อยละ 30 ซ่ึงเป็นผลมาจากการสั่งหา้มส่งออกแร่ของอินโดนีเซีย
ในเดือนมกราคม  

 

การนาํเขา้ถ่านหินท่ีลดลงมีสาเหตุมาจากภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าหนัไปใชพ้ลงังานนํ้าเพ่ิมมากข้ึน อุปสงคข์อง
ถ่านหินของกลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็กลา้และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มีอตัราการเติบโตลดลงเช่นกนั ถ่านหินคงคลงัเพ่ิมสูงข้ึน 

และการผลิตถ่านหินในประเทศจีนยงัคงอตัราเท่าเดิม  

 

นอกจากประเทศจีนแลว้ ประเทศอินเดียเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีอุปสงคข์ยายตวั ซ่ึงเห็นไดจ้ากปริมาณการนาํเขา้
สินคา้แหง้เทกองท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 ส่วนประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบตะวนัออกกลาง รวมทั้งประเทศในภมิูภาค
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เอเชีย มีปริมาณการนาํเขา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 - 6 ส่วนแอฟริกาและสหรัฐอเมริกามีการนาํเขา้เพ่ิมข้ึนในปีน้ีเช่นเดียวกนั แต่กลุ่ม
ประเทศในยโุรปมีปริมาณการนาํเขา้สินคา้แหง้เทกองลดลงประมาณร้อยละ 1  

 

การพฒันากองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
จากรายงานของ RS Platou จาํนวนเรือท่ีสั่งต่อใหม่มีระวางการบรรทุกรวมกนั 48 ลา้นเดทเวทตนั ซ่ึงตํ่ากวา่ท่ี

คาดการณ์ไวถึ้ง 12 ลา้นเดทเวทตนั เม่ือคาํนวณจากกาํหนดการส่งมอบเรือ นอกจากน้ี การปลดระวางเรือสินคา้แหง้เทกอง
นั้น มีจาํนวน 15 ลา้นเดทเวทตนั ในขณะท่ีกองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมีจาํนวนเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย โดยเฉล่ียมากกวา่ร้อยละ 

5   

 

สาํหรับกองเรือประเภท Panamax/post Panamax ขยายตวัมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 8 ในขณะท่ีกองเรือประเภท 

Supramax และ Capesize ขยายตวัเพียงร้อยละ 5 และกองเรือประเภท Handy เติบโตข้ึนร้อยละ 1    

 

แนวโน้ม 
คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะเตบิโตเลก็น้อยในปี 2558  
อุปสงค์ 

การคา้ขายสินแร่เหลก็ การผลิตเหลก็กลา้ ปริมาณการบริโภคถ่านหิน และการคา้ขายธญัพืชจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
จะขบัเคล่ือนอุปสงคข์องการขนส่งสินคา้แหง้เทกอง  

 

คาดการณ์วา่การใชเ้หลก็กลา้ทัว่โลกจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 2 จากปี 2557 เป็นร้อยละ 3 ในปี 2558 และประเดน็ท่ีสาํคญั
คือ อุปสงคเ์หลก็กลา้ของประเทศจีนคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น และคาดวา่การนาํเขา้ของจีนซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กบัการผลิตเหลก็ (ซ่ึงตอ้งใชสิ้นแร่และถ่านหินท่ีใชใ้นการถลุงเหลก็) จะมีอตัราการขยายตวัชา้ลง อีกทั้ง ปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นแรงกดดนัท่ีทาํใหก้ารใชถ่้านหินเป็นแหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้าลดลงดว้ย สาํหรับการนาํเขา้ของประเทศ
อินเดียคาดวา่จะเติบโตสูงข้ึน และการขยายตวัของการผลิตเหลก็กลา้และโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใชถ่้านหินจะช่วยผลกัดนั
ใหอุ้ปสงคถ่์านหินเติบโตตามไปไดว้ย 

 

การคา้ขายธญัพืชทัว่โลกดูน่าจะขยายตวัเช่นกนั เน่ืองจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเปล่ียนไปและ
สัดส่วนของจาํนวนคนชนชั้นกลางท่ีหนัมาควบคุมการบริโภคเน้ือท่ีเพ่ิมข้ึน การนาํเขา้ปุ๋ยคาดวา่จะมีเพ่ิมมากข้ึนในปี 2558 

เน่ืองจากมีการขยายตวัของท่ีดินท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชในแถบแอฟริกาใตมี้อตัราเพ่ิมข้ึน 

 

RS Platou ประเมินสถานการณ์วา่การขนส่งสินคา้ทางเรือในภมิูภาคน้ี จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 จากปี 2557 ถึงปี 2558 

โดยประเทศจีนจะมีการนาํเขา้สินแร่เหลก็เพ่ิมข้ึน 40 ลา้นตนั แต่การนาํถ่านหินจะเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย ทั้งน้ี การ
เติบโตของอุปสงคก์ารขนส่งตนัไมลท่ี์แทจ้ริงจะใกลเ้คียงกบัการเติบโตของปริมาณการขนส่งสินคา้ และคาดวา่การขนส่ง
ขา้ว ถัว่เหลือง และผลิตภณัฑจ์ากป่าไมใ้นระยะทางไกลจะเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีสินแร่เหลก็และถ่านหินมีการเปล่ียนแปลง
นอ้ยมาก และ RS Platou เช่ือวา่ แมว้า่ราคานํ้ามนัจะลดตํ่าลงมามากแลว้ แต่ความเร็วในการวิง่ขนส่งทางเรือจะไม่เพ่ิมข้ึน 

นอกเสียจากวา่อตัราค่าระวางเรือจะเพ่ิมสูงมากจนคาดไม่ถึง 
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อุปทาน 
กองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองคาดวา่จะขยายตวัสูงกวา่ร้อยละ 4 ในปี 2558  โดยการสั่งต่อเรือใหม่จะมีขนาด

ระวางรวมกนัประมาณ 74 ลา้นเดทเวทตนั และการส่งมอบเรือใหม่จะมีขนาดระวางประมาณ 58 ลา้นเดทเวทตนั เน่ืองจาก
จะมีเรือปลดระวางลงประมาณ 22 - 24 ลา้นเดทเวทตนั  

 

จากปัจจยัดงักล่าว ส่งผลใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานมีอตัราการเติบโตไม่เบ่ียงเบนจากเดิมไปมากนกั และพ้ืนฐานของ
ตลาดยงัคงไม่เปล่ียนแปลง แมว้า่ในปี 2558 ตลาดจะมีความไม่แน่นอนและความผนัผวนเกิดข้ึน 

 

แผนภูมิ: จํานวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่สําหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 

ขนาดของเรือ 
ขนาดระวางเรือ 
เดทเวทตนั 

จาํนวนเรือ 
ปริมาณบรรทุกสินคา้

โดยรวม (ลา้นเดทเวทตนั) 
% ของกองเรือท่ีมีอยู่

(เดทเวทตนั) 

VLOC 200,000+ 152 33.8 33.7% 

Capesize 100,000 – 200,000 175 30.4 14.4% 

Panamax 70,000 – 100,000 323 26.5 14.5% 

Ultramax 60,000 – 70,000 474 29.8 104.4% 

Supramax 50,000 – 60,000 90 5.0 4.6% 

Handymax 40,000 – 50,000 42 1.8 4.8% 

Handysize 10,000 – 40,000 365 13.1 14.9% 

รวม  1,621 140.5 18.6% 

ท่ีมา: เฟิร์นเล่ย ์มกราคม 2558 

 

ภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรม  
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงประกอบดว้ยเรือขนส่งสินคา้ทัว่ไปและ

เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในปริมาณ 15,000 – 64,999 เดทเวทตนั โดยมีผูป้ระกอบการประมาณ 1,367 รายและเรือจาํนวน
ประมาณ 6,042 ลาํ 
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แผนภูม ิ: สัดส่วนการถือครองเรือ (15,000 – 64,999 เดทเวทตนั) (ต.ค. – ธ.ค. 2557) 
 

 
 

ท่ีมา :  TTA 

 
2.2.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 
1. ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจําหน่าย 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
ลูกค้า 

ลกูคา้ของเมอร์เมดประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษทัขนส่งทางท่อและ
บริษทัก่อสร้างงานวศิวกรรมใตท้ะเล โดยในปี 2557 เมอร์เมดใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลแก่ลูกคา้กวา่ 40 ราย 

 

ลกูคา้ในตะวนัออกกลางยงัคงเป็นลกูคา้หลกัของธุรกิจเมอร์เมด สัญญาการใหบ้ริการการประดานํ้าฉบบัสาํคญัท่ี
บริษทัฯไดม้าในปี 2556 ผา่นบริษทั Zamil ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ของเมอร์เมดในตะวนัออกกลาง ทาํใหเ้มอร์เมดยงัคงมี
รายไดแ้ละผลกาํไรท่ีสูงและจะยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไป จนกวา่จะครบสัญญาในปี 2560 ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการต่อสัญญา
ออกไปไดห้ลงัจากส้ินสุด 

 

ในเดือนกนัยายน 2557 เมอร์เมดไดรั้บสัญญาใหบ้ริการการดาํนํ้าลึกจาํนวน 2 ฉบบั ในตะวนัออกกลางซ่ึงมีมูลค่า
รวมโดยประมาณ 45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยในการใหบ้ริการตามสัญญาดงักล่าว เมอร์เมดไดเ้ช่าเรือสนบัสนุน
เอนกประสงค ์DP3 “เบอร์บอน อิโวลชูนั” มาใหบ้ริการเน่ืองจากกองเรือท่ีมีอยูติ่ดสัญญาการใหบ้ริการกบัลกูคา้รายอ่ืน ทั้งน้ี 

คาดวา่จะใชเ้วลาดาํเนินการโดยรวมประมาณ 6 ถึง 8 เดือน ซ่ึงสัญญาฉบบัแรกไดเ้ร่ิมทาํงานแลว้ ส่วนสัญญาฉบบัท่ีสองจะ
เร่ิมทาํงานทนัทีท่ีสัญญาฉบบัแรกส้ินสุดลง นอกจากน้ี เมอร์เมดจะใชอุ้ปกรณ์การดาํนํ้าพิเศษ คือ ยานสาํรวจใตท้ะเลแบบ  

ไร้คนขบั (ROV) นกัประดานํ้าพิเศษและทีมงานโครงการ เพ่ือใหบ้ริการอยา่งครบวงจรตามสัญญาทั้งสองฉบบั 

 

ในเอเชีย เมอร์เมดไดรั้บสัญญาระยะเวลา 2 ปีซ่ึงมีมูลค่า 55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือใหบ้ริการการ
ตรวจสอบซ่อมแซมและบาํรุงรักษานอกชายฝ่ัง (“IRM”) แก่ผูป้ระกอบการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติตน้นํ้ารายใหญ่ท่ีตั้งอยู่
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ในอินโดนีเซีย ซ่ึงสัญญาดงักล่าวยงัดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนและจะเป็นเช่นนั้นจนกวา่สัญญาจะส้ินสุดลงในเดือนกนัยายน 

2558 (ใหบ้ริการในนามของ Seascape บริษทัยอ่ยของเมอร์เมด) 

 

นอกจากน้ี MOS ยงัไดรั้บสัญญาระยะเวลา 2 ปีซ่ึงมีมูลค่า 19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือใหบ้ริการ ROV ใต้
ทะเลในประเทศไทย จากผูป้ระกอบการนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติตน้นํ้ารายใหญ่ 

 

นอกจากน้ี เมอร์เมดยงัขยายการเติบโตของบริษทัต่อไป ดว้ยกลยทุธ์การขยายฐานรายไดข้องบริษทัผา่นการเช่าเรือ
มาเพ่ิมเติม เพ่ือนาํมาใหบ้ริการแก่ลกูคา้ท่ีทาํสญัญาไว ้ เน่ืองจากความตอ้งการใชบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยเฉพาะในตลาดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของเมอร์เมด ทาํใหใ้นเดือนมิถุนายน 2557 เมอร์เมดไดเ้ช่าเรือ DP2 PSV ช่ือ Lewek 

Atria แบบสัญญาระยะสั้น เป็นเวลาหลายเดือน เพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในอ่าวไทย ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 เมอร์เมด
ไดรั้บมอบเรือขดุเจาะทอ้งแบน สาํหรับการก่อสร้าง (DP2 Construction (CLB) Barge) ช่ือวา่ “มูบารัก ซพัพอร์ตเตอร์” มา
ใหบ้ริการตามสัญญา 1+1+1 ปี 

 

เมอร์เมด คาดหวงัวา่ จะรักษาระดบัการเติบโตของงานวศิวกรรมใตท้ะเลใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งภมิูภาคตะวนัออกกลาง 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทะเลเหนือ ในระดบัน้ีต่อไปในอีกสองสามปีขา้งหนา้ 
 

นอกจากน้ี เมอร์เมดยงัคงหาทางเพิ่มอตัราการใชป้ระโยชน์ในเรือใหสู้งข้ึนต่อไป และในขณะเดียวกนักเ็นน้การ
ใหบ้ริการเสริมแก่ลกูคา้มากข้ึน รวมถึงหาสัญญาท่ีมีระยะเวลาสัญญาท่ียาวข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการสร้างความเติบโต เช่น 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลาง และทะเลเหนือ 

 

พนักงาน 
ส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เมอร์เมด ซบัซี 

เซอร์วสิเซส มีบุคลากรประจาํและบุคลากรภายใตส้ัญญากวา่ 290 คน ซ่ึงกระจายอยูใ่นประเทศไทย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย 

และอินโดนีเซีย 

 
คู่แข่ง 

การทาํสัญญาในธุรกิจทางทะเลมีการแข่งขนัสูงมาก ในขณะท่ีราคาเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึง แต่ความสามารถท่ีจะ
จดัหาเรือพิเศษและวา่จา้งและรักษาบุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถ รวมทั้งมีประวติัการทาํงานท่ีดี มีความปลอดภยักมี็
ความสาํคญัเช่นกนั คู่แข่งในส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเล ไดแ้ก่ บริษทัในทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีฐานอยูใ่นเอเชียและตะวนัออกกลาง 

รวมถึงบริษทัขา้มชาติขนาดใหญ่ท่ีเป็นบริษทัของยโุรปหรือสหรัฐอเมริกา บริษทัขา้มชาติเหล่าน้ี ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจทางดา้นงานวศิวกรรมงานจดัหาและนายหนา้รับเหมาโครงการ (“EPIC”) 

 

อยา่งไรกต็าม บริการประเภทน้ียงัคงอยูใ่นตลาดเฉพาะกลุ่ม และมีผูใ้หบ้ริการและหน่วยบริการทัว่โลกอยูจ่าํนวน
จาํกดั ทาํใหธุ้รกิจน้ียงัคงมีอนาคตท่ีสดใส เมอร์เมดยงัคงมองเห็นการเติบโตของอุปสงคส์าํหรับเรือใหบ้ริการใตท้ะเลและ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสัญญาต่างๆ ท่ีเมอร์เมดไดม้า รวมถึงมีความตอ้งการเพ่ิมเติมจากลกูคา้ทั้ง
รายใหม่และรายเดิม 
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บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
ลูกค้า 

MDL ใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังแก่บริษทันํ้ามนัชั้นนาํระหวา่งประเทศรวมถึงบริษทัท่ีควบคุมโดยรัฐและ
บริษทัอิสระ ในปีท่ีผา่นมา เรือ MTR-1 อยูใ่นสถานะพร้อมใหบ้ริการและนาํเสนอบริการในลกัษณะเป็นเรือท่ีพกั ส่วนเรือ 

MTR-2 มีอตัราใชง้านในปี 2557 ร้อยละ 95 โดยนาํไปใชใ้หบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังแก่บริษทั เชฟรอน ในอินโดนีเซีย 

ตามสัญญาท่ีทาํไว ้อยา่งไรกต็าม สัญญาดงักล่าวถกูบอกเลิกก่อนกาํหนดในช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2557 เน่ืองจากลกูคา้ไม่
สามารถขอใบอนุญาตจากรัฐบาลไดส้าํเร็จ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนโดยมิไดเ้ป็นความผดิของเมอร์เมดแต่อยา่งใด 

 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) จาํนวน 3 ลาํของ AOD ยงัคงใหบ้ริการแก่ Saudi Aramco บริษทันํ้ามนัและก๊าซ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยสัญญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 (โดยไดสิ้ทธิในการต่อสัญญาออกไปไดถึ้งปี 

2560) ดว้ยเหตุน้ี AOD จึงมีอตัราการใชง้านท่ีสูงถึงร้อยละ 96 โดยเฉล่ียสาํหรับเรือขดุเจาะทั้งสามลาํ ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ี
บริษทัวางไว ้ อตัราการใชง้านท่ีสูงน้ีเป็นผลมาจากการท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีช่วงเวลาท่ี
ปฏิบติังานไม่ไดน้อ้ยมาก บริษทัมีความมัน่ใจวา่ AOD จะยงัคงสามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้รายน้ีต่อไปไดอี้กหลงัจากสัญญา
ส้ินสุดลง ซ่ึงเห็นไดจ้ากท่ีผา่นมา ลกูคา้รายเดิมไดท้าํการขยายสัญญาทั้งในระยะสั้นและระยะกลางของผูรั้บจา้งใหบ้ริการ
เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) รายอ่ืนท่ีครบกาํหนดระยะเวลาไปแลว้ 

 

พนักงาน 
MDL ตอ้งการบุคลากรซ่ึงมีทกัษะความสามารถสูงเพ่ือการปฏิบติังานเรือขดุเจาะ ดงันั้น MDL จึงไดด้าํเนิน

โครงการจดัหาบุคลกร จดัฝึกอบรมและจดัทาํโครงการเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรอยา่งครอบคลุม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 MDL มีพนกังานจาํนวน 42 คน 

 

คู่แข่ง 
คู่แข่งรายสาํคญัของ MDL คือ บริษทัผูใ้หบ้ริการเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังในระดบัภมิูภาคและทัว่โลก รวมถึง 

Sapura Kencana  บริษทัผูใ้หบ้ริการนอกชายฝ่ังของมาเลเซีย ซ่ึงหากไดรั้บสัญญาวา่จา้ง จะทาํให ้ Sapura Kencana เป็น
ผูป้ระกอบการดา้นเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนรายใหญ่ท่ีสุดของโลก 

 

เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ใหบ้ริการอยูใ่นแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ามสัญญา
ท่ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ตลาดสาํหรับแท่นขดุเจาะแบบทอ้งแบนเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีวฏัจกัร
เดียวกนักบัตลาดสาํหรับธุรกิจขดุเจาะนอกชายฝ่ังเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) อยา่งไรกต็าม 

พบวา่เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนกาํลงัเป็นตอ้งการในพื้นท่ีนอกชายฝ่ังแอฟริกาตะวนัตก 

 

กองเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) กาํลงัมีอายมุากข้ึน โดยเกือบคร่ึงหน่ึงของเรือทั้งหมดท่ีมีอยูท่ ัว่โลก มีอายุ
มากกวา่ 30 ปี ทั้งน้ี มีเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน ทั้งหมดทัว่โลก จาํนวน 25 ลาํ โดยในจาํนวนน้ี มี 15 ลาํ ท่ีไดรั้บสัญญาจา้ง
งาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรือขดุเจาะใหม่ท่ีอายนุอ้ยในขณะท่ีอีก 10 ลาํยงัไม่มีสัญญา ตอ้งจอดน่ิงหรือรอเขา้ซ่อมแซมหรือ
บาํรุงรักษา (cold stacked) หรือกาํลงัรอทาํสัญญาอยู ่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรือท่ีมีอายมุาก และในจาํนวนเรือ 15 ลาํท่ีมีสัญญา
วา่จา้งงาน มี 10 ลาํ ท่ีทาํงานอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และท่ีเหลืออีก 5 ลาํอยูใ่นแอฟริกาตะวนัตก นอกจากน้ี ยงัมีเรือ
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ขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) ใหม่ 7 ลาํ ซ่ึงกาํลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และมีกาํหนดการส่งมอบภายในปี 2558 และ 

2559 

 
2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
 
การเข้าสู่สถานการณ์ราคานํา้มนัระดบัตํา่รอบใหม่  

ราคานํ้ามนัเร่ิมลดลงคร้ังแรกเม่ือกลางปี และลดตํ่าอยา่งรวดเร็วในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 ส่งใหร้าคา Brent 

Spot ในวนัน้ีลดมาอยูท่ี่ 59.55 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล  ซ่ึงเป็นการปรับตวัลดลงถึงร้อยละ 46.8 จากช่วงสูงสุดของ
ปี 2557 จากเดิมท่ีตลาดตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปทานส่วนเกิน แต่ในช่วงไตรมาสสุดทา้ย ตลาดยงัตอ้งเจอกบัปัญหาอุปสงค์
ลดลงอีกดว้ย ซ่ึงเท่านั้นยงัไม่พอการท่ีกลุ่มประเทศผูส่้งออกนํ้ามนัอยา่งโอเปคใหค้วามสาํคญักบัการรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดมากกวา่ราคา  จึงไม่ไดล้ดกาํลงัการผลิตนํ้ามนัลง  จึงส่งผลใหมี้อุปทานนํ้ามนัส่วนเกินอยูใ่นตลาดมากมาย และยิง่
กดดนัใหร้าคานํ้ามนัลดลงไปอีก 

 

ในรายงานขององคก์รพลงังานระหวา่งประเทศ (International Energy Agency: “IEA”) คาดการณ์วา่ ความ
ตอ้งการใชน้ํ้ามนัทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนอีก 900,000 บาร์เรลต่อวนัในปี 2558 ซ่ึงปรับลดลง 230,000 บาร์เรลต่อวนัจากตวัเลขเดิม
เป็นผลจากการคาดการณ์ก่อนหนา้น้ีท่ีมีต่อการชะลอตวัของการเติบโตทางเศรษฐกิจนอกสหรัฐอเมริกา และการคาดการณ์
ความตอ้งการใชน้ํ้ามนัท่ีลดลงท่ีทาํโดยประเทศผูส่้งออกนํ้ามนั 

 

แมว้า่ต่อไปขา้งหนา้ ราคานํ้ามนัอาจจะปรับตวัดีข้ึนในระยะยาว  แต่ในระยะสั้น ราคาจะยงัคงถกูกดดนัต่อจาก
ความตอ้งการใชน้ํ้ามนัทัว่โลกท่ียงัส่งสัญญาณอ่อนตวั 

 

ค่าใช้จ่ายสําหรับการสํารวจและผลตินํา้มนัมแีนวโน้มลดลงในปี 2558 
ผูผ้ลิตนํ้ามนัทั้งท่ีเป็นบริษทันํ้ามนัระหวา่งประเทศ และบริษทันํ้ามนัแห่งชาติต่างกไ็ดรั้บผลกระทบจากรายไดท่ี้

ลดลง ผูผ้ลิตนํ้ามนัเหล่าน้ี จึงมีการวางแผนท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในการลงทุน (Capital expenditure) และค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงาน (Operating expenditure) ลงซ่ึงแน่นอนวา่ ยอ่มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนํ้ามนัปิโตรเลียมโดยรวมทั้งหมด  

ดงันั้น จึงไม่แปลกใจท่ีจะเห็นบริษทัต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปรับลดการใชจ่้ายลง 

 

ไม่ใช่วา่ทุกบริษทัจะไดรั้บผลกระทบเตม็ๆ จากราคานํ้ามนัลงพร้อมกนัทนัทีในเวลาน้ี   บริษทัท่ีดาํเนินการในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการผลิตยงัคงดาํเนินธุรกิจตามปกติ แต่บริษทัท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการสาํรวจจะไดรั้บผลกระทบจาก
การยกเลิกโครงการ แต่ในท่ีสุดทุกบริษทักจ็ะไดรั้บผลกระทบ เพียงแต่ข้ึนอยูก่บัเวลาวา่ ส่วนไหนจะไดรั้บผลกระทบก่อน  

ดงันั้น การขาดความชดัเจนในเร่ืองทิศทางของราคานํ้ามนัจะยิง่สร้างความไม่แน่นอนใหก้บัโครงการท่ีกาํลงัรออนุมติัใน
ระยะเวลาอนัสั้น เน่ืองจากคาดการณ์วา่สถานการณ์ราคานํ้ามนัระดบัตํ่าจะยงัคงอยูเ่ช่นน้ีไปอีก 1 – 3 ปีขา้งหนา้  
 ในความเป็นจริงแลว้ บริษทันํ้ามนัต่างกไ็ดรั้บแรงกดดนัจากการชะลอการใชจ่้ายเพ่ือระงบัและลดตน้ทุนมาตั้งแต่
ปี 2556 แลว้ เพียงแต่ยงัไม่ไดส่้งผลกระทบอยา่งรุนแรงในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา แต่การท่ีราคานํ้ามนัอ่อนตวัลงไปอีกใน
เวลาน้ี จึงกลายเป็นแรงกดดนัใหท้ั้งอุตสาหกรรมตอ้งหนักลบัมาทบทวนค่าใชจ่้าย  อยา่งไรกดี็ การชะลอตวัของค่าใชจ่้ายจะ



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

- 42 - 

 

ไม่รุนแรงมากนกั เน่ืองจากไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไปเป็นจาํนวนมากแลว้และโครงการพฒันาการผลิตในเขตนํ้า
ลึกซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นบราซิลมีการดาํเนินการคืบหนา้ไปมากแลว้ 

 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับการสาํรวจและผลิตทัว่โลกคาดวา่จะลดลงราวร้อยละ 5 โดยมีเพียงแค่ภมิูภาคตะวนัออกกลางและ
แอฟริกาเท่านั้น ท่ีคาดวา่จะมีการใชจ่้ายส่วนน้ีเพ่ิมข้ึน  เม่ือปี 2529 และ 2542 ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเคยถกูตดัลงถึงร้อยละ 

33 และร้อยละ 23 ตามลาํดบั  แต่สถานการณ์คร้ังท่ีผา่นมาคงจะไม่ใช่แบบอยา่งสาํหรับสถานการณ์ในคราวน้ี เน่ืองจาก
โครงการของหลุมนํ้ามนันอกชายฝ่ังนั้นใชเ้วลาพฒันาท่ีค่อนขา้งยาว โดยตวัท่ีคอยร้ังไวย้งัคงเป็นโครงการพฒันาการผลิตใน
เขตนํ้าลึกของบราซิล ซ่ึงยงัคงมีการใชจ่้ายตามแผนเช่นเดิม 

 

การประกาศลดค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทุนของบริษัทนํา้มนัขนาดใหญ่ทัว่โลก 

 

  

ค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทุน 
ในปี 2558 เทยีบกบั 2557 

แนวทางค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ผลติในปี 2558 เทยีบกบั
ค่าใช้จ่ายจริงในปี 2557 

OCCIDENTAL -33% 6 - 10% 

CONOCOPHILLIPS -32% 2 - 3% 

BG GROUP -25% 7 - 14% 

ROYAL DUTCH SHELL* -16% 
ลดลงเน่ืองจากขายทรัพยสิ์น
และใบอนุญาตหมดอาย ุ

HESS CORP -15% 6 - 9% 

CHEVRON -13% 0 - 3% 

BP -13% ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

EXXON MOBIL เขม้งวดกบัการใชจ่้าย N/A 

ANADARKO ลดอยา่งมีนยัสาํคญั N/A 

STATOIL -10% 2% 

TOTAL -13% >8% 

* Shell ประกาศปรับลด Capex ระหว่างปี 2558-2560 ประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงคาดว่า Capex ในปี 2558 จะลดลงจากปี 
2557 ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ทีม่า : Bloomberg, ณ วนัที ่6 มนีาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

- 43 - 

 

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและผลติในระหว่างปี 2557 - 2558 (พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)  
 

  2557 2558 % เปลีย่นแปลง 

อเมริกาเหนือ 224.7 199.9 -11.0% 

ตะวนัออกกลาง 39.5 45.6 15.3% 

ละตินอเมริกา 69.9 67.4 -3.5% 

รัสเซียและกลุ่มประเทศท่ีเคยเป็นสหภาพโซเวียต 46.9 45.4 -3.3% 

ยโุรป 39.9 37.8 -5.4% 

อินเดีย เอเชีย และออสเตรเลีย 100.2 97.5 -2.7% 

Majors (International Spending) 96.6 92.1 -4.7% 

แอฟริกา 24.1 25.5 6% 

North America Independents (International Spending) 53.4 49.8 -6.8% 

อ่ืนๆ 34.1 33.1 -2.9% 

การใชจ่้ายทัว่โลก 729.2 693.9 -4.8% 

ทีม่า : Company Reports, Evercore ISI Energy Research, Rigzone 

 

อตัราการใช้ประโยชน์และค่าจ้างรายวนัมแีนวโน้มลดลงแต่ผลกระทบจํากดัโดยการวางตวัของบริษัท 
การลดค่าใชจ่้ายในการลงทุนของบริษทันํ้ามนัในช่วงเวลาท่ีราคานํ้ามนัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั ไดส่้งผลใหเ้กิดการ

ลดงบประมาณการขดุเจาะในปี 2558 อยูใ่นวงจาํกดั เน่ืองจากตาํแหน่งทางการตลาดของบริษทั และกลายเป็นความทา้ทาย
สาํหรับเรือสั่งต่อใหม่จาํนวนมากท่ีกาํลงัจะเขา้สู่ตลาดในช่วง 12 – 24 เดือนขา้งหนา้ ซ่ึงจะกดดนัอตัราการใชป้ระโยชน์และ
ค่าจา้งรายวนักบัเรือท่ีมีอยูใ่นตลาด    ดงันั้น ปี 2558 จึงเป็นปีท่ีทา้ทายอยา่งมากสาํหรับอุตสาหกรรมน้ี  เน่ืองจากบริษทั
นํ้ามนั กาํลงัคอยจบัตาเฝ้าดูสถานการณ์นํ้ามนันบัจากน้ีก่อนท่ีจะตดัสินใจทาํอะไรต่อหลงัจากสั่นสะเทือนกนัไปแลว้กบั
ราคานํ้ามนัท่ีลดตํ่าลง 

 

สถานการณ์อุปทานลน้ตลาดจะมีผลทาํใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือลดลง โดยเฉพาะในตลาดธุรกิจวศิวกรรม
ใตท้ะเลจะมีเรือใหม่ๆ ทยอยเขา้มาสู่ตลาดในระหวา่งปีน้ีจนถึงปี 2560 เป็นจาํนวนมาก (โดยส่วนใหญ่จะเขา้มาในปี 2559 

และ 2560) จึงทาํใหมี้การคาดการณ์วา่ กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลทัว่โลกจะขยายข้ึนไปถึง 450 ลาํ ซ่ึงใหญ่เป็นส่ีเท่าของ
ขนาดกองเรือในช่วง 15 ปีท่ีผา่นมา ถึงแมว้า่ แนวโนม้ราคานํ้ามนัดิบยงัคงไม่สู้ดีนกั ในอนาคตจะทาํใหก้ารสั่งต่อเรือเกิดการ
ชะลอหรือการยกเลิก แต่สุดทา้ยกย็งัคงเกิดภาวะอุปทานลน้ตลาด ดงันั้น เรือเก่าๆ ท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบติังานนอ้ย
กวา่เรือใหม่ๆ จะหางานยากมากข้ึน โดยเฉพาะงานในแถบนํ้าลึกและทะเลเหนือท่ีตอ้งการใชเ้รือใหม่มากกวา่  ทั้งน้ี 

ประมาณ 1 ใน 5 ของกองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลทัว่โลกเป็นเรือท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป 
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แผนภูม ิ: ความต้องการใช้เรือวิศวกรรมใต้ทะเลในระหว่างปี 2543-2562 (ประมาณการ) 
 

 
 

แผนภูม ิ: อตัราการใช้ประโยชน์ของเรือทัว่โลกจนถึงปี 2562  

 
ทีม่า: Strategic Offshore Research  

 

แผนภูม ิ: ตวัเลขคาดการณ์ของจํานวนเรือใหม่ทีจ่ะเข้าสู่ตลาด 
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เรือทีส่ั่งต่อใหม่ เจ้าของ และกาํหนดส่งมอบ 

ส่ังซ้ือในเสปค สถานะของผู้ส่ัง 2557 2558 2559 รวม 
ส่งมอบ  
ม.ค. 2557 

ส่งมอบ  
ม.ค. 2556 

ไม่มีขอ้มูลจาํเพาะ ผูรั้บเหมา 7 9 11 27 26 17 

  ผูรั้บจา้งและบริษทันํ้ามนั 4 2 13 19 19 8 

  บริษทันํ้ามนั 1 1 1 3 5 7 

รวมแบบไม่เกง็กาํไร   12 12 25 49 50 32 
แบบเกง็กาํไร ผูรั้บเหมา 2 - - 2 5 9 

  ไม่ระบุ 22 29 19 71 60 44 

รวมแบบเกง็กาํไร   24 29 19 73 65 53 

ยอดรวม   36 41 44 122 115 85 

ทีม่า : Strategic Offshore Research  

 
แผนภูม ิ: อตัราการใช้ประโยชน์ของเรือ กบัความต้องการใช้เรือของอุตสาหกรรมแบ่งตามอายุ 

 
 

แนวโนม้ของธุรกิจเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนอาจจะมีความเสียหายนอ้ยกวา่ เน่ืองจากเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนท่ี
อยูร่ะหวา่งก่อสร้างมีจาํนวนนอ้ยกวา่  ซ่ึงเป็นสัญญาณท่ีดีสาํหรับความตอ้งการใชง้านในอนาคตของเรือขดุเจาะสองลาํท่ี
กาํลงัอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง เน่ืองจากเรือขดุเจาะทัว่โลกส่วนใหญ่มีอายมุากแลว้ โดยเกือบคร่ึงหน่ึงของเรือขดุเจาะ  ทัว่โลกมี
อายมุากกวา่ 30 ปี   ปัจจุบนั เรือขดุเจาะท่ีสามารถใชง้านไดมี้เพียงแค่ 25 ลาํทัว่โลก โดย 15 ลาํส่วนใหญ่จะเป็นเรือท่ีอายยุงั
ไม่มาก มีงานสัญญาวา่จา้งงานอยู ่ โดย 2 ใน 3 กาํลงัปฏิบติังานอยูใ่นแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในขณะท่ีอีก 10 ลาํซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นเรือท่ีมีอายมุากแลว้ อยูร่ะหวา่งเขา้ซ่อมบาํรุงหรือกาํลงัรองานใหม่ 

 

การลดลงอยา่งรวดเร็วของราคานํ้ามนั ส่งผลใหบ้ริษทันํ้ามนัส่วนใหญ่ตอ้งหาวิธีการประหยดัตน้ทุน  โดยบาง
บริษทัลดตน้ทุนดว้ยการเจรจาสัญญาใหม่ หรือยกเลิกสัญญาเดิมท่ีมีอยู ่ ซ่ึงวธีิการลดตน้ทุน กบัภาวะอุปทานส่วนเกินยิง่
กดดนัทาํใหอ้ตัราคา่จา้งรายวนัลดลง   
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แผนภูม ิ: อตัราค่าจ้างรายวนัของเรือในแถบทะเลเหนือ   

 
ทีม่า : Strategic Offshore Research 

 

ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีอ่อนตวัลงไดส่้งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมในภาพกวา้ง แต่ดว้ยการวางกลยทุธ์ตาํแหน่ง
ทางการตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเนน้ทาํตลาดใหก้บัลูกคา้ในตะวนัออกกลางทาํใหเ้ราสามารถยนืหยดัไดใ้นช่วงภาวะ
อุตสาหกรรมถดถอย 

 
2.2.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 

บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

ธุรกจิปุ๋ยเคมเีพือ่การเกษตร 

1. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มลูกค้า 
ลกูคา้หลกัของบาคองโค คือ เกษตรกรชาวเวียดนามหลายลา้นคน ส่วนในต่างประเทศ บาคองโคส่งออกสินคา้ไป

ทัว่เอเชีย ไปยงัฟิลิปปินส์ กมัพชูา ไทย อินโดนีเซีย เกาหลี ไตห้วนั และแอฟริกา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่แบรนด ์ STORK ของ 

บาคองโค เป็นแบรนดท่ี์แขง็แกร่งและมีช่ือเสียงในตลาดเหล่าน้ี ปัจจุบนับาคองโคส่งออกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีไปยงั 32 

ประเทศทัว่โลก ซ่ึงรวมไปถึงกลุ่มลกูคา้หลกัในทวปีแอฟริกาดว้ย 

 

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 

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

- 47 - 

 

ช่องทางในการจัดจําหน่าย 
บาคองโคมีเครือข่ายท่ีแขง็แกร่ง โดยมีลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่งกวา่ 300 ราย ท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบาคองโค

ใหแ้ก่ผูค้า้ปลีกมากกวา่ 5,000 รายทัว่ประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK ในเวียดนาม ลาว และกมัพชูา 
 

สาํหรับตลาดภายในประเทศ บาคองโคมีบุคลากรท่ีเป็นทีมขายจาํนวน 49 คนซ่ึงครอบคลุมเขตการขายท่ีแบ่งตาม
ประเภทของพืชท่ีแตกต่างกนั ในขณะเดียวกนั ลกูคา้ต่างประเทศของบาคองโคเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป ท่ี
จา้งบาคองโคผลิตปุ๋ยเคมีใหต้ามสูตรท่ีกาํหนดมา 
 

คู่แข่ง 
ธุรกิจปุ๋ยในเวยีดนามยงัคงมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร

จาํนวนมากกวา่ 500 ราย และส่วนใหญ่เป็นบริษทัของรัฐบาล ซ่ึงรายใหญ่ท่ีสุดกคื็อ Petro Vietnam ดาํเนินการก่อสร้าง
โรงงานปุ๋ย NPK ขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม 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 ปุ๋ยเคมีท่ีจาํหน่ายในเวยีดนามอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
หลกัตามคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ ไดแ้ก่ กลุ่มปุ๋ยเคมีคุณภาพตํ่า คุณภาพปานกลาง และคุณภาพสูง ในขณะท่ี บริษทั Lam 

Thao Fertilizer and Chemical บริษทั Binh Dien Fertilizer และบริษทั Southern Fertilizer ครองตลาดปุ๋ยเคมีคุณภาพตํ่าถึง
ปานกลาง แต่บริษทั Japan Vietnam Fertilizer บริษทั Binh Dien Fertilizer บริษทั Yara และบาคองโค แข่งขนักนัในตลาด
ปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง เกรดคุณภาพของปุ๋ยจะถกูกาํหนดโดยความบริสุทธ์ิขององคป์ระกอบปุ๋ยและความแม่นยาํตามสูตรท่ีระบุ
ไวบ้นบรรจุภณัฑ ์

 

2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ภาพรวมอุตสาหกรรม 

ถึงแมว้า่ตลาดปุ๋ยทัว่โลกจะอยูใ่นสภาวะเกินดุล แต่ตลาดปุ๋ยในทวปีเอเชียและโอเชเนียยงัคงมีภาวะขาดดุลและมี
แนวโนม้วา่ความตอ้งการใชปุ๋้ยจะเติบโตเพ่ิมข้ึน 

 

เม่ือหนักลบัมาดูเฉพาะประเทศเวียดนามกพ็บวา่ มีความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีแบบพรีเม่ียมสาํหรับผลิตภณัฑท์าง
การเกษตรมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางแถบตอนใตข้องเวยีดนาม ทั้งน้ี อตัราการเติบโตของประชากรยงัคงเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ ในขณะท่ีอตัราการเติบโตของพ้ืนท่ีเกบ็เกียวไม่มีการเคล่ือนไหว  มีการคาดการณ์วา่ มีความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีแบบ 

พรีเม่ียมมากข้ึนจากทางตอนใตข้องเวยีดนาม เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีเกบ็เก่ียวถึงร้อยละ 69 และชาวนาส่วนใหญ่ชอบใชข้องท่ีมี
คุณภาพและใหผ้ลผลิตท่ีดีมากกวา่  ในส่วนของดา้นอุปทาน มีการคาดการณ์วา่ วตัถุดิบสาํหรับ NPK จะยงัคงมาจากการ
นาํเขา้เป็นหลกั 
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ตลาดปุ๋ย 
ตลาดปุ๋ยทัว่โลก 

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

และโพแทส อยูป่ระมาณ 3 ลา้นเมตริกตนั 2 ลา้นเมตริกตนั และ 7 ลา้นเมตริกตนั ตามลาํดบั 

 

จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมปุ๋ยระหวา่งประเทศอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีระดบัโลกจะยงัคงอยูใ่นสภาวะเกินดุล
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 

ทั้งน้ีร้อยละ 69 ของพื้นท่ีเพาะปลกูอยูใ่นเวียดนามใต ้ซ่ึงทาํใหพ้ื้นท่ีบริเวณเวยีดนามตอนใตเ้ป็นตลาดปุ๋ยเคมีท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรทางตอนใตแ้ละทางตอนเหนือยงัมีรูปแบบการใชปุ๋้ยเคมีท่ีแตกต่างกนั 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 
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แผนภูมต่ิอไปนีแ้สดง (1) ปริมาณการผลติจริงของปุ๋ยเคมเีชิงผสม NPK (เมตริกตนั) และ (2) ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 
ในเวยีดนาม 
 

 
ท่ีมา: ภาพรวมตลาดปุ๋ย 2556, InterControl 

 

แผนภูมิ: ปริมาณการอุปโภคปุ๋ยในเวยีดนาม (2545-2560) 
 

 
ท่ีมา: บาคองโค 

 

ธุรกจิคลงัสินค้า 
ธุรกิจบริการหนา้ท่าของบาคองโคเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีโซลีอาโดซ้ือหุน้ร้อยละ 20 ใน Baria Joint Stock Company 

of Services for Import Export of Agro-forestry Commodities and Fertilizers (“บาเรีย เซเรส”) จาก Yara Asia Pte. Ltd. เม่ือ
ปี 2553 โดยบาเรีย เซเรสเป็นเจา้ของและผูบ้ริหารจดัการท่าเรือ Phu My ในเวยีดนามใต ้โดยท่าเรือแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่แม่นํ้า Thi 

Vai ซ่ึงห่างจากทะเลเปิดประมาณ 17 ไมลแ์ละตั้งอยูติ่ดกบันิคมอุตสาหกรรม Phu My ซ่ึงหากจากกรุงโฮจิมินห์ประมาณ 70 

กิโลเมตร และเป็นท่าเรือนํ้าลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวยีดนาม สาํหรับการขนส่งสินคา้แหง้เทกองไม่วา่จะเป็นผลผลิตทาง
การเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ย ซ่ึงสามารถรองรับการขนส่งสินคา้ได ้7 ลา้นตนัต่อปี 
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นิคมอุตสาหกรรม Phu My เป็นหน่ึงในศนูยก์ลางการส่งออกท่ีสาํคญัทางตอนใตข้องเวยีดนาม ดงันั้น นิคม
อุตสาหกรรมแห่งน้ีจึงไดรั้บประโยชน์จากความตอ้งการคลงัสินคา้และพ้ืนท่ีจดัเกบ็สินคา้ก่อนการขนส่ง 

 

วสิัยทศัน์ของ TTA ในการเป็นผูใ้หบ้ริการงานดา้นโลจิสติกส์ท่ีครบวงจร และอยา่งเป็นมืออาชีพในเวยีดนามตอน
ใตไ้ดใ้กลเ้ขา้สู่ความสาํเร็จอีกขั้นในปีท่ีผา่นมา จากการลงทุนของเราในบาคองโค บริษทั โทรีเซน-วนิาม่า โลจิสติกส์ จาํกดั 

และบาเรีย เซเรส ทาํใหเ้รามีพ้ืนท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้เพ่ิมเป็น 53,000 ตารางเมตร และสามารถรองรับสินคา้ไดเ้กือบ 

190,000 เมตริกตนั และทาํใหใ้นปี 2557 เราอยูใ่นสถานะท่ีไดเ้ปรียบและมีความพร้อมอยา่งยิง่ในการใหบ้ริการงานดา้น    

โลจิสติกส์ท่ีครบวงจรท่ีครอบคลุมทั้งทางดา้นการขนส่งทางบกและทางเรือ คลงัสินคา้ บรรจุหีบห่อ การบริการขนส่งสินคา้ 
(forwarding) และพิธีการทางศุลกากร ซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนขา้งตน้ ไดส่้งใหธุ้รกิจคลงัสินคา้ของบาคองโค
เติบโตอยา่งรวดเร็ว 

 

ก: ผลติภัณฑ์และบริการ 
ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้ของบาคองโคไดม้าตรฐานระดบัสากล โดยมีการก่อสร้างอยา่งแขง็แกร่งเพ่ือ

การใชง้านในระยะยาวและสามารถรองรับสินคา้ไดน้ํ้าหนกัถึง 10 เมตริกตนัต่อตารางเมตร คลงัเกบ็สินคา้ของบาคองโคจึงมี
ความยดืหยุน่สูงและสามารถจดัแบ่งเป็นสัดส่วนท่ีมีขนาดต่างกนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย 

นอกจากน้ีเรายงัมีบริการเสริมต่างๆ เช่น พ้ืนท่ีใหเ้ช่าเป็นสาํนกังานของผูดู้แลลูกคา้ ลานจอดรถบรรทุก บริการดา้นการ
รักษาความปลอดภยั และบริการโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ (ไฟฟ้า นํ้าประปา และระบบระบายอากาศ) 

 

• คลงัสินคา้ บาคองโค 1 (“BCC I”) และ บาคองโค 3 (“BCC III”) ใหบ้ริการกลุ่มธุรกิจปุ๋ยสาํหรับการจดัเกบ็วตัถุดิบ 

ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูป ช้ินส่วน และการจดัเกบ็ส่ิงของท่ีจาํเป็นในธุรกิจปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตร ในขณะท่ีพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือ
จดัสรรใหผู้อ่ื้นเช่าในช่วงระยะสั้น 

 

• คลงัสินคา้บาคองโค 5 (“BCC V”) ไดรั้บการออกแบบเป็นพิเศษสาํหรับการใหเ้ช่าเป็นคลงัสินคา้โดยเฉพาะ โดยร้อยละ 

75 ของลกูคา้ทาํสัญญาระยะยาวตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป ส่วนอีกร้อยละ 25 จะเป็นการทาํสัญญาเช่าในระยะสั้น 

 

สืบเน่ืองจากบาคองโคมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัตลาดคา้ปลีก ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการลงทุนของ
บริษทัต่างชาติ บริษทัฯ จึงไดล้งนามในสัญญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีแก่บริษทั โทรีเซน-วนิาม่า เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (“TVA”) ซ่ึงเป็นผูถื้อ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ และสามารถใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ไดก้ฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของ
เวยีดนามภายใตเ้ง่ือนไขการกาํหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ 

 
ลูกค้า 

ลกูคา้ท่ีใชบ้ริการเช่าคลงัสินคา้ประกอบดว้ย ผูค้า้ส่งผลิตภณัฑปุ๋์ยของบาคองโค ผูผ้ลิตขวด ผูน้าํเขา้วตัถุดิบ และ
ผูผ้ลิตท่อเหลก็ 
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ภาวะการแข่งขัน 
คลงัสินคา้อ่ืนๆ ท่ีตั้งไกลออกไปจากเขตพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ท่ีคลงัสินคา้บาคองโคตั้งอยู ่ ส่วนใหญ่ใหบ้ริการดว้ย

มาตรฐานท่ีตํ่ากวา่ แต่ความตอ้งการทางดา้นโลจิสติกส์และบริการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ท่ีไดม้าตรฐานระดบัมืออาชีพในเขตนิคม
อุตสาหกรรม Phu My ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของคลงัสินคา้ของบาคองโคกลบัอยูใ่นระดบัสูงมาก และจะสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมีการ
ก่อสร้างโรงงานและท่าเรือใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ืองในบริเวณดงักล่าว 

 

ข: การตลาดและการแข่งขัน 
ทิศทางธุรกิจคลงัสินคา้ในเวยีดนาม 

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
เช่ียวชาญคือปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือและภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม 
 

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 แต่กาํลงัพยายามชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลบัคืนมาอยูใ่นระดบัเดิมท่ีประมาณ     

ร้อยละ 35 
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2. ลกัษณะของอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ในปี 2558 ปัญหาอุปทานส่วนเกินของถ่านหินลน้ตลาดจะยงัคงส่งผลกดดนัราคาถ่านหินและส่งผลกระทบต่อ

ตลาดถ่านหินสาํหรับโรงไฟฟ้าโดยรวม  มีการคาดการณ์วา่ความตอ้งการใชถ่้านหินสาํหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินยงัคงเติบโต
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในประเทศอินเดียท่ียงัไม่สามารถผลิตถ่านหินใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชง้านในประเทศจึงตอ้งมี
การนาํเขา้ถ่านหินมาเพ่ือใชก้ารผลิตไฟฟ้า โดยอตัราการนาํเขา้ถ่านหินของอินเดียเติบโตในระดบัเลขสองหลกั ส่วนประเทศ
จีนยงัคงเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินสาํหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินดว้ยปริมาณท่ีสูงติดอนัดบั แต่อตัราการเติบโตของการนาํเขา้   ถ่านหิน
ในปี 2558 ยงัคงตอ้งจบัตามอง เน่ืองจากการนาํเขา้ถ่านหินของจีนไดรั้บผลกระทบหลายประการจากการชะลอตวัของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ  มาตรการป้องกนัมลพิษ การกีดกนัทางการคา้ภายในประเทศ เป็นตน้ สาํหรับกลุ่มประเทศท่ีไม่เป็น
สมาชิกองคก์รความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (non-OECD)  โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากแถบเอเชียและอเมริกาใตจ้ะยงัคง
เป็นผูผ้ลกัดนัอตัราการเติบโตของถ่านหิน 

 

คาดวา่การปรับลดค่าใชจ่้ายจะเป็นประเดน็หลกัท่ีผูผ้ลิตถ่านหินสาํหรับโรงไฟฟ้าใหค้วามสาํคญัในปี 2558 แต่ถึง
อยา่งนั้น กย็งัมีคาดการณ์วา่ อุปทานส่วนเกินของถ่านหินจะยงัคงมีอยู ่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมาจากผูผ้ลิตถ่านหินรายใหญ่จาก
ประเทศส่งออกหลกัเช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย โคลมัเบีย รัสเซีย และแอฟริกาใต ้ ซ่ึงมกัจะเป็นผูผ้ลิตท่ีมีตน้ทุนตํ่า  
สาํหรับผูผ้ลิตจากออสเตรเลีย ปริมาณตามขอ้ตกลงถา้ขนในปริมาณตํ่ากวา่ท่ีตกลงจะถกูปรับ (take-or-pay contract) ยงัคง
เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตทาํการส่งออกถ่านหิน 

 

ในระยะยาว จากรายงานของ BP’s Energy Outlook 2035 มองภาพในระยะยาววา่ ถึงแมว้า่อตัราการเติบโตของ
ถ่านหินจะชะลอตวัลง แต่ถ่านหินจะยงัคงเป็นแหล่งพลงังานสาํคญัท่ีจะป้อนใหก้บัความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลก 

สัดส่วนของถ่านหินในฐานะแหล่งพลงังานของโลกจะลดลงและถกูทดแทนดว้ยพลงังานทางเลือก การเติบโตของการใช้
ถ่านหินทัว่โลกคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเพียงแค่ร้อยละ 1.1 ต่อปีจนถึงปี 2558 ตามรายงานของ BP  ซ่ึงอตัราการเติบโตน้ีเกิดจาก
กลุ่มประเทศ non-OECD ซ่ึงคาดวา่จะเติบโตท่ี 1.6% ในขณะท่ี จีนและอินเดียจะมีส่วนช่วยผลกัดนัการเติบโตของถ่านหิน
ประมาณ    ร้อยละ 87% 

 

สาํหรับตลาดถ่านหินในประเทศไทย แมว้า่ความตอ้งการถ่านหินในไทยในอดีตท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า เม่ือ
เทียบกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียเหนือส่วนใหญ่ แต่ความตอ้งการถ่านหินสาํหรับภาคอุตสาหกรรม
และการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศไทย คาดวา่จะสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงเวลา 10 ปีขา้งหนา้ เน่ืองจากการลดลงของ
ปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ดงันั้น จึงคาดการณ์ไดว้า่เป้าหมายในสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย และการ
ตอบสนองความตอ้งการพลงังานในอนาคต จะตอ้งพ่ึงพาพลงังานจากถ่านหินเพ่ิมข้ึน 

 
ตามขอ้มูลของ Oxford Business Group ถ่านหินน่าจะเป็นพลงังานท่ีจะมาทดแทนการใชน้ํ้ามนัดิบและก๊าซ

ธรรมชาติ โดยคาดวา่ปริมาณการใชถ่้านหินจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ต่อปีเป็น 47 ลา้นตนัเทียบเท่ากบันํ้ามนัดิบ (“TOE”) ภายใน
ปี 2578 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใชใ้นโรงไฟฟ้า เน่ืองจากความตอ้งการไฟฟ้ายงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีก๊าซ
ธรรมชาติมีปริมาณค่อนขา้งจาํกดัในประเทศไทย ราคานํ้ามนัดิบยงัคงมีความผนัผวนสูง และพลงังานชีวมวลยงัคงมีความ
ไม่แน่นอนจึงทาํใหถ่้านหินกลายเป็นแหล่งพลงังานท่ีน่าเช่ือถือ คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แผนภูมิ: อุปสงค์พลงังานหลกัในอาเซียน แยกตามแหล่งพลงังาน 
 

 
 
ท่ีมา: OECD/IEA World Energy Outlook 2013 

 

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 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ีคือ 

 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ เลขทีบ่ัตร 
ส่งเสริม 

วนัทีอ่นุมตัิ 
บัตรส่งเสริม 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับ 
ยกเว้นภาษี (ปี) 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 - 
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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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 2163(2)/2550 ไม่นอ้ยกวา่ 550 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 1665(1)/2552 ไม่นอ้ยกวา่ 2003 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 1955(1)/2552 ไม่นอ้ยกวา่ 2003 ลา้นบาท 

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

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 และกระแสเงินสดของ
บริษทัฯ 
 
ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 
เงนิปันผลหรือผลตอบแทนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เน่ืองจากทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมต่างๆ ดงันั้น กระแสเงินสด
และความสามารถในการชาํระหน้ีต่างๆ ของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัเงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ีไดจ้ากบริษทัเหล่าน้ี 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 63 -  

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 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 65 -  

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 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 68 -  

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 ใหค้าํแนะนาํแก่ลูกคา้
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 
ทศันคติและการมองแนวโนม้ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 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 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
เท่ากบั 51,621,857,250 บาท โดยร้อยละ 29.8 เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลกูหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 70.2 ส่วนใหญ่เป็น
เงินลงทุน และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 
จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 27,260,692,007 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของ
สินทรัพยร์วม 

 
ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 

สุทธิ (พนับาท) 
ท่ีดิน TTA เป็นเจา้ของ 99,947 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 27,629 
 UMS เป็นเจา้ของ 372,334 
 อ่ืนๆ 108,216 
อาคารและโรงงาน TTA เป็นเจา้ของ 62,269 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 63,078 
 UMS เป็นเจา้ของ 218,753 
 PMTA เป็นเจา้ของ 377,814 
 อ่ืนๆ 152,848 
ส่วนปรับปรุงอาคาร TTA เป็นเจา้ของ 11,932 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 7,308 
 UMS เป็นเจา้ของ 19,470 
 อ่ืนๆ 3,105 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 12,619,957 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 7,462,361 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 213,501 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 563,144 
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 
สุทธิ (พนับาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจา้ของ 5,226 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 68,092 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 1,877,148 
 UMS เป็นเจา้ของ 125,050 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 65,077 
 อ่ืนๆ 10,411 
รถยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 23,437 
 UMS เป็นเจา้ของ 6,098 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 26,572 
 อ่ืนๆ 12,534 
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 20,554 
เรือขนถ่านหิน UMS เป็นเจา้ของ 93,211 
งานระหวา่งก่อสร้าง เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 2,424,001 
 UMS เป็นเจา้ของ 1,022 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 118,593 

รวม  27,260,692 
 
ภาระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจาํนวนหลายลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 312.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กนัยายน 2557: 247.3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) ไดถ้กูจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 161.3  ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ (30 กนัยายน 2557: 131.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวนหลายลาํ และเรือขดุเจาะนํ้ามนั 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 176.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 

กนัยายน 2557: 201.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ)ไดถ้กูจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและ
วงเงินกูต่้างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กนัยายน 2557: 1,129.5 ลา้นบาท และ 
110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 เรือขนถ่านหินจาํนวนหลายลาํ ซ่ึงมีมูลคา่ตามบญัชี 123.1 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2557:123.1 ลา้นบาท) ไดถู้กจาํนองไว้

กบัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูร้ะยะยาวโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 123.0 
ลา้นบาท (30 กนัยายน 2557: 125.0 ลา้นบาท) 

 
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 603.3 ลา้นบาทและ 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

และ 79,421 ลา้นดองเวยีดนาม ตามลาํดบั (30 กนัยายน 2557: 602.8 ลา้นบาทและ 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 81,359 
ลา้นดองเวียดนาม) ไดถ้กูจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้ วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และ
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หนงัสือคํ้าประกนัโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 748.5 ลา้นบาท และ 7.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (30 กนัยายน 2557: 905.0 
ลา้นบาท และ 7.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ 145,106 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2,373 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 72,191 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 6,095 
รวม 225,765 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 
 

 
เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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       
บาคองโค จาํกดั กาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการดาํเนินงานเพื่อขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จาํนวนหน่ึงในประเทศกมัพชูา 

 
อน่ึง สาํหรับตลาดต่างประเทศอยา่งเช่น ในประเทศลาวและประเทศกมัพชูา การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้

ไม่ใช่เป็นขอ้บงัคบัตามกฎหมายสาํหรับการส่งออกสินคา้ในหมวดผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเขา้ไปขายและจดัจาํหน่าย ในตลาด
ประเทศนั้นๆ หากแต่เป็นการดาํเนินการเพ่ือปกป้องไม่ใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนมาใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของตนเองในเชิง
พาณิชยห์รือเพ่ือประโยชนอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจาก บริษทั บาคองโค จาํกดั 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่างๆ คือ ธุรกิจขนส่ง มูลค่า

รวม 13,860 ลา้นบาท ธุรกิจพลงังาน มูลค่ารวม 5,889 ลา้นบาท และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน มูลค่ารวม 119 ลา้นบาท โดยมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.7 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 31 ธนัวาคม 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 : 1,1544,105,835 บาท 
ทุนชําระแล้ว : 1,301,174,740 บาท  
จํานวนหุ้นทีอ่อกจําหน่าย : 1,301,174,740 บาท 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 
   
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (TTA-W3)   
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออก : 141,600,255 หน่วย 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลอื : 131,342,815 หน่วย 

ราคาใช้สิทธิ : 16.1655 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั/1 
อตัราใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.0516 หุน้สามญั /1 
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  (หลงัการปรับสิทธิในเดือนกมุภาพนัธ์ 2557) 
วนัทีอ่อกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 11 มีนาคม 2556 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 30 เดือน หรือ 2.5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย : 11 กนัยายน 2558 
   
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (TTA-W4)   
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ออก : 99,369,017 หน่วย 
จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิคงเหลอื : 98,167,548 หน่วย 

ราคาใช้สิทธิ : 18.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั /2 

อตัราใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั /2 
วนัทีอ่อกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 14 มีนาคม 2557 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 36 เดือน หรือ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ  
วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย : 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
   
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 

 
หมายเหตุ /1 มีการปรับราคาและอตัราใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W3 เป็น 15.2628 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั และ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง

สิทธิ ต่อ 1.1138 หุน้สามญั ตามลาํดบั ในเดือนกมุภาพนัธ ์2558 
 /2 มีการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 เป็น 17.4669 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั และ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิต่อ 1.0591 หุน้สามญั ตามลาํดบั ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

ธุรกจิขนส่ง 

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 
2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 22,200,000 22,199,907 99.9 100 
 26/32-34 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซ. ชิดลม     บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั       
 กรุงเทพมหานคร 10330      
 โทรศพัท ์(0) 2250-0569      

ประเภทธุรกจิ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 
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 464,337,671 464,337,671 100.0 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      

 ประเภทธุรกจิ : ให้บริการเช่าเรือและรับขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  
6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส หุน้สามญั 80,000 80,000 100.0/1 1 โครน 
 Tuborg Boulevard 12, 3.         เดนมาร์ก 
 2900 Hellerup, Denmark           
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ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

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           

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           
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ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

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           

ประเภทธุรกจิ : เรือบรรทุกนํา้มันและก๊าซธรรมชาติ 
14. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั 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           

ธุรกจิพลงังาน 

ประเภทธุรกจิ : บริการนอกชายฝ่ัง 
15. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) หุน้สามญั 1,413,328,857 700,000,000 57.8 1 

 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม     20,398,420/3   บาท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั      96,309,393/4     
 กรุงเทพฯ 10330           
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2255-3115-6      

ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประเภทธุรกจิ : บริการวสัดุจัดเรียงสินค้าบนเรือ โลจิสตกิส์ ขนถ่ายสินค้า 
16. 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           

17. 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           
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ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

ประเภทธุรกจิ : บริหารท่าเรือ 
18. 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            

19. 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 
20. 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            

21. 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   

ธุรกจิอืน่ๆ 

ประเภทธุรกจิ : ลงทุนโดยการถือหุ้น 
22. 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           

23. 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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ลาํดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการ มูลค่าหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีชํ่าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่ราไว้ 

24. 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      

25. Merton Investments NL B.V. หุน้สามญั 18,000 18,000 100/4 ยโูร 
 Hemonystraat 11, 1074 BK         1 
 Amsterdam, The Netherlands      
 โทรศพัท ์:  +31206853083      

ประเภทธุรกจิ : ให้บริการด้านการบริหารงาน 
26. 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) 
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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 

 
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ท่ี

แสดงไวใ้นเว็บไซต์ของคณะกาํกับหลกัทรัพยแ์ละดูแลหลกัทรัพยท่ี์  http://www.sec.co.th. หรือในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี 
http://www.thoresen.com  
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 
7.1.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 1,544,105,835 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,544,105,835 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษทัมีทุนชาํระแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 1,301,174,740 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,301,174,740 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 27 กมุภาพนัธ์ 

2558 
 

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 35,928,747 2.76 
5. นางสุวมิล มหากิจศิริ 19,889,445 1.53 
6. นายประทีป ตั้งมติธรรม 12,570,648 0.97 
7. East Fourteen Limited-Dimensional EMER MKTS Value FD 10,463,770 0.80 
8. State Street Bank Europe Limited 9,376,039 0.72 
9. Nortrust Nominees Ltd-CL AC 8,464,339 0.65 

10. บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 7,940,654 0.61 
 รวม 438,433,228 33.70 
 ผูถื้อหุน้อ่ืน 862,742,920 66.30 
 จํานวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 1,301,176,148 100.00 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 คือ 2,276,847,250 บาท และ 1,301,176,148 บาท ตามลาํดบั มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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การกระจายการถือหุ้น 
การกระจายการถือหุน้ ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด) 
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จํานวนผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 30,064 1,156,434,964 88.88 
ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว 116 144,741,184 11.12 

รวม 30,180 1,301,176,148 100.00 

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

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

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 17 ธนัวาคม 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 31 ธนัวาคม 2557 
 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 700,000,000 49.53 
2. HL BANK NOMINEES (S) PTE LTD 251,182,279 17.77 
3. SOLEADO HOLDINGS PTE LTD 86,747,393 6.14 
4. BNP PARIBAS SECURITIES SVCS 42,601,750 3.01 
5. HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD 26,999,500 1.91 
6. CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD 24,467,570 1.73 
7. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั 20,398,420 1.44 
8. RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD 18,930,675 1.34 
9. DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD 16,838,446 1.19 
10. DBS NOMINEES PTE LTD 15,161,815 1.07 

 รวม 1203,327,848, 85.13 
หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คือ 1,416,700,697 บาท และ 1,413,328,857 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 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
 

ลาํดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ % 
1. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั1 136,083,041  88.68 
2. นายไพศาล ติยะวานิช 500,000  0.32  
3. นายวศินน์ ผาติกลุเศรษฐ์ 442,400 0.29 
4. นายคริษฐ ยวุบูรณ์ 336,100 0.22 
5. นายบุญชาติ บุญชูสนอง 304,500 0.20 
6. นายปฐมภพ ช่ืนพานิชกิจ 300,000 0.20 
7. นายไตรรงค ์ไทยแสงสง่า 286,400 0.19 
8. นายประเสริฐ พรศิริชยัวฒันา 266,000 0.17 
9. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 264,302 0.17 

10. นายวรัิช บรรยงคนนัท ์ 230,000 0.15 
 ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 14,441,321  9.41  
 รวม 153,454,064 100.00 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 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 31 ธนัวาคม 2557 คือ 100,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
 
7.2.4 บริษทั บาคองโค จาํกดั 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 31 ธนัวาคม 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 31 ธนัวาคม 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 31 ธนัวาคม 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 /1 
ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ : 16.1655 บาท ต่อหุน้ /1 
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 /1 มีการปรับราคาและอตัราใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W3 เป็น 15.2628 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั และ 1 หน่วยใบสาํคญั 
แสดงสิทธิ ต่อ 1.1138 หุน้สามญั ตามลาํดบั ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

 
(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 31 ธนัวาคม 2557 

: 98,167,548 หน่วย 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั /2 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 18.50 บาท ต่อหุน้ /2 
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 
 
หมายเหตุ /2 มีการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 เป็น 17.4669 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั และ 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิต่อ 1.0591 หุน้สามญั ตามลาํดบั ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
 

(3) ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุน้มีมติให ้    
ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนโดย 

(3.1) การตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 6,642,035 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ในปี 2557 

(2.2) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,537,463,800 บาท เป็น 2,276,847,250 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 739,383,450 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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• หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 
• ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 

(“TTA-W5” หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ") จาํนวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย 
 
โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 15 หุน้สามญัเดิม ต่อ 6 หุน้

สามญัใหม่ ควบคู่กบั 2 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (15:6:2) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บาท ราคาเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ใน
กรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้เดิมท่ี
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั และเป็นไปตาม
สัดส่วน 
 
 หลงัจากวนัส้ินสุดการจองซ้ือหุน้สามญั ควบกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5  
(TTA-W5) ผลการขายมีดงัน้ี 

ค) หุน้สามญัขายได ้520,470,459 หุน้ 
ง) ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (TTA-W4) ขายได ้173,482,938 หน่วย  

 

 สรุปสาระสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) มีดงัน้ี 
 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 (TTA-W5)  
ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 173,482,938 หน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 18.50 บาท ต่อหุน้ 
เสนอขายใหแ้ก่ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 15 
หุน้สามญัเดิม ต่อ 6 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่ 2 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ”) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง 

ราคาท่ีเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  
ต่อหน่วย 

: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 13 มีนาคม 2558 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 48 เดือน หรือไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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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" 

  (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 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 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 
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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) 

 
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
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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 
 

การจ่ายเงินปันผล  5  ปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
 

รอบปีบญัชี 
30 กนัยายน 

2557 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

2554 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

2553 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.88 (5.91) (6.35) 0.24 1.12 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.25 งดจ่าย งดจ่าย 1.00/3 0.26 
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 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
8.1.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ี รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 

   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
   (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 
1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหาร 
3 3 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/
กรรมการบริหาร 

3 3 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมการ/กรรมการบริหาร 3 3 
4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ /1 กรรมการ/กรรมการบริหาร/

ประธานกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

3 3 

5. นายกฤช ฟอลเลต็ /2 กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ 

3 2 

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

3 3 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

3 2 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/กรรมการ   
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3 2 

9. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 3 2 
10. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์/3 กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

3 2 

 

หมายเหตุ /1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 แทนนายกฤช ฟอลเลต็ 
 /2 นายกฤช ฟอลเลต็ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 แทนนายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
 /3 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 แทนนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
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กรรมการผู้มอีาํนาจผูกพนับริษัทฯ 

กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ ตามหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2558 คือ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง หรือ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ลงนามร่วมกนั
กบั นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทบัตราบริษทั 
 
8.1.2. คณะกรรมการบริษัทย่อยหลกั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
8.1.2.ก บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี
ท่ี รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 

   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
   (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ 1 1 
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ 1 1 
3. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตั้น กรรมการ 1 1 
4. นายลี เวย ์ชุง กรรมการ 1 1 
5. นายตนั คิง ชาง กรรมการตวัแทน - - 
 

8.1.3.ข บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ี รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 

   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
   (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 
1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการบริหาร 
2 2 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธาน
กรรมการบริหาร/ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 2 

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 2 2 

4. นายโต๊ะ เวนิ เคียง โจอะคิม กรรมการอิสระ 2 1 

5. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ 2 2 

6. นายอึง เชอ ยาน กรรมการอิสระ 2 2 

7. นายเจน โจเซฟ สโกรูปา กรรมการอิสระ 2 2 
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8.1.3.ค บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
ท่ี รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 

   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
   (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 
1. พลตาํรวจเอก ดร. ชิดชยั  

วรรณสถิตย ์
ประธานกรรมการ 

2 2 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 2 1 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ / กรรมการ 

สรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

2 2 

4. นายเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2 2 

5. นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ุล กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

2 2 

6. พลตาํรวจโท คาํรบ ปัญญาแกว้ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

2 2 

7. นายธราธร วงศป์ระศาสตร์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

2 2 

8. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ / รักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ และ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
บญัชีการเงิน 

2 2 
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8.1.3.ง บริษัท บาคองโค จํากดั 
ท่ี รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ัง การเขา้ร่วม 

   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
   (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) (1 ต.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57) 

1. นายซิกมนัต ์สตรอม ประธานกรรมการบริษทั 1 1 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ 1 1 

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ /1 กรรมการ 1 1 

หมายเหตุ /1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2558 แทนนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการ
ท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 

   

  ขอ้มูลของกรรมการบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูใ่นเอกสารแนบ 1 

   
8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
8.2.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
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ท่ี รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายสมพร จิตเป็นธม /1 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายชาตรี อคัรจรัลญา/2 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. นายคิท เหวย่ อ้ึง/3 รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์ 
5. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกิจการ 

 
หมายเหตุ /1 นายสมพร จิตเป็นธม ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
 /2 นายชาตรี อคัรจรัลญา ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม เม่ือวนัท่ี 5 

มกราคม 2558 
 /3 นายคิท เหวย่ อ้ึง ไดรั้บแต่งตั้งเป็นรักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
 

8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทย่อยหลกั ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
8.2.2.ก บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี

 
 

 รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตั้น กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายไมเคิล แอนเดอร์สัน ผูอ้าํนวยการฝ่ายพาณิชย ์
3. นายมิเคล โบ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 
หมายเหตุ ฝ่ายบริหารกองเรือและฝ่ายบญัชีดาํเนินการโดยบริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 
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8.2.2.ข บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 

 
 
ท่ี รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายพอล ไวลีย ์ กรรมการบริหาร เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส 
3. นายนีล โฮวี Group Regional Director, Western Hemisphere 
4. นายปีเตอร์ ริคเคิลไมเออร์ Group Regional Director, Eastern Hemisphere 
5. นายคฑารัฐ สุขแสวง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นายเจฟฟรีย ์อลัเลน บรีล Operations Manager, Mermaid Drilling 
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8.2.2.ค บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
 

 
 
ท่ี รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นายสมพร จิตเป็นธม รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบญัชีการเงิน 
2. นายสถาพร ตากดาํรงคก์ลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินและบริหาร 
3. นายตนั เตา้ ซง้ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจถ่านหิน และรักษาการสายงานการผลิต 
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8.2.2.ง บริษัท บาคองโค จํากดั 

 
 
ท่ี รายช่ือผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 
1. นาย Pierre Siquet General Director 
2. นาย Didier Pinguet Deputy General Director, Commercial Director & Acting Sales Manager 
3. นาย Ho Ngoc Chau Financial and Administrative Director 
4. นาย Nguyen Dang Cat Plant Manager 
5. นาย Ngo Xuan Giang Hai Phong Office 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 
 กรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทยจะไดรั้บเบ้ียเดินทาง เม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทย เพ่ือเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) จะจ่ายเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการต่อเม่ือผลการดาํเนินงานบรรลุ

ถึงตามเป้าหมาย ทั้งน้ี ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ของกรรมการท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ 
 

ค่าตอบแทนของเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุสประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนสั และ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ประกอบดว้ยค่าตอบแทนจูงใจในระยะยาว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และค่าเบ้ียประกนัสังคม  

 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด 
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ปี 2557 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย /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) 
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• ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของเบ้ียประชุมของ
กรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ) ขณะท่ีกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 

• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่า
ของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ) กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย
ประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อคร้ัง 

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาท
ต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ กรรมการบริหารความ
เส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 

• 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  2555 
และไม่มีการเปล่ียนแปลง แต่บริษทัฯ ยงัคงนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
/2 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

 
 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

           ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม 
 
อยา่งไรกต็าม นโยบายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีของ
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลัประจาํปี จะจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษทัฯ (หลงัหกักาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดเงินรางวลัประจาํปีใหแ้ก่กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีท่ี
ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) ทั้งน้ีค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปีจะเร่ิมคาํนวณจากผลประกอบการของรอบปีบญัชีซ่ึงส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 

 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

 - 109 -

ตาราง : ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ในรอบปีบญัชี 2557 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน
กรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
150,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 

35,000 บาทสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 

 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

54,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
45,000 บาทสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 

 

ค่าเบ้ียเดินทางสาํหรับ
กรรมการ 

ท่ีพาํนกันอกประเทศไทย 

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

 
โบนสั /1 

โบนสั เท่ากบั อตัราร้อยละ 0.50  ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม 
ส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ /2 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
48,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 

40,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
36,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 

30,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
18,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ /3 

15,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
18,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ/3 

15,000 บาทสาํหรับกรรมการ 
 

หมายเหตุ /1 อยา่งไรกต็าม นโยบายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามมติท่ีประชุม
สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 โดยค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลัประจาํปี 
จะจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษทัฯ (หลงัหกักาํไร/
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดเงินรางวลัประจาํปีใหแ้ก่กรรมการ
ตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลัประจาํปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) ทั้งน้ีค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปีจะเร่ิมคาํนวณจากผลประกอบการของรอบปีบญัชีซ่ึงส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 /2 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 
 กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  

          ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม 
 /3 ตามมติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 อนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขค่า

เบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 21,600 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความ
เส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ กรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย
ประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 18,000 บาทต่อคร้ัง 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจําปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : บาท 

หมายเหตุ /1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2557 แทนนายกฤช ฟอลเลต็ 
 /2 นายกฤช ฟอลเลต็ ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2557 แทนนายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
 /3 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2557 แทนนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

ชื่อ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุมกรรมการสําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 
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 450,000 - 162,000 - 300,000 - - - 912,000 - 

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

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  105,000 - 135,000 - 120,000 - - - 360,000 - 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ /1 105,000 - 135,000 - 120,000 - - - 360,000 - 

5. นายกฤช ฟอลเลต็ /2 105,000 - 90,000 240,000 - - - - 435,000 - 

6. นายสนัติ บางออ้ 105,000 - 135,000 200,000 - 72,000 18,000 - 530,000 - 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 105,000 - 90,000 - - 60,000 15,000 - 270,000 - 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.       
อลันสัซารี 

105,000 - 90,000 - - 60,000 - - 255,000 8,000 

9. นายอีฟ บาบิว 105,000 - 90,000 - - - - - 195,000 6,000 

10. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์/3 105,000 - 90,000 120,000 - - - - 315,000 - 

รวม 1,290,000 - 1,017,000 560,000 540,000 192,000 33,000 - 3,632,000 14,000 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน มีดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

จาํนวนผูบ้ริหารใน
ระหวา่งปี/จาํนวน
ผูบ้ริหารเฉล่ีย 

(full time equivalent) 

สาํหรับงวด
สามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

จาํนวนผูบ้ริหารใน
ระหวา่งปี/จาํนวน
ผูบ้ริหารเฉล่ีย 

(full time equivalent) 

สาํหรับปีส้ินสุด 
30 กนัยายน 2557 

เงินเดือนและโบนสัรวม 5 9.296 ลา้นบาท 10 ราย/5.75 ราย 56.32 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนอ่ืน (รวมเงิน
ประกนัสังคมและเงินสมทบ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) 

5 0.808 ลา้นบาท 10 ราย/5.75 ราย 6.45 ลา้นบาท 

หมายเหตุ  จาํนวนผูบ้ริหาร สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 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 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 443,255 ดอลลาร์สิงคโปร์ (30 กนัยายน 2557 : 
995,605 ดอลลาร์สิงคโปร์) 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
ไม่มี 

 
8.4.2.ข บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7 ราย สาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
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ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 6 ราย สาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 
(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี  

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบใน

อตัราส่วนร้อยละ 7 ของเงินเดือน โดยบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหารจาํนวน 1 ราย จาํนวน 
42,000 บาท สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (30 กนัยายน 2557 : 294,000 บาท) 

 
8.4.2.ค บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกบัผลการดาํเนินงาน รวมถึงความ

ช่ือ 
ตํ่ากว่า 100,000  
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
ถึง 

200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
ถึง 

300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  - - 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  - -  

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ -  - 
4. นายฌอง ปอล เทเวอแน็ง  - - 
5. นายโต๊ะ เวนิเคียง โจอะคิม  - - 
6.  นายอึง เชอ ยาน  - - 
7. นายเจน โจเซฟ สโครูปา  - - 

ช่ือ 
ตํ่ากว่า 100,000  
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
ถึง 

200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  - 
2. นายพอล ไวลีย ์ -  

3. นายนีล โฮว ี  - 
4. นายปีเตอร์ ริคเคิลไมเออร์  - 
5. นายคฑารัฐ สุขแสวง  - 
6. นายเจฟฟรีย ์อลัเลน บรีล  - 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

 - 113 -

เหมาะสมกบัการทาํหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ และไดอ้นุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2558 ใหเ้หมือนกบัปี 2557 
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เดือนละ 20,000 บาทต่อคน 
และค่าเบ้ียประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 15,000 บาทต่อคร้ังต่อคน 

 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อคร้ังต่อคน 
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 บาทต่อคร้ังต่อคน 
 ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 1.2 เท่าของค่าเบ้ียประชุมแต่ละคร้ัง  

ซ่ึงค่าเบ้ียประชุมดงักล่าวจะจ่ายเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 8 ราย สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

เบีย้ประชุมกรรมการสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
รวมเป็น
เงนิ 

(บาท) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ์  ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนเน่ืองจากไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 60,000 - - - 60,000 
3. นายเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ 75,000 36,000 - - 111,000 
4. นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ 75,000 30,000 18,000 - 123,000 
5. พล.ต.ท. คาํรบ ปัญญาแกว้ 75,000 30,000 - - 105,000 
6. นายธราธร วงศป์ระศาสตร์ 75,000 - - - 75,000 
7. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 75,000 - 15,000 - 90,000 

8. นายสมพร จิตเป็นธม  เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทัแม่ จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั 
รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 564,000 

 

ข) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) ในรูปของ
เงินเดือนและโบนสั มีดงัน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จํานวนราย 
สําหรับงวดสามเดอืน
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2557 /1 

จํานวนราย 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
30 กนัยายน 2557/2 

เงินเดือนรวม 2 1.02 4 6.81 

โบนสัรวม 2 - 4 - 

รวม  1.02  6.81 
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หมายเหตุ /1  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดแ้ก่ 1. คุณสถาพร ตากดาํรงคก์ลุ 2. คุณตนั เตียว ซอง 
/2 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไดแ้ก่ 1. คุณกฤษฎา หลีอาภรณ์ 2. คุณภคัณัฏฐ์ กีรติโกศลรักษ ์ 3. คุณตนั  เตา้ ซ้ง         

4. คุณวศิน พลูทว ี
 
(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน)ไดส้มทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารของ

บริษทัดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ จํานวนราย 
สําหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2557 

จํานวนราย 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่

30 กนัยายน 2557 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 1 0.027 3 0.16 

 
8.4.2.ง บริษทั บาคองโค จาํกดั 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั บาคองโค จาํกดั 

ข) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 2,614,751 บาท (30 กนัยายน 2557 : 11,918,206 บาท) 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
ไม่มี 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
ไม่มี 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 

รายชื่อกรรมการ 

จาํนวนหุน้ จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ # TTA-W3 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ # TTA-W4 

ณ 30 กนัยายน 
2557 

ณ 31 ธนัวาคม 
2557 

การเปลี่ยนแปลง
ในช่วง  1 ตุลาคม 

2557 ถึง 31 
ธนัวาคม 2557 

ณ 30 กนัยายน 
2557 

ณ 31 ธนัวาคม 
2557 

การเปลี่ยนแปลง
ในช่วง  1 ตุลาคม 

2557 ถึง 31 
ธนัวาคม 2557 

ณ 30 กนัยายน 
2557 

ณ 31 ธนัวาคม 
2557 

การเปลี่ยนแปลง
ในช่วง  1 ตุลาคม 

2557 ถึง 31 
ธนัวาคม 2557 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 130,000 130,000 0 4,742 4,742 0 10,000 10,000 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ /1 283,231,202 283,231,202 0 25,539,330 25,539,330 0 23,490,645 23,490,645 0 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 8,000 8,000 0 0 0 0 1,000 1,000 0 
4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. นายกฤช ฟอลเลต็ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. นายสนัติ บางออ้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 50,568,384 50,568,384 0 6,483,420 6,483,420 0 4,228,148 4,228,148 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

รวม 333,937,586 333,937,586 0 32,027,492 32,027,492 0 27,729,793 27,729,793 0 
 
หมายเหตุ /1 รวมหุน้ของบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
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การถือครองหลกัทรัพย์โดยผู้บริหาร 
การถือครองหลกัทรัพย ์TTA โดยผูบ้ริหาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นดงันี้  
 

รายชื่อผูบ้ริหาร 

จาํนวนหุน้ จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ # TTA-W3 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ # TTA-W4 

ณ 30 กนัยายน 
2557 

ณ 31 ธนัวาคม 
2557 

การเปลี่ยนแปลง
ในช่วง  1 ตุลาคม 

2557 ถึง 31 ธนัวาคม 
2557 

ณ 30 กนัยายน 
2557 

ณ 31 ธนัวาคม 
2557 

การเปลี่ยนแปลง
ในช่วง  1 ตุลาคม 

2557 ถึง 31 ธนัวาคม 
2557 

ณ 30 กนัยายน 
2557 

ณ 31 ธนัวาคม 
2557 

การเปลี่ยนแปลง
ในช่วง  1 ตุลาคม 

2557 ถึง 31 ธนัวาคม 
2557 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ /1 283,231,202 283,231,202 0 25,539,330 25,539,330 0 23,490,645 23,490,645 0 
2. นายสมพร จิตเป็นธม /2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. นายชาตรี อคัรจรัลญา /3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. นายคิท เหวย่ อึ้ง /4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. นางสาวอุไร ปลื้มสาํราญ 156,076 156,076 0 0 0 0 0 0 0 
    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 283,387,278 283,387,278 0 25,539,330 25,539,330 0 23,490,645 23,490,645 0 
 
หมายเหตุ /1 รวมหุน้ของบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 
 /2 นายสมพร จิตเป็นธม ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2558 แทนนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ผูบ้ริหารที่ลาออก 
 /3 นายชาตรี อคัรจรัลญา ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2558 
 /4 นายคิท เหวย่ อึ้ง ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์ เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2558 
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8.5 บุคลากร 
ณ 31 ธนัวาคม 2557 TTA มีพนกังานทั้งส้ิน 74 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 4 คน และพนกังานอีก 70 คน โดยมีพนกังานของแต่ละสายงานดงัน้ี 
 

สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน (เฉพาะสังกดั TTA) 
1. สายงานบญัชีและการเงิน 21 
2.  สายงานทรัพยากรบุคคล 4 
3. สายงานปฎิบติัการ (Group Operations) 21 
4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 17 
5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 11 

รวม 74 
 

จาํนวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จาํนวนพนกังาน 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง  93 
กลุ่มธุรกิจพลงังาน 390 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 783 

 
- รวมจาํนวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 1,340 คน คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจาํเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของบริษทั เช่น 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ ไม่รวมคนประจาํเรือ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  เป็นเงินจาํนวน 
184,635,713 บาท (30 กนัยายน 2557 : 1,031,240,864 บาท) 

- บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (ไม่รวม
คนประจาํเรือ) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจาํนวน 17,727,381 บาท (30 กนัยายน 2557 : 
42,605,212 บาท) 

- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
แผนพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ 
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9.   การกาํกบัดูแลกจิการ 
 
9.1 การกาํกบัดูแลกจิการ หมายถึง ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่การเติบโตและเพ่ิมคุณค่าใหก้บั
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “TTA”) ท่ีจดัข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือทาํหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการกาํกบั
ดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกรอบของจริยธรรม 

 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ 

ไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 
 
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ TTA มีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อกาํหนดของกฎหมาย การบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎบตัร กฎเกณฑแ์ละ
มติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความรับผดิชอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของตน 

 ความโปร่งใส การประกอบธุรกิจและการดาํเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารถตรวจสอบไดแ้ละมีความโปร่งใส 
 การมส่ีวนร่วม ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษทัฯ 
 หลกัความคุ้มค่า ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ 

 
องคป์ระกอบสาํคญัของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) มีดงัต่อไปน้ี 
1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 
2. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
4. โครงสร้างและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 
 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดต้รวจสอบรายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลและมีความเห็นวา่ TTA ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้พึงปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการโดยทัว่ไป 
 
การดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
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1. สิทธิและการปฏิบัตอิย่างเท่าเทยีมกนัต่อผู้ถือหุ้น 
 
(ก) สิทธิทัว่ไปและความเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ มีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้งในแง่การเปิดเผยขอ้มูล วธีิทาํบญัชี การใชข้อ้มูลภายใน และ
ผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้  

 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัฯ ในเวลา
อนัสมควรอยา่งสมํ่าเสมอ บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผา่นการ
จดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการ
ประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

 
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใดกต็าม ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอเก่ียวกบัวาระการ

ประชุมท่ีมีการนาํเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวการประชุม  
 
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งตวัแทน หรือเลือกกรรมการ

อิสระคนใดคนหน่ึง เป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมแทนตน 
  

(ข) การประชุมผู้ถือหุ้น 
นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตน

อยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน  
4 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดาํเนินการประชุมไปจนถึงการนาํส่ง
รายงานการประชุม การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอ
วาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอยา่งนอ้ย  

1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนัก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง รวมถึง บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
ท่ี  http://www.thoresen.com อีกดว้ย  

 
ทั้งน้ี ในรอบปีบญัชี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 

มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแอทธินีคริสตลัฮอลล ์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย และไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
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รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
(ข.1) วิธีการก่อนการประชุม 

ในรอบปีบญัชี 2557 ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 มีมติใหจ้ดัการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแอทธินี
คริสตลัฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเทศไทย 

 
โดยสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว เป็นสถานท่ีซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชใ้นการ

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

 
บริษทัฯ กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ เพ่ือเป็นการใหเ้วลาในการพิจารณาหนงัสือบอกกล่าวการ

ประชุม หรือการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนการประชุม โดยบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของ
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 และเอกสารการประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2558 
ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการประชุมแต่ละคร้ัง อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ จะพยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะดาํเนินการจดัส่งหนงัสือบอก
กล่าวการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหไ้ดม้ากกวา่ 14 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ตามหลกัปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
นอกจากน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมดงักล่าวไดถู้กนาํมาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือให้
ผูถื้อหุน้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีอยูใ่นแต่ละวาระ
ของการประชุม 

 
บริษทัฯ สนบัสนุนส่งเสริมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุน้ ทั้งน้ี นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ลว้ เพ่ือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไดมี้การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถึงการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งชุด ใหส้ามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 
http://www.thoresen.com ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2558 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอยา่งนอ้ย  

1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนั ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 ไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพิมพภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนั คือวนัท่ี 21 - 23 มกราคม 
2558 

 
นอกจากน้ี ก่อนการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ในแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้จะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น 

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

ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้โดยการจดัช่องลงทะเบียนแยก
ระหวา่งผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดน้าํระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใชใ้น
การนบัคะแนน พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ไดแ้นบซองจดหมายแบบตอบรับไว ้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมาทาง
ไปรษณียอี์กดว้ย นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การนาํระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษทั ศนูยรั์บ
ฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (TSD) มาใชใ้นการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
 
(ข.3) ระหว่างการประชุม 

ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และเพ่ือให้
เกิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการนาํเสนอระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดัการประชุมตามวาระท่ีได้
กาํหนดและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั  

 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ท่ีผา่นมานั้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก

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

 
บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินผลจากการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนในระดบั “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 ์(“ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
 
(ข.4) วิธีการหลงัการประชุม 

บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมผา่น
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี  http://www.thoresen.com 
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บริษทัฯ จดัเตรียมและนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหลงัจากการประชุม นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 
 
2. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ เลง็เห็นและตระหนกัถึงความสาํคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การ
สนบัสนุนของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจะช่วยสร้างความยัง่ยนืใหก้บัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และความสามารถในการทาํ
กาํไรของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในองคก์ร กล่าวคือ ผู ้
ถือหุน้ พนกังานและฝ่ายบริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร เช่น เจา้หน้ี คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ บริษทัฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบั
อยา่งเคร่งครัด ตลอดจนกาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบติัตามดว้ย 
 
(ก)  การดาํเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือใหเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหมี้นโยบายการต่อตา้น 
การคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อีกทั้ง ยงัไดมี้การรวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2553 
เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต  

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติัขอ้หน่ึงในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบั

ของขวญั และการเล้ียงรับรองต่างๆ พนกังานไม่ควรรับหรือใหข้องขวญั ความช่วยเหลือในการเล้ียงรับรองต่างๆ หากการ
รับหรือการใหน้ั้นผกูมดัหรือดูเหมือนวา่จะผกูมดัผูรั้บ หรือหากการรับหรือการใหน้ั้น ถือวา่เป็นความพยายามท่ีจะใหมี้
อิทธิพลอยูเ่หนือการตดัสินใจ 

 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน และสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ี ไม่ควรจะยอมรับหรือรับของขวญัหรือ

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

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัซ้ือท่ีมีระบบ เพ่ือป้องกนัการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจดัซ้ือ อาํนาจ

หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีทาํการตรวจรับสินคา้ ซ่ึงจะเป็นคนละกลุ่มกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  
 
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 
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โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการทางวนิยั รวมถึงการเลิกจา้งพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตอบโตห้รือการแกแ้คน้ดงักล่าว 
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางในการรายงานมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน 

หรือการกระทาํทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยแจง้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com หรือ ทางอีเมล 
whistleblowing@thoresen.com  หรือ ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

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

จากนั้นจดหมายทั้งหมดจะถูกส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม
ทุกไตรมาส 
  
(ข) ผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการพิจารณาความเส่ียงใน
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
การปฏิบติังานของพนกังาน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ  
ใหก้บัพนกังานประจาํ ซ่ึงรวมถึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวติ ประกนัสุขภาพส่วนบุคคล วนัหยดุลาคลอด และ
วนัหยดุประจาํปี อีกทั้งไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือท่ีจะใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ของ
พนกังาน โดยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมการสวสัดิการ ประกอบไปดว้ย การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบั
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สวสัดิการต่างๆ การตรวจเชค็ และตรวจสอบสวสัดิการท่ีมอบใหแ้ก่พนกังาน รวมทั้งใหค้วามเห็น และเสนอแนะแนวทาง
เพ่ิมเติม หรือท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการต่างๆ  

 
ในดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายความปลอดภยั และ 

จดัตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพ่ือสร้างอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ ท่ีปลอดภยักบัทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานและของบริษทัฯ พนกังานทุกคนจะตอ้งรายงาน
สภาพแวดลอ้มของการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ ทราบ สาํหรับ
พนกังานใหม่ ไดมี้การอบรมเร่ืองความปลอดภยัในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัถึงอนัตราย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นท่ีทาํงาน และรู้ถึงการปฏิบติัตวัในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อนัตรายดงักล่าว   

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาของพนกังาน โดยผลกัดนัผา่นแผนพฒันารายบุคคล 

(Individual Development Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้และ
การพฒันาของบุคลากร โดยสนบัสนุนและจดัใหมี้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตร 
ท่ีเหมาะสมกบัอายงุาน สายอาชีพ และความรับผดิชอบ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีการจดัอบรม
และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมทั้งหมด 7 หลกัสูตร โดยหวัขอ้การอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ดา้นเทคนิคและ
ทกัษะต่างๆ ในการทาํงาน (Technical Skills and Soft Skills) บริษทัฯ เช่ืออยา่งยิง่วา่การพฒันาขีดความสามารถของ
พนกังานจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รในระยะยาว  
 
(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 ดาํเนินการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

 
เจ้าหนี ้ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืระหวา่งบริษทัฯ และเจา้หน้ีอยูเ่สมอ บริษทัฯ มี

นโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี 
และยดึมัน่ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองการชาํระคืนเงินตน้ 
ดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นตน้ และหากเกิดกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้ บริษทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีเหตุผดินดัชาํระหน้ีแต่อยา่งใด  
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คู่ค้า บริษทัฯ มีหลกัการคดัเลือกคู่คา้หรือผูใ้หบ้ริการจากภายนอก โดยเนน้การพิจารณาจากการวางกลยทุธ์ 
ทางธุรกิจของผูใ้หบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขนั ความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ การป้องกนัและดูแลลูกคา้ และวธีิการบริหารความเส่ียง หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หบ้ริการจากภายนอก มีดงัน้ี 

 ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
 สถานภาพทางการเงิน 
 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 
 ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียนและการดาํเนินคดี 
 นโยบายดา้นการใหบ้ริการ 
 ความเส่ียงจากการใหบ้ริการลูกคา้หลายราย 
 การรักษาความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  
 ประวติัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
ในทางกลบักนั บริษทัฯ มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูใ้หบ้ริการจากภายนอก 

 
(จ) ลูกค้า 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ลูกคา้มีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึง
มุ่งท่ีจะสร้างความพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของ
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 
ท่ีเจริญกา้วหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื จะตอ้งพฒันาองคก์รควบคู่ไปกบัความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รายละเอียดต่างๆ อยูใ่นหวัขอ้ “นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” ของบริษทัฯ 
 
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ  ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถกูเผยแพร่ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผา่นทางระบบการ
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ส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (http://www.thoresen.com) ข่าวประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ (press 
release) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56-1 และทางรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรม 
Opportunity Days ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส  

 
ขอ้มูลสาํคญัท่ีเปิดเผย มีดงัน้ี 
3.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติั 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งไว้
เน่ืองจากเกรงวา่จะทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสในการไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ อยา่งไรกต็าม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนดาํรงตาํแหน่งอยา่งสมํ่าเสมอทุกปี  

 
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 
 
3.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งของการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ ท่ีสามารถแสดง
รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินอยา่งเพียงพอ มีความโปร่งใสถกูตอ้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ  
ท่ีไดรั้บการรับรองจาก ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
รวมถึงไดเ้ปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ไวใ้นรายงานประจาํปี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56-1 ดว้ย 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดัประชุมพบปะกบันกัวเิคราะห์และมีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน รวมถึงการจดัทาํจดหมาย
ข่าวท่ีนาํเสนอถึงฐานะการเงินของบริษทัฯ 

 
3.4 บทบาทและการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

บริษทัฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
บริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
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บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไวใ้นหวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการ” น้ี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และขอ้มูลท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ของกรรมการท่ีช่วยสนบัสนุนให ้ 
บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจได ้

 
3.5 ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

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

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดมี้การพบปะและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลาย

โอกาส ดงัน้ี 
1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(13 คร้ัง) 
2. การประชุมรายไตรมาสกบันกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนเพ่ือพดูคุยถึงผลการดาํเนินงานทาง

การเงินคร้ังล่าสุดของบริษทัฯ (1 คร้ัง) 
3. การรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ประจาํไตรมาสในงาน Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนท่ี 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (1 คร้ัง) 
4.  การเปิดเผยสารสนเทศท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน 

รายไตรมาส รายงานผลประกอบการประจาํไตรมาส สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (แบบ F45-3) แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56-1 และ รายงานประจาํปี เป็นตน้ (4 คร้ัง) 

5.  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ การไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การลงทุนต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (11 คร้ัง) 

6. ข่าวประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ (5 คร้ัง) 
7. การส่งข่าวและภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน (1 คร้ัง) 
8. การจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน (12 คร้ัง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพนัธ์ 3 คร้ัง การใหส้ัมภาษณ์กบั

ส่ือมวลชนในประเทศ 5 คร้ัง และกบัส่ือมวลชนต่างประเทศ 4 คร้ัง) 
 

โดยผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ทุกคร้ัง ทั้งน้ีสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุน
สัมพนัธ์ไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท ์ 02-254-8437 ต่อ 292 หมายเลขโทรสาร 02-655-5631 หรือท่ีอีเมล
Investors@thoresen.com 

 
3.6 นโยบายการแจง้เบาะแสและนโยบายคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต 

บริษทัฯ มีนโยบายการแจง้เบาะแสและนโยบายคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีอยูภ่ายใต้
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และใหสิ้ทธิแก่พนกังานทุกคนและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางในการส่ือสารมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กรณีมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือ
การกระทาํทุจริตและคอร์รัปชัน่ การกระทาํผดิกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษทัฯ หรือการร้องเรียนการถูก
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ละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือคาํแนะนาํใดๆ ท่ีมีผลต่อบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่อง
ทางการส่ือสาร มีดงัน้ี 

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

 
เบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาและดาํเนินการตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มลูการร้องเรียนไวเ้ป็นความลบัและมี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือใหผู้แ้จง้เบาะแสและผูร้้องเรียนมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและ
การร้องเรียนดงักล่าว  

 
3.7 นโยบายวา่ดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” ของบริษทัฯ 
 

4. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

จาํนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  

 
 กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลายประการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ความใส่ใจ และความซ่ือสัตย ์และควรตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจาก 
คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

 
 ทั้งน้ี คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (Capital Market 
Supervisory Board) ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

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

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

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. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective 
decision) ได ้

 
(ก.2) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 11 คน อยา่งไรกต็าม ตาํแหน่งกรรมการ 1 ตาํแหน่งใน
คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีวา่งอยูเ่น่ืองจากกรรมการลาออก ยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการเขา้มาแทนท่ีนบัตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 เป็นตน้มา จึงทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีกรรมการ 10 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน 
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(ร้อยละ 10 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 9 คน (ร้อยละ 90 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) และ
กรรมการอิสระ 4 คน (ร้อยละ 40 จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบ
ไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

 
รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ คร้ังแรก 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 31 มกราคม 2555 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 
กรรมการบริหาร  

31 มกราคม 2555 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร  30 มกราคม 2557 
4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ /1 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง  
31 มกราคม 2555 

5. นายกฤช ฟอลเลต็ /2 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ  

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 ์/3 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการบริหารความเส่ียง 
30 มกราคม 2556 

 

หมายเหตุ /1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 แทน 
นายกฤช  ฟอลเลต็ 

 /2 นายกฤช ฟอลเลต็ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 แทนนายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
 /3 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 แทนนายเฉลิมชยั มหา

กิจศิริ 

 
อาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  
1) พิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
2) พิจารณาทบทวนและอนุมติักลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจประจาํปี 

งบประมาณการลงทุน และวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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3) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย และมอบหมายอาํนาจ หนา้ท่ีใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

4) มอบอาํนาจหนา้ท่ีใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในการบริหารงานบริษทัฯ  
ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน 

5) ติดตามใหฝ่้ายบริหารปฏิบติัตามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์องคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ 
6) ทบทวนและอนุมติักลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาบุคลากร รวมถึงกาํหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
7) กาํหนดใหบ้ริษทัฯ มีระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและ

สาธารณชนมีประสิทธิผล และตรวจสอบการใชร้ะบบส่ือสารดงักล่าว 
8) กาํหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษทัฯ และดาํเนินการประเมินผลการทาํงานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
(ก.3) การแยกตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีดูแลการ
ใชน้โยบายและแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาและจดัทาํข้ึน 
ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดาํเนินไปจนสาํเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุม
และตั้งคาํถามสาํคญัๆ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 
อาํนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจาํกดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั 

คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจาํ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
1) เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัดูแลเร่ืองการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้ง

เอกสารต่างๆ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2) เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
3) เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามระเบียบวาระ

ท่ีกาํหนดไว ้
4) ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทัฯ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และจะตอ้งบริหารบริษทัฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารครอบคลุมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย ดงัน้ี 
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1) ดาํเนินกิจการ และบริหารงานประจาํวนัของบริษทัฯ 
2) อนุมติัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน รายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
 
(ก. 4)  วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
 ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ได้กาํหนดจาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษทัฯ เป็นไปตาม 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทัฯ ตอ้งออกจากตาํแหน่ง
จาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี 
กรรมการบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนั้นใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง ซ่ึงกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษทัฯ ท่ีครบวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหด้าํรงตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
 
จํานวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการ 
 บริษทัฯ เห็นวา่ กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ยงัคงให้ความไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้การกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการหรือกรรมการอิสระไวต้ายตวั 
  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ จะหาแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนั
ของกรรมการและกรรมการอิสระต่อไป 
    
การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีสรรหาบุคคล 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประวติั 
อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษทัฯ ได ้

 
การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจาํนวนอย่างน้อย 6 คร้ังต่อปี โดยกาํหนด 
วนัประชุมไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และแจง้ให้กรรมการแต่ละคนทราบ ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการจะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบกาํหนดวาระการประชุม ทั้งน้ีให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุมดว้ย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการได้
มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 3 
คร้ัง และมีการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวนทั้งส้ิน 3  คร้ัง 
 
(ข) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั 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 สุรกาญจน์กุล ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 
เพ่ือรับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น และเพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงัทาํหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กาํหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ และติดตามขอ้กาํหนด
และกฎหมายใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ 
 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาํหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 
 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
 ดูแลเอกสารสาํคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการมีส่วน 
ไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัฯ  ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2557 

คุณวุฒิการศึกษา ประวตัิการอบรม ประสบการณ์การทาํงาน 

นางสาวมณัฑนี    ร้อยละ 0.002 - 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 และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 56-
1 ของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหเ้ลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตรเก่ียวเน่ืองกบัเลขานุการบริษทั มาโดย
ตลอด  

 
(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 31 ธนัวาคม 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 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความเช่ือถือได ้และความเท่ียงตรงของกระบวนการรายงานขอ้มูลทางการเงิน 

โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํรายงานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาส 
และรายปี 

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

ไม่มีการจาํกดัขอบเขตการปฏิบติังาน 
 ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 พิจารณารายงานการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะท่ีนาํเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและกาํกบัดูแลการปฏิบติั

ตามขอ้เสนอแนะ 
 สอบทานความเพียงพอในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้ งเพ่ือให้มัน่ใจว่า 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 ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงการ
ต่อรองค่าสอบบญัชีและดาํเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 
 สอบทานผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเช่ือถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร  

ขอบเขตการปฏิบติังาน และประสบการณ์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี
ของบริษทัฯ 

 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจในความเหมาะสมและมิไดมี้การ 
จาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ 

 ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีเสนอโดยผู ้สอบบัญชี และกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

ขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
 ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5. พิจารณาการดาํเนินธุรกิจรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการ

พิจารณาดาํเนินรายการคา้ระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจ 
ในประสิทธิภาพของระบบการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของ
การดาํเนินรายการ เพ่ือคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปีของ
บริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้นและความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

โดยจาํกดัมิให้ผูส้อบบญัชีให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและงานบริการดา้นภาษี และทบทวนความ
เหมาะสมของผูส้อบบญัชีทุกๆ 3 – 5 ปี 

 ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

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

นาํเสนอรายงานท่ีไดรั้บการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา 
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10. สอบทานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอขอ้ปรับปรุงแกไ้ขให้แก่

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ืออนุมติั 
 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนในการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้ เพ่ือขอความเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง  
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2558 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 
1. แต่งตั้ง นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 หรือ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตเลขทะเบียน 3636 หรือ นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพร
ทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ใหเ้ป็นผูส้อบ
บญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจาํนวน 0.95 ลา้นบาท เพ่ือสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และ 
งบการเงินรวม 

 
หลงัจากพิจารณาขอ้กาํหนดและค่าธรรมเนียมในการว่าจา้งการสอบบญัชีตามท่ีมีการเสนอแลว้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบถึงผลการประเมินของตน และแนะนาํคณะกรรมการบริษทัฯ ให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยจะนาํเสนอผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงจะ

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังต่อไปท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 
 
(ข.3) คณะกรรมการบริหาร 

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

 
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คน ท่ีมาจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 

 
ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการบริหาร 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
2 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริหาร 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการบริหาร 12 กมุภาพนัธ์ 2557 
4 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
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คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหารรวมถึงการพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ 

เพ่ือท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และการพิจารณากลยทุธ์ของการลงทุนและการเงินของบริษทัฯ และอนุมติัรายการ
ต่างๆ ตามกรอบอาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
(ข.4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน เม่ือ
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 2 คร้ัง สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 
 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนรวมถึงการกาํหนดกระบวนการ และหลกัเกณฑ ์
ในการสรรหา และคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือรับการคดัเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการตามท่ีไดก้าํหนดไว ้และทบทวนและเสนอคาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ
เขา้รับคดัเลือก (ไม่วา่จะโดยคณะกรรมการ หรืออ่ืนๆ) เพ่ือการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงประวติั 
อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ จาํนวนคร้ังท่ีไดเ้คยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนยงัมีหน้าท่ีในการประเมินผลงานประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสูง 

ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ซ่ึงผลการประเมินการทาํงานของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดับผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะถกูนาํมาใชใ้นการเสนอค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็น

ผูพิ้จารณาและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตาม
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แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบบั
เดือนกนัยายน 2549)  

 
(ข.5) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ วนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2554 และในการประชุมคณะกรรมการวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของ
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 
3 คน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 
 

ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 นายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายกฤช ฟอลเลต็ /1 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 22 ธนัวาคม 2557 

หมายเหตุ :  /1 นายกฤช ฟอลเลต็ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 แทน นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายและหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือท่ีจะไดค้งไวใ้หอ้ยูใ่น
กรอบของหลกัจริยธรรม  และตรวจสอบพฒันาการเทียบจากผลท่ีประเมิน 

 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การประชุม 1 คร้ัง สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
ในปี 2555 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการปรับปรุง

แบบฟอร์มการประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทัฯ  

 
ในปี 2556 – 2557 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดพิ้จารณาและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ในการออก

นโยบายต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และปรับปรุงนโยบายท่ีมีอยูเ่ดิมใหดี้ข้ึน อาทิ นโยบายการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี 
นโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร นโยบายการตรวจสอบภายใน นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง นโยบายการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ นโยบายการเดินทางและค่ารับรอง และนโยบาย
เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ 

 
(ข.6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในท่ีประชุมคณะกรรมการวนัท่ี  
14 พฤษภาคม  2553 และในท่ีประชุมคณะกรรมการวนัท่ี 14 ธนัวาคม  2553 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะ
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กรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมาจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ยสมาชิกต่อไปน้ี 

 
ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ /1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 22 ธนัวาคม 2557 
2 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ /2 กรรมการบริหารความเส่ียง 26 พฤศจิกายน 2557 
3 นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี
และการเงิน 

27 พฤศจิกายน 2556  

4 นายชาตรี อคัรจรัลญา /3 กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

24 กมุภาพนัธ์ 2558 

หมายเหตุ /1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 แทน นายกฤช ฟอลเลต็ 
 /2 นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 แทนนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
 /3 นายชาตรี อคัรจรัลญา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558  แทนนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่ไดมี้การประชุม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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) ธุรกรรมที่อาจทาํให้เกดิผลประโยชน์ทีข่ัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัท 

ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงมีเน้ือหา
สรุปเก่ียวกบัการถือครองหุน้และการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และของบุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถกูเกบ็ไวก้บับริษทัฯ เพ่ือติดตามรายการเก่ียวโยงหรือ
รายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 วนั
หลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงานท่ีแกไ้ขใหม่ให ้
บริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งละเวน้จากการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจนาํไปสู่การขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมี 
การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกบับริษทัฯ 
 
(ค.2) การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะทาํงานใน
ตาํแหน่งของตนเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการ
หา้มใชข้อ้มูลภายในท่ีสาํคญัเพ่ือซ้ือหรือขายหุ้นและหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น และห้าม
การใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหุ้นและหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

และฐานะการถือครองหุ้นของตนทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง โดยให้รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัฯ ใน 
วนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. บริษทัฯ มีขอ้กาํหนดหา้มกรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสทุกคนซ้ือขายหุ้นและหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดาํเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ขอ้หา้มน้ีใช้
บงัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีว่าจา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ี
กรรมการของบริษทัฯ ทาํการเป็นตวัแทน โดยเลขานุการบริษทั จะทาํหนา้ท่ีแจง้เตือนคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นการ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
 
 (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสต่อปี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การประชุมพิเศษ
จะจดัข้ึนตามความจาํเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ
บริษทัฯ ประชุมทั้ งหมด 3 คร้ัง วาระการประชุมหลกั ได้แก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและ
งบประมาณประจาํปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเขา้ซ้ือและจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์สาํคญั  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กบังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้
การสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 
ธันวาคม 2557 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

การดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการระหว่างงวดสาม

เดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 

กรรมการ      
บริษทัฯ 

(รวม 3 คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม 5 คร้ัง) 

กรรมการ 
บริหาร 

(รวม 3 คร้ัง) 

กรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

(รวม 2 คร้ัง) 

กรรมการ 

กาํกบัดูแล
กจิการ 

(รวม 1 คร้ัง) 

กรรมการ        
บริหารความ

เส่ียง 

(ไม่มีการ
ประชุม) 

1. นายประเสริฐ   บุญสมัพนัธ์ 3/3 - 3/3 - - - - 

2. นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ 3/3 - 3/3 - - 0/0 - 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 3/3 - 3/3 - - - - 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 3/3 - 3/3 - 0/1 0/0 

เป็นประธาน
กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง เม่ือวนัท่ี  
22 ธนัวาคม 2557 

5. นายกฤช ฟอลเลต็ 2/3 5/5 - - 0/0 0/0 
เป็นกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการเม่ือวนัท่ี  
22 ธนัวาคม 2557 

6. นายสนัติ บางออ้ 3/3 5/2 - 2/2 1/1 - - 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 2/3 - - 2/2 1/1 - - 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี  

2/3 - - 2/2 - - - 

9. นายอีฟ บาบิว  2/3 - - - - - - 

10. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ 2/3 3/5 - - - 0/0 
เป็นกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง เม่ือวนัท่ี  
26 พฤศจิกายน 2557 

หมายเหตุ :  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 3 คร้ัง เป็นการประชุมปกติ 2 คร้ัง และประชุมนดัพิเศษ 1 คร้ัง 

 
*  สาเหตุท่ีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เน่ืองจากติดภารกิจไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอ่ืน โดยกรรมการแต่ละคนจะมี

การส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 
(จ) การประเมนิของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีการประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการในปี 2557 โดย
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเป็นผูด้าํเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนโดย
แบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเกบ็ไวท่ี้เลขานุการบริษทั และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

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

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

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การหารือเก่ียวกบัผลการประเมินและการปรับปรุง และขอใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยคณะต่าง ๆ 
เสนอวธีิการปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 
 
 (ฉ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํคู่มือกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปขอ้มูลของบริษทัฯ นโยบายและกฎบตัรต่างๆ ของบริษทัฯ 
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ และแจกให้แก่กรรมการทุกคนเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีการจดัการปฐมนิเทศให้กบั
สมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเร็วท่ีสุด โดยมี
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะเป็นผูด้าํเนินการปฐมนิเทศให้กบัสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการประชุมดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ นอกจากน้ี กรรมการเขา้ใหม่จะไดมี้
โอกาสพบปะผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธุรกิจต่างๆ 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 (“EXAM”) 

 
บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตร

ดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 
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หลกัสูตรทีก่รรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มดีงันี ้

รายช่ือ
กรรมการ 

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    
53/2548 

     

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. นางสาว
อุษณา  
มหากิจศิริ 

 
DAP      
30/2557 

      

8. นายเชิดพงษ ์
สิริวชิช ์

RCP 
10/2547 

DAP       
8/2547 

DCP 
104/2551 

FND      
13/2547 

 
ACP 
27/2552 

  

 
5. จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัท 
 
(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1. ความยุตธิรรม 
บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงการปฏิบติั

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะนาํไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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2. ความเป็นมืออาชีพ 
บริษทัฯ รับผดิชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการทาํงานใหไ้ดผ้ล

ในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ธีิการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
3. การทํางานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าและการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
4. วนัิยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยวินัยและหลกัการดา้นจริยธรรม และทาํการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 
(ข) จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบค่านิยมหลักขององค์กร พนัธกิจ และวิสัยทัศน์ (VMV 
Framework) เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553 
ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือนาํกรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ดงักล่าวมาใช ้โดยเน้นค่านิยมหลกั 4 
ประการของบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนกังานทุกคนเพื่อท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้่าพนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจ

หลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศสาํหรับพนกังานใหม่อีกดว้ย 
 

ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
1. คุณธรรม เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสัตยต่์อกนัและกนัในการทาํงานร่วมกนั จะปฏิบติัตามท่ีให้

สัญญาไว ้ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการทาํงานร่วมกนั 
2. ความเป็นเลิศ เราจะทาํงานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษาสภาพแวดลอ้ม  

ความมัน่คง การบริการ เราพร้อมรับมือกบังานทา้ทายเสมอ และจะดาํเนินธุรกิจของเราอยา่งมืออาชีพ 
3. จิตสํานึกของการทาํงานร่วมกนัเป็นทมี เราใส่ใจในลกูคา้ พนกังาน และคู่คา้ของเรา และจะปฏิบติัตนในอนัท่ี

จะส่งเสริม และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 
4. การยดึมัน่ในพนัธะ เราจะคาํนึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลและ

ความสาํเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ 
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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  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

หน่วย: บาท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดั KPMG 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดัอืน่ๆ 
รวมค่าสอบบัญชี 
(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 950,000 - 950,000 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 5,009,588 2,952,802 7,962,390 
รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 5,959,588 2,952,802 8,912,390 
 
ค่าบริการอืน่ที่มิใช่การสอบบัญชี (Non-Audit Service Fees) 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

หน่วย: บาท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดั KPMG 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดัอืน่ๆ 
รวมค่าบริการอืน่ 
(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) - 738,300 738,300 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 40,000 8,852,480 8,892,480 
รวมค่าบริการอืน่ (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 40,000 9,590,780 9,630,780 
หมายเหตุ: ค่าบริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 
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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
ฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งและมัน่คงยิง่ข้ึน 

 
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. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 
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 
การบริจาคเงนิเพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยและผู้ประสบภยัธรรมชาติ 

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

 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

 - 154 -

• 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 โดยพนกังานจิตอาสาช่วยปลกูฝังนิสัยรักการอ่านใหก้บัเดก็ๆ 
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  
ก. ปฏิบติัตามกฎ MARPOL Annex VI ในการใชเ้ช้ือเพลิงกาํมะถนัตํ่าสาํหรับเรือทุกลาํในกองเรือ ทั้งในขณะท่ี

เรืออยูใ่นเขตบงัคบัการปล่อยแก๊สและเขตทัว่โลก และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีในการจดัการใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ 
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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 
• การใชสี้กนัเพรียง ปลอดสารดีบุก ระหวา่งท่ีนาํเรือเขา้อู่เพ่ือซ่อมบาํรุงรักษา 
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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 ให้ความสําคญัในการดําเนินงานทีม่ีระบบการควบคุมภายในทีเ่ข้มแข็ง ทีท่ําให้ธุรกจิสามารถดาํเนินไปควบคู่ไปกบั
การบริหารจัดการความเส่ียงโดยไม่ทาํให้บริษัทฯ มคีวามเส่ียงทีไ่ม่สามารถยอมรับได้ หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ ได้รับความ
เสียหาย” 
 
การควบคุมภายใน 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ รับผดิชอบในการกาํกบัดูแลให ้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 กาํหนดลกัษณะและขนาดของความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญัท่ีสามารถยอมรับได ้ ในการท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายทางกลยทุธ์ (the Board’s risk appetite) และ 

 กาํหนดใหผู้บ้ริหารจดัใหมี้กระบวนการในการระบุ ประเมิน รวมทั้งการลดระดบัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบในดา้นการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควมคุม
ภายในของบริษทัฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 การใหค้วามเช่ือมัน่จากการทาํงานของผูต้รวจสอบภายใน ผา่นขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจาํปี ซ่ึง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเนน้ในเร่ืองการพิจารณาประเมิน
ความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีสาํคญัท่ีไดถ้กูวางไว ้เพ่ือลดระดบัหรือป้องกนัความเส่ียงนั้น 

 การรายงานผลของการบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะในเร่ืองท่ี
มีสาระสาํคญั ซ่ึงไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 

 การใหค้วามเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายนอก 
 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทาํหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการทาํการประเมินความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญัท่ีบริษทัฯ วางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งในดา้นความเหมาะสมของการควบคุม
และการปฏิบติัตามระบบ ประเดน็ท่ีตรวจพบไม่วา่จะเป็นจากความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และใน
เร่ืองอ่ืนไม่วา่จะเป็นจากปัจจยัภายในหรือภายนอกจะถกูนาํมาพิจารณาวา่มีผลกระทบในวงกวา้งหรือไม่ ประเดน็จากการ
ตรวจสอบท่ีสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํการ
ติดตามการแกไ้ขหรือปรับปรุงของผูบ้ริหารจนกวา่จะไดข้อ้สรุปเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี รายงานท่ีสาํคญัจะถกูนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอทั้งจากผูบ้ริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกาํกบั
ดูแล โดยรายงานจะครอบคลุมในเร่ืองทางการเงิน การควบคุมภายในในการดาํเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การควบคุมภายในของบริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ซ่ึงอา้งอิงตามอิงตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงมี
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
บริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้สภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี โดยมีการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การดาํเนินการ การ

ควบคุม และการกาํกบัดูแลท่ีเหมาะสม มีการจดัโครงสร้างการบริหารใหเ้หมาะสมกบัขนาดและการดาํเนินธุรกิจของ  
บริษทัฯ ยดึมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษทัฯ คาดหมายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมแก่พนกังานทุกคน มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัโดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่ายตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

 
บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดวธีิการในการกระจายอาํนาจหนา้ท่ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การอนุมติัในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั   

ต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาโดยผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม ความรับผดิชอบของพนกังานในแต่ละระดบัไดถ้กูกาํหนดข้ึน
อยา่งชดัเจน พ้ืนฐานท่ีสาํคญัของคุณภาพในการทาํงานไดถู้กอธิบายไวใ้นคู่มือพนกังาน (Code of Conduct) สาํหรับ
พนกังานทุกคน โดยเนน้การสร้างสาํนึกถึงความรับผดิชอบต่อลกูคา้ การทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั การใหค้วาม
เคารพซ่ึงกนัและกนั การทาํงานร่วมกนัและเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ี เป้าหมายและวธีิท่ีจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ ไดถ้กูวางแผนและกาํหนดเป็นแนวทางไวส้าํหรับพนกังานทุกคนร่วมกนัปฏิบติัตาม โดยมีการติดตาม
ประเมินผลอยา่งใกลชิ้ดจากฝ่ายบริหาร  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีเฉพาะตาํแหน่ง (Job 
description) การกาํหนดขอบเขตลกัษณะงาน (Job specification) และการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใน
แต่ละตาํแหน่งงานอยา่งเหมาะสม บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํหนดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ี
เหมาะสมจะนาํไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 

 
2. การประเมินความเส่ียง 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง

สมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
บริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดระดบัผลกระทบ หรือป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนอยา่งทนัท่วงที ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหมี้
การตระหนกัถึงความรับผดิชอบร่วมกนัของพนกังานทุกคนต่อการบริหารจดัการความเส่ียงสาํคญั ท่ีมีผลกระทบต่อ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้างการบริหารจดัการความเส่ียงไดจ้ดัวางอยา่งมีแบบแผน มาตรการและแผนการ
บริหารความเส่ียงไดถู้กกาํหนดจากปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งจาก
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนยงันาํมาถึงเป้าหมายของการควบคุมบริหารความเส่ียง
โดยการใชว้ธีิการควบคุมต่างๆ ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การกาํหนดใหมี้การรายงานความเส่ียงท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการควบคุมติดตามใหมี้การบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ อยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที แผนการ
บริหารความเส่ียงจะถกูติดตามและทบทวนความเหมาะสมอยา่งรอบคอบก่อนจะใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ โดยคณะ 
กรรมการของบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการทบทวนกรอบนโยบาย
การบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้ง
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ต่อทิศทางกลยทุธ์การดาํเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกาํกบัดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงท่ี
สาํคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้ เหมาะสม

กบัธุรกิจและการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกกาํหนดใหมี้การปฏิบติัตามผา่นขอ้กาํหนด 
นโยบายและวธีิการปฏิบติังานของบริษทัฯ และไดมี้การสอบทานและพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ การทาํรายการธุรกรรมระหวา่ง
บริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่างๆ ทางการคา้ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ 
เสมือนหน่ึงวา่ธุรกรรมและขอ้ตกลงนั้นไดถู้กทาํกบับริษทัอ่ืนๆ ตามปกติในทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือ
ป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของทางบริษทัฯ และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหพ้นกังานใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้ รวมทั้งกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตและการไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ 

 
4. ข้อมลูและการติดต่อส่ือสาร  
ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาเพ่ือประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ และตอบสนองความตอ้งการของฝ่าย

บริหาร บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความถกูตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสาร
ขอ้มูล ทั้งน้ีวตัถุประสงคห์ลกักเ็พ่ือความถูกตอ้ง และทนัเวลาของขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยบริษทัฯ ให้
ความสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารโดยจดัใหมี้การประมวลผลอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนมีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล และการกาํหนดแผนสาํรองฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ สาํหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศขณะท่ีมีอุบติัภยัร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบติังานได ้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูท่ี
สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งยอ้นหลงัได ้ และระบบขอ้มูลท่ีสามารถวเิคราะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอาจจะเกิดความเส่ียง ซ่ึงทาํ
การประเมินและจดัการความเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึกหรือรายงานผลไวอ้ยา่งครบถว้น นอกจากน้ี ระบบการควบคุมภายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและการเงินไดถ้กูจดัวางไวอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือทาํใหส้ามารถจดัทาํขอ้มูลท่ีเพียงพอแก่ใหแ้ก่ผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ในการจดัเกบ็ขอ้มูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัฯ ยงัไดล้งทุนเพ่ือสร้างระบบ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมทั้งจดัใหมี้การส่ือสารภายในองคก์รผา่นช่องทางหลาย
ช่องทาง เช่นการประชุมพนกังานบริษทัฯ ทุกๆ ไตรมาส ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร และอีเมล ์ การบนัทึก
รายการทางบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการบนัทึกขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ เอกสาร
ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการไดถู้กจดัส่งแก่ผู ้
ถือหุน้และคณะกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

 
5. การติดตามผล 
จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา ทาํใหฝ่้ายบริหารและคณะกรรมการ

บริษทัฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดาํเนินงานผา่นรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยสนบัสนุนให้
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การดาํเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีวางไว ้ ในขณะเดียวกนักส็ามารถสอบทาน 
ประเมิน และใหค้าํแนะนาํเพ่ือปรับปรุงแผนธุรกิจผา่นกระบวนการกาํกบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในทาํ
การตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติั และติดตามผลจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ่ึงทาํข้ึนจากผลการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงลาํดบัความสาํคญั
ของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุง
แกไ้ขจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ จนถึงปัจจุบนั ผลการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่อง
ของการควบคุมภายในท่ีมีสาระสาํคญั อยา่งไรกต็าม ไดมี้การเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีตรวจ
พบ นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในยงัไดส้อบทานระบบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสาํคญั เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะทาํการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาํ อยา่งนอ้ยปีละ

หน่ึงคร้ัง โดยคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาระสาํคญั ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ โดย
ใชแ้นวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีถกูจดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใน 5 
องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ และมีขอ้สรุปวา่บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ และไม่พบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญั 

 
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการ

ตรวจสอบงบการเงินประจาํงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 วา่ตรวจไม่พบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุม
ภายในในดา้นการบญัชีและการเงินท่ีสาํคญั 
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“ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการกาํกบัดูแลความโปร่งใสของงบการเงินของ
บริษัทฯ ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และติดตามสอบทานประสิทธิภาพ ผลการ
ปฏิบัติงาน และความเป็นอสิระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีจากภายนอก” 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทัฯ จาก
การเคยดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูว้า่การ สายปฏิบติัการและผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย นาย 
กฤช ฟอลเลต็ไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัฯ วา่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทางดา้นการบญัชีและการเงิน และเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท่านอ่ืนๆ มีคุณสมบติั
ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดีของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความเขา้ใจ
ดา้นการบญัชีหรือการเงินและมีนางสาวรัญชน์ภาว ี แดงนอ้ย ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive 
“CAE”) ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนรอบปีบญัชีจากเดิม เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นบญัชีของบริษทัฯ เป็นไปตามสากลปฏิบติั
และเพ่ือประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน บริษทัฯ จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากวนัท่ี 1 ตุลาคม – 30 กนัยายน 
ของทุกปีเป็นวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม ของทุกปี ในระหวา่งงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นงวด
แรกท่ีมีการเปล่ียนรอบระยะเวลาบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 คร้ัง การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดต้ามตาราง ดงัน้ี 
 

 
จํานวนคร้ังของการประชุม 

1 2 3 4 5 
นายกฤช ฟอลเลต็      

นายสันติ บางออ้      

นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์      

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบ คือการใหก้ารสนบัสนุนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
ในการทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การติดตามดูแลคุณสมบติั ความเช่ียวชาญ ความ
เพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้งผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งการประเมิน
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เม่ือไหร่กต็ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสัย หรือมีความเห็นวา่ควรมีการ
ดาํเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือใน
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เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
การปฏิบัตหิน้าทีท่ีสํ่าคญั 
1. รายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและรับฟังคาํช้ีแจง จากผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํ
รายงานทางการเงิน ในเร่ืองขอ้มูลท่ีสาํคญัของงบการเงินของบริษทัฯ รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์
ซีส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีท่ีมีสาระสาํคญั รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ีมีสาระสาํคญั การเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น รายการผดิปกติและประมาณการท่ีมีสาระสาํคญั (ถา้มี) เพ่ือประโยชน์ของนกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บ
การเงิน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ืออนุมติังบการเงินดงักล่าว ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ การ
นาํเสนองบการเงินและการควบคุมภายในท่ีจาํเป็นในการจดัทาํงบการเงิน ในขณะท่ีผูส้อบบญัชีรับผดิชอบในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว ในการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานท่ีไดรั้บจากทั้งผูบ้ริหารและ
ผูส้อบบญัชี โดยเฉพาะการรายงานในเร่ืองความเส่ียงหรือการประเมินต่างๆ ท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่ง

อิสระถึงขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญัในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั และมีการจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
นอกจากท่ีกล่าว ผูต้รวจสอบภายในไดท้าํการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนๆ มีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ ผลการสอบทานไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ตามลาํดบั ทั้งน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นวา่รายการเก่ียวโยงกนัมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสาระสาํคญั และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ  

 
2. ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯ รับผดิชอบในการใหค้วามมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีกระบวนการการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กระบวนการนั้นไดถ้กูจดัทาํข้ึนเพ่ือบริหารหรือลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่น
ระดบัท่ีบริษทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกิจได ้ มิใช่เพ่ือกาํจดัไม่ใหมี้ความเส่ียงเกิดข้ึน และกระบวนการ
ดงักล่าวสามารถใหค้วามมัน่ใจในระดบัท่ีสมเหตุสมผลวา่ จะไม่มีขอ้ผดิพลาดหรือความเสียหายท่ีมีสาระสาํคญั มิใช่การ
กาํจดัขอ้ผดิพลาดหรือความเสียหายทั้งหมด  

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมถึงสายการบงัคบั

บญัชาในฝ่าย เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ ตลอดจนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ
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ภายในและบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และ
ผูถื้อหุน้ โดยการตรวจทานขอบเขตในการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงอนุมติัการ
แกไ้ขกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการปรับแผนการตรวจสอบประจาํปี ท่ีจดัทาํข้ึนตามความเส่ียงท่ีมี
สาระสาํคญัของบริษทัฯ และมุ่งเนน้ใหต้รวจสอบประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในท่ีสาํคญัของแต่ละระบบงาน  

 
นางสาวรัญชน์ภาวี แดงนอ้ยไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit 

Executive “CAE”) เม่ือเดือนกนัยายน 2555 ภายหลงัจากการพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัถกูตอ้ง ครบถว้นอยา่ง
รอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นวา่นางสาวรัญชน์ภาวมีีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ี
เหมาะสมกบัการดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในการทาํงานท่ีผา่นมา นางสาวรัญชน์ภาวีได้
นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวธีิการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหก้ารทาํงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายในโดยใหค้วามสาํคญักบับริษทัยอ่ยหรือหน่วยงานท่ีมี
ความเส่ียงสูงจากการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ และในการใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ  คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส่้งเสริมความเป็นอิสระของผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของนางสาว
รัญชน์ภาวร่ีวมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และสรุปวา่สามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายและท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรอยา่งดีเยีย่ม และเป็นไปตามมาตราฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ท่ี

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้ายงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบงานท่ีสาํคญัในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
นอกจากท่ีกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในดา้นการบริหาร ดา้นการเงิน และดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ตามแนวทางท่ีกาํหนด โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผูต้รวจสอบ
ภายในไดแ้จง้ผลการตรวจสอบและประเดน็ท่ีพบแก่ผูรั้บตรวจและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้แนะนาํท่ีเหมาะสมและ
ติดตามการดาํเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการตรวจสอบพบวา่ระบบงาน
ดงักล่าวท่ีวางไวเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากท่ีกล่าว ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งวา่ไม่พบ
ขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุมของ
องคก์ร การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตามผลการ
ดาํเนินงาน ตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นวา่จาํเป็นสาํหรับการประกอบกิจการของบริษทัฯ และไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุม
ภายในท่ีมีสาระสาํคญั 

 
3. การปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัแผนกกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือสอบทานใหม้ัน่ใจในการปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ี ในรอบระยะเวลาสามเดือนน้ีไม่มีรายงานจากผูส้อบบญัชีวา่พบพฤติการณ์อนัควร
สงสัยวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดก้ระทาํความผดิตามมาตรา 89/25 
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แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ จึงมีความเห็นวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบ
ท่ีใชบ้งัคบักบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตามกฎหมายท่ีสาํคญั  

 
4. การรับแจ้งข้อมูลการกระทาํผดิและการทุจริต (Whistleblowing) 

ในกรณีท่ีมีขอ้ร้องเรียนเกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บทราบรายการสรุปขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดและ
การทุจริตรวมถึงผลการสอบสวนของผูต้รวจสอบภายในตามนโยบายการใหข้อ้มูลการกระทาํผิดและการทุจริต ไม่มีขอ้
ร้องเรียนในเร่ืองการกระทาํผดิหรือการทุจริตในรอบระยะเวลาสามเดือนน้ี 

 
5. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบติังาน ค่าสอบบญัชี ความโปร่งใส
และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั การประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จะทาํการประเมินก่อนท่ีจะมีการใหค้าํแนะนาํในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบทาํการสอบทานประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยเปรียบเทียบกบั
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดท้าํไวใ้นตอนแรกและการทาํงานกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงั
พิจารณาถึงผลสะทอ้นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของผูส้อบบญัชี ในการพิจารณาจะครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ 
เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใชเ้วลาในการใหค้าํแนะนาํในการแกปั้ญหา คุณภาพของทีมงานในเร่ืองความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และการทาํงานตามแผนงานท่ีวางไว ้

 
จากการพิจาณาอยา่งรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบ

บญัชี จาํกดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในระดบัแนวหนา้ของการปฏิบติังานสอบบญัชี ประกอบกบัจาก
การพิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา พบวา่เป็นท่ีน่าพอใจ รวมถึงค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีใหค้ณะกรรมการ

บริษทัฯ พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3636 และ/หรือ นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ/หรือ นายวรีะชยั   รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และอนุมติัค่าสอบบญัชีสาํหรับงบ
การเงินเฉพาะบริษทัฯ และสาํหรับบริษทัในกลุ่มบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงิน 3.63 ลา้นบาท และ 18.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
6. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัทั้งคณะ ตามกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑ ์ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพย ์ซ่ึงผลของการประเมินแสดงใหเ้ห็นวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
และท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรอยา่งดีเยีย่ม 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 165 -

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชค้วามรู้ 
ความสามารถ ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งต่อเน่ือง  คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความสาํคญักบัการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลท่ีดี 
โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ  มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ และการปฏิบติังามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นาย กฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
นางสาวรัญชน์ภาวี แดงนอ้ยไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit 

Executive “CAE”) เม่ือเดือนกนัยายน ปี 2555 ภายหลงัจากการพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัถกูตอ้ง ครบถว้นอยา่ง
รอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นวา่ นางสาวรัญชน์ภาว ี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ี
เหมาะสมกบัการดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในการทาํงานท่ีผา่นมา นางสาวรัญชน์ภาวีได้
นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวธีิการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหก้ารทาํงานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมการตรวจสอบภายในโดยใหค้วามสาํคญักบับริษทัยอ่ยหรือหน่วยงานท่ีมี
ความเส่ียงสูงจากการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ และในการใหค้าํปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ  คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดส่้งเสริมความเป็นอิสระของผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของนางสาว
รัญชน์ภาวร่ีวมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และสรุปวา่สามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายและท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรอยา่งดีเยีย่ม และเป็นไปตามมาตราฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน 
  

นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั ในตาํแหน่ง
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียงและกาํกบัดูแล โดยรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบ
ภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งกนัภายในบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ ทั้งนี้ รายการระหวา่งกนัซึ่งมีสาระสาํคญัของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ หรือรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีดงัต่อไปนี้ 
 

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

1. บริษทั บาคองโค บริษทั โทรีเซน TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั บาคองโค จาํกดั ใชบ้ริการ  9,180,773 88,479,298 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      

        

   TTA ถือหุน้ร้อยละ 50      

   ใน บริษทั โทรีเซน     

   (อินโดไชน่า) เอส. เอ.     

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 168 -

 

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

   TTA ถือหุน้ทางออ้มใน      

   บริษทั บาคองโค จาํกดั      

   และถือหุน้ทางตรงใน      

   บริษทั โทรีเซน (อินโด     

   ไชน่า) เอส.เอ     

2. บริษทั บาคองโค บริษทั โทรีเซน- TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั บาคองโค จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นที่ 9,614,220 29,284,232 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 จาํกดั วนิามา เอเยนตซ์ีส์ ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน โรงงานกบั บริษทั โทรีเซน-วนิามา (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้  

  จาํกดั เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั  เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั ค่าเช่า) ค่าเช่า)  

   (มหาชน)  บริษทั บาคองโค จาํกดั ใชบ้ริการ 8,019,159 44,803,612 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

    ขนส่งสินคา้จาก บริษทั (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  

   บริษทั พีเอม็ โทรีเซน โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั ค่าขนส่ง) ค่าขนส่ง)  

   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั     

   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     

   100 ในบริษทั บาคองโค     

   จาํกดั     

        

   TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน     

   บริษทั โทรีเซน (อินโด     

   ไชน่า) เอส. เอ. และ     

   บริษทั โทรีเซน (อินโด     

   ไชน่า) เอส.เอ. ถือหุน้     

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 169 -

 

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

   ร้อยละ 49 ใน     

   บริษทัโทรีเซน-วนิามา     

   เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั     

        

   TTA ถือหุน้ทางออ้มทั้ง     

   สองบริษทั     

3. บริษทั บาคองโค บริษทั  TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั โทรีเซน-วนิามา โลจิสติกส์  8,177,833 27,931,530 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 จาํกดั โทรีเซน-วนิามา ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน จาํกดั ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ กบั (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  

  โลจิสติกส์ จาํกดั เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั  บริษทั บาคองโค จาํกดั ค่าขนส่ง) ค่าขนส่ง)  

   (มหาชน)      

        

   บริษทั พีเอม็ โทรีเซน     

   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั     

   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     

   100 ในบริษทั บาคองโค     

   จาํกดั      

        

   TTA ถือหุน้ร้อยละ 50     

   ในบริษทั โทรีเซน (อินโด     

   ไชน่า) เอส. เอ. และบริษทั     

   โทรีเซน  (อินโดไชน่า)     

   เอส.เอ. ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2557  

   บริษทั โทรีเซน-วนิามา     

   เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั     

   และ บริษทั โทรีเซน-วนิามา     

   เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั ถือหุน้     

   ร้อยละ 100 ใน บริษทั     

   โทรีเซน-วนิามา โลจิสติกส์     

   จาํกดั     

        

   TTA ถือหุน้ทางออ้มทั้ง     

   สองบริษทั     

4. บริษทั บาคองโค บาเรีย เซเรส TTA ถือหุน้ร้อยละ 100  บริษทั บาคองโค จาํกดั ใชบ้ริการ 4,038,023 21,901,515 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 จาํกดั  ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน ที่เกี่ยวขอ้งกบัท่าเรือจาก บาเรีย  (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  

   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั  เซเรส ค่าขนส่ง) ค่าขนส่ง)   

   (มหาชน) และบริษทั บาเรีย เซเรส เรียกเกบ็ค่าใชจ้่าย 1,589,943 6,332,598 ตามตน้ทุนที่เกิดขึ้นจริง 

   โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี ในการบริหารจากบริษทั  (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย  

   แอลทีดี บาคองโค จาํกดั ในการบริหาร) ในการบริหาร)  

        

   บริษทั พีเอม็ โทรีเซน     

   เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั     

   (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ     

   100 ในบริษทั บาคองโค     

   จาํกดั     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2557  

   บริษทั โซลีอาโด      

   โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี     

   ถือหุน้ร้อยละ 20 ใน     

   บาเรีย เซเรส     

        

   TTA ถือหุน้ทางออ้มทั้ง     

   สองบริษทั     

5. บริษทั เมอร์เมด  Zamil Mermaid  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.8 Zamil Mermaid Offshore Services  691,912,286 2,701,004,010 ราคาตามที่ตกลงกนัระหวา่ง บริษทั 

 ซบัซี เซอร์วสิเซส  Offshore Services  (30 กนัยายน 2557 :  Company (LLC). วา่จา้งบริษทั (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้ เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส  

 (อินเตอร์เนชัน่ Company (LLC). ถือหุน้ร้อยละ 57.42) ใน เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส จากการใหบ้ริการ) จากการใหบ้ริการ) (อินเตอร์เนชัน่แนล) จาํกดั กบั Zamil 

 แนล) จาํกดั  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ (อินเตอร์เนชัน่แนล) จาํกดั   Mermaid Offshore Services Company 

   จาํกดั (มหาชน) โดย  เพื่อใหบ้ริการสาํรวจ   (LLC). ซึ่งเป็นราคาปกติที่ใหก้บั 

   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ ใตท้ะเลซ่อมแซม และซ่อมบาํรุง    บุคคลภายนอก 

   จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ แก่บริษทั Saudi Aramco    

   ร้อยละ 100 ในบริษทั      

   เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิ     

   เซส (อินเตอร์เนชัน่แนล)     

   จาํกดั และถือหุน้ร้อยละ      

   40 ใน Zamil Mermaid      

   Offshore Services      

   Company (LLC).     
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รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
 

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

1. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.8 TTA ใหบ้ริการ IT Co-location กบั - 299,011.50 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  มาริไทม ์จาํกดั  (30 กนัยายน พ.ศ. 2557 : บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (ไม่มีรายการในช่วง (บนัทึกเป็นรายรับ  

 (มหาชน) (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 57.42) ใน (มหาชน) ตุลาคม-ธนัวาคม ค่าบริการดา้น IT)  

   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์  2557)   

   จาํกดั (มหาชน) โดยมี     

   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     

   เป็นผูถ้ือหุน้ในทั้งสอง     

   บริษทั     

2. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.8 TTA ใหบ้ริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ 17,500 67,800 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  มาริไทม ์จาํกดั  (30 กนัยายน พ.ศ. 2557 : จาํกดั (มหาชน) เช่าหอ้งประชุมและ (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้  

 (มหาชน) (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 57.42) ใน ที่จอดรถ จากการใหบ้ริการ) จากการใหบ้ริการ)  

   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์     

   จาํกดั (มหาชน) โดยมี     

   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     

   เป็นผูถ้ือหุน้ในทั้งสอง     

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

3. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.8 TTA เช่าพื้นที่สาํนกังาน ชั้น 9  415,800 1,722,600 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  มาริไทม ์จาํกดั  (30 กนัยายน พ.ศ. 2557 : อาคารอรกานต ์จาก บริษทั เมอร์เมด  (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  

 (มหาชน) (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 57.42) ใน มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ค่าเช่าสาํนกังาน) ค่าเช่าสาํนกังาน)  

   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์     

   จาํกดั (มหาชน) โดยมี     

   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     

   เป็นผูถ้ือหุน้ในทั้งสอง     

   บริษทั     

4. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.8  TTA ใหเ้ช่าพื้นที่สาํนกังาน ชั้น 10 386,220 68,954.75 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  ดริลลิ่งค ์จาํกดั (30 กนัยายน พ.ศ. 2557 : อาคารอรกานต ์จาก บริษทั เมอร์เมด (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้  

 (มหาชน)  ถือหุน้ร้อยละ 57.42) ใน ดริลลิ่งคจ์าํกดั ค่าเช่าและค่า ค่าเช่าและค่า  

   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์  ธรรมเนียม) ธรรมเนียม)  

   จาํกดั (มหาชน) และ     

   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์     

   จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้     

   ร้อยละ 95 ในบริษทั      

   เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั      

   โดยมี นายเฉลิมชยั             

   มหากิจศิริ เป็นผูถ้ือหุน้     

   ในทั้ง TTA และบริษทั      

   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั     

   (มหาชน)     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2557  

5. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั โฟร์ วนั วนั  TTA และ บริษทั โฟร์ วนั  TTA  วา่จา้งบริษทั โฟร์ วนั วนั - 2,888,688.94 ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ในการ (ไม่มีรายการในช่วง (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย ภายนอก 

 (มหาชน) จาํกดั จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั จดังานฉลองปีใหม่ 2556 ใหก้บั ตุลาคม-ธนัวาคม ในการบริหาร)  

   ไดแ้ก่ นายเฉลิมชยั พนกังาน 2557)   

   มหากิจศิริ และนางสาว     

   อุษณา มหากิจศิริ      

6. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป  TTA และ บริษทั พีเอม็  TTA ใหเ้ช่าหอ้งประชุมแก่บริษทั 10,000 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  จาํกดั กรุ๊ป จาํกดั มีกรรมการ พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั (บนัทึกเป็นรายได ้ (ไม่มีรายการระหวา่ง  

 (มหาชน)  ร่วมกนัไดแ้ก่   ค่าเช่าและค่า ปี 2557)  

   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   ธรรมเนียม)   

   และนางสาวอุษณา      

   มหากิจศิริ โดยที่นาย     

   เฉลิมชยั มหากิจศิริ     

   เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ใน     

   ทั้งสองบริษทั     
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บริษทั บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2557  

7. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั พีเอช  TTA ถือหุน้ร้อยละ 57.8  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 197,430 - ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล 

 มาริไทม ์จาํกดั  มาการอง   (30 กนัยายน พ.ศ. 2557 : (มหาชน) ซื้อขนมเป็น ของขวญัปี (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย (ไม่มีรายการระหวา่ง ภายนอก 

 (มหาชน) (ประเทศไทย) ถือหุน้ร้อยละ 57.42) ใน ใหม่จากบริษทั พีเอช มาการอง ในการบริหาร) ปี 2557)  

  จาํกดั บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ (ประเทศไทย) จาํกดั    

   จาํกดั (มหาชน) โดยมีนาย     

   เฉลิมชยั มหากิจศิริและ     

   นางสาวอุษณา มหากิจศิริ      

   เป็นผูถ้ือหุน้ใน บริษทั      

   เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั      

   (มหาชน) และบริษทั              

   พีเอช มาการอง      

   (ประเทศไทย) จาํกดั     

8. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอช  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  TTA ซื้อขนมเป็นของขวญัปีใหม่  308,000 - ราคาปกติที่รับบริการจากบุคคล 

 เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั  มาการอง   และนางสาวอุษณา         จากบริษทั พีเอช มาการอง  (บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย (ไม่มีรายการระหวา่ง ภายนอก 

 (มหาชน) (ประเทศไทย) มหากิจศิริ เป็นผูถ้ือหุน้ใน (ประเทศไทย) จาํกดั ในการบริหาร) ปี 2557)  

  จาํกดั ทั้งสองบริษทั     
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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 27 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ในการดูแลกิจการบริษทัฯ ใหมี้การ     
จดัการท่ีดี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป โดยกาํกบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลดาํเนินงานท่ีเป็นจริงของ
บริษทัฯ 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการ
รายงานการเงินอยา่งถกูตอ้งเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และ
สามารถใหค้วามมัน่ใจอยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ
แสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานโดยถกูตอ้ง ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์)  (นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 178 - 
 

 จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557, 2556 และ 2555 ผูต้รวจสอบบญัชีไม่มี
ความเห็นใดๆ ท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั โดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุทาํให้
เช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไม่ถกูตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดมี้ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทัในรอบปี
บญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557, 2556 และ 2555 แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดย
ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบดุล  

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 สินทรัพย์ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
  (ปรับปรุงใหม่) . . 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,458,387 17.23 6,289,847 12.75 7,710,644 14.94 
 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระ                    -          -                      -          -                      -          -   
 เงินลงทุนระยะสั้น 503,207 1.16 1,342,450 2.72 587,780 1.14 
 ลูกหน้ีการคา้  3,966,227 9.16 4,243,971 8.60 4,439,868 8.60 
 ลูกหน้ีอ่ืน 841,457 1.94 428,153 0.87 349,537 0.68 
 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,222 0.01 6,774 0.01 10,802 0.02 
 ส่วนของเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง       
 กนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,573 0.01 2,073 - 2,073 - 
 ตน้ทุนสญัญารอการตดับญัชี 261,202 0.60 203,385 0.41 190,275 0.37 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล 1,755,946 4.06 1,355,848 2.75 1,443,759 2.80 
 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขาย                    -   - 149,416 0.30                    -   - 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 560,746 1.30 563,776 1.14 673,240 1.30 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 15,354,967 35.46 14,585,693 29.57 15,407,978 29.85 
เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    -          -                      -          -                      -          -   
เงินลงทุนระยะยาว      5,038,666.00  11.64      5,972,030.00  12.11      7,102,538.00  13.76 
ค่าความนิยม        968,661.00  2.24        978,620.00  1.98        984,598.00  1.91 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        316,428.00  0.73        246,558.00  0.50        225,765.00  0.44 
 ท่ีดิน        606,808.00  1.40        607,632.00  1.23        608,126.00  1.18 
 อาคาร      1,397,479.00  3.23      1,433,327.00  2.91      1,470,070.00  2.85 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร        198,821.00  0.46        191,055.00  0.39        192,128.00  0.37 
 เรือเดินทะเล    26,687,688.00  61.64    31,878,884.00  64.62    32,435,374.00  62.83 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้      3,917,154.00  9.05      4,367,616.00  8.85      4,579,949.00  8.87 
 รถยนต ์        141,305.00  0.33        164,240.00  0.33        175,144.00  0.34 
 เรือยนต ์          27,575.00  0.06          33,049.00  0.07          33,920.00  0.07 
 เรือขนถ่านหิน        140,374.00  0.32        140,374.00  0.28        140,655.00  0.27 
 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่      1,706,007.00  3.94      1,531,815.00  3.11      1,632,542.00  3.16 
 งานระหวา่งก่อสร้าง        206,302.00  0.48      2,390,621.00  4.85      2,550,022.00  4.94 
 หกัค่าเส่ือมราคาสะสม (9,796,868) (22.63) (11,344,640) (23.00) (11,941,826) (23.13) 
 หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (4,298,108) (9.93) (4,469,737) (9.06) (4,615,412) (8.94) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ    20,934,537.00  48.35    26,924,236.00  54.58    27,260,692.00  52.81 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        213,047.00  0.49        178,083.00  0.36        202,677.00  0.39 
สินทรัพยอ่ื์น        471,502.00  1.09        445,506.00  0.90        437,609.00  0.85 
รวมสินทรัพย์ 43,297,808 100.00 49,330,726 100.00 51,621,857 100.00 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล  

  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
  (ปรับปรุงใหม่) . . 
  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12,140 0.03 4,244 0.01 8,525 0.02 
 เงินกูร้ะยะสั้น 1,168,349 2.70 284,044 0.58 473,279 0.92 
 เจา้หน้ีการคา้ -  อ่ืน 1,382,044 3.19 1,229,828 2.49 1,702,766 3.30 
 เจา้หน้ีอ่ืน 71,835 0.17 152,607 0.31 193,288 0.37 
  เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  14,314 0.03 7,576 0.02 5,698 0.01 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 166,686 0.38 171,248 0.35 190,640 0.37 
 เงินกูร้ะยะสั้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     -          -                      -          -                      -          -   
 ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ       
 ภายในหน่ึงปี                    -          -   1,999,445      4.05  1,999,627      3.87  
 ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,283,851 5.27 2,278,899 4.62 2,470,237 4.79 
 เงินค่าหุน้คา้งชาํระท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 34,408 0.08 66,047 0.13 57,310 0.11 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 158,174 0.37 154,030 0.31 165,548 0.32 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,432,126 3.31 1,580,745 3.20 1,464,823 2.84 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 170,646 0.39 363,114 0.74 322,807 0.63 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,894,573 15.92 8,291,827 16.81 9,054,548 17.54 
เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    -          -                      -          -                      -          -   
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 3,996,772 9.23 1,998,569 4.05 1,998,700 3.87 
เงินค่าหุน้คา้งชาํระ 42,786 0.10                    -   -                    -   - 
เงินกูร้ะยะยาว 6,637,193 15.33 7,165,527 14.53 7,743,422 15.00 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 176,325 0.41 163,757 0.33 195,860 0.38 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 108,640 0.25 111,663 0.23 155,016 0.30 
รวมหนีสิ้น 17,856,289 41.24 17,731,343 35.94 19,147,546 37.09 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 7,318,081 16.90 7,873,603 15.96 7,996,504 15.49 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน 1,132,807  1,544,106  1,544,106  
 ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้       
   หุน้สามญั 991,838 2.29 1,293,235 2.62 1,301,175 2.52 
   หุน้บุริมสิทธิ -        -   -        -   -        -   
 เงินค่าหุน้รับล่วงหนา้ -        -   -        -   -        -   
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 5,232,142 12.08 9,161,644 18.57 9,282,187 17.98 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 2,474,924 5.72 2,456,586 4.98 2,483,759 4.81 
 ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน       
 ต่างประเทศ (1,904,393) (4.40) (1,536,813) (3.12) (1,120,729) (2.17) 
 กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จากมูลค่าหลกัทรัพย ์ (14,281) (0.03) (7,771) (0.02) 18,205 0.04 
 สาํรองส่วนทุนจากการรวมส่วนไดเ้สีย (50,030) (0.12) (50,030) (0.10) (50,030) (0.10) 
 สาํรองสาํหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 828 - 1,290 - 874 - 
 กาํไรสะสม       
   สาํรองตามกฎหมาย 93,500 0.22 98,830 0.20 110,340 0.21 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,298,910 26.10 12,308,809 24.95 12,452,026 24.12 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,123,438 41.86 23,725,780 48.10 24,477,807 47.42 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,297,808 100.00 49,330,726 100.00 51,621,857 100.00 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  (บาท) 20.92  20.48  18.82  
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้) (**) 1.00  1.00  1.00  
จาํนวนหุน้สามญัปลายปีถวัเฉล่ีย (หุน้) (**) 866,439,359  1,158,211,991  1,300,398,008  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกาํไรขาดทุน 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดสามเดอืน 
  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที ่
  (ปรับปรุงใหม่) . 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
รายได้       
รายไดจ้ากการบริการ       
 ค่าระวาง 4,746,612 25.71 6,887,489 32.14 2,213,697 35.67 
 ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 8,243,401 44.65 10,088,183 47.07 3,234,735 52.12 
 ค่าบริการอ่ืนและค่านายหนา้ 332,336 1.80 253,963 1.19 64,307 1.04 
รายไดจ้ากการขาย 5,140,740 27.84 4,201,603 19.61 693,937 11.18 
      รวมรายได้ 18,463,089 100.00 21,431,238 100.00 6,206,676 100.00 
ต้นทุน       
ตน้ทุนการบริการ       
 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 4,742,727 29.75 6,219,423 34.61 2,136,311 38.35 
 ค่าใชจ่้ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 6,668,705 41.83 8,233,895 45.81 2,830,048 50.80 
 ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอ่ืนและค่านายหนา้ 144,128 0.90 132,790 0.74 36,726 0.66 
ตน้ทุนขาย 4,385,064 27.51 3,386,129 18.84 567,346 10.18 
 รวมต้นทุน 15,940,624 100.00 17,972,237 100.00 5,570,431 100.00 
กาํไรขั้นต้น 2,522,465  3,459,001  636,245  
 รายไดอ่ื้นจากการดาํเนินงาน 289,611 4.00 339,593 13.30 158,320 25.35 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,812,076  3,798,594  794,565  
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 280,705 3.88 315,222 12.35 44,491 7.12 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,952,207 96.12 2,237,976 87.65 580,152 92.88 
        รวมค่าใช้จ่าย 7,232,912 100.00 2,553,198 100.00 624,643 100.00 
กาํไรจากการดาํเนินงาน (4,420,836)  1,245,396  169,922  
 ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 254,662 (4.97) 1,186,091 116.83 258,063 166.79 
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ (4,166,174)  2,431,487  427,985  
 ตน้ทุนทางการเงิน (509,625) 9.96 (491,859) (48.45) (128,044) (82.75) 
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ (4,675,799)  1,939,628  299,941  
 ภาษีเงินได ้ (240,151) 4.69 (314,353) (30.96) (91,038) (58.84) 
กาํไรสุทธิสําหรับปี (4,915,950) 96.03 1,625,275 160.09 208,903 135.01 
        
การปันส่วนกาํไรสุทธิสําหรับปี       
 ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ (5,119,059) 100.00 1,015,229 100.00 154,727 100.00 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 203,109 (3.97) 610,046 60.09 54,176 35.01 
  (4,915,950) 96.03 1,625,275 160.09 208,903 135.01 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  (บาท) (*) (5.91) 0.88 0.12 
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้) (**) 1.00 1.00 1.00 
จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) (**) 866,439,359 1,158,211,991 1,300,398,008 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

     (หน่วย : พนับาท) 
   สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดสามเดอืน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2556 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที่ 
   (ปรับปรุงใหม่)  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (4,915,950) 1,625,275 208,903 
 ปรับปรุงดว้ย :    
  ค่าเส่ือมราคา 1,484,461 1,443,406 400,258 
  ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่รอตดับญัชี 270,221 324,877 95,392 
  ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 110,747 90,858 21,865 
  ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,432 3,611 893 
  ค่าตดัจาํหน่ายดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี                           -                             -   (115) 
  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 83,785 9,967 1,484 
  กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญและสาํรองสาํหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม    
  ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (108,818) (52,368) 4,611 
  การดอ้ยค่า (กลบัรายการ) ของสินคา้คงเหลือและวสัดุและ    
  ของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล                           -                              -                              -    
  การดอ้ยค่าของลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินใหกู้แ้ก่    
  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,123                           -                              -    
  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ  243,294 (289,168) (12,190) 
  การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 120,245                           -                              -    
  การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 516,031                           -                              -    
  การดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4,005,105 15,017 54,114 
  ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย                           -                          9,910                     10,062  
  ตน้ทุนทางการเงิน 509,625 491,859 128,044 
  ภาษีเงินได ้ 240,151 314,353 91,038 
  (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    
  และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (45,969) (5,247) (5,180) 
  กาํไรสุทธิจากเงินชดเชยจากการยกเลิกสญัญาซ้ือท่ีดิน อาคาร     
  และอุปกรณ์ (14,882)                           -                              -    
  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น (1,795) (1,606)                           -    
  เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม                           -                              -                              -    
  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย                           -                              -                              -    
  (กาํไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม                           -                          9,249  (38,148) 
  (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (32,284) (110)                           -    
  ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (254,662) (1,186,091) (258,063) 
  (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก    
  เงินกูร้ะยะยาว (46,704) 29,421 (8,841) 
  (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกู ้    
  ระยะยาว                           -    (1,411)                           -    
  กาํไรจากการครบกาํหนดชาํระตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุ    
  เงินและอตัราดอกเบ้ีย (11,653) 4,865 4,401 
  ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 462 462 96 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 
   สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดสามเดอืน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2556 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที่ 
   (ปรับปรุงใหม่)  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงนิทุน    
หมุนเวยีน 2,164,965 2,837,129 698,624 

เงินทุนหมุนเวยีน    
 ลูกหน้ีการคา้  (697,755) (1,268,223) (146,555) 
 ลูกหน้ีอ่ืน  (15,749) (152,977) 78,616 
 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (536,918) 1,069,992 (53,126) 
 สินคา้คงเหลือ  22,283 1,007,186 (108,769) 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองสาํหรับเรือเดินทะเล  196,146 (303,492) 77,050 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  (39,770) (9,938) (27,883) 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (63,050) 93,569 (62,585) 
 สินทรัพยอ่ื์น  (12,961) 28,334 19,941 
 เจา้หน้ีการคา้  91,116 (184,711) 448,861 
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,578 (6,951) (2,126) 
 เจา้หน้ีอ่ืน  1,239 (124,441) (80,941) 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (47,073) 55,030 16,226 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (17,321) 94,079 (49,468) 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 524,875 116,462 (111,335) 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 77,404 188,860 (44,780) 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 8,317 6,960 41,361 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 97,976 33,198 70,557 
      
เงินสดจากการดาํเนินงาน    
 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (504,752) (495,112) (158,617) 
 จ่ายภาษีเงินได ้ (108,559) (402,325) (32,990) 
เงนิสดสุทธิได้มาในกจิกรรมดาํเนินงาน 1,142,991 2,582,629 572,061 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 
   สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดสามเดอืน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2556 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที่ 
   (ปรับปรุงใหม่)  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,651,519) (6,757,408) (205,944) 
 เงินสดจ่ายเพือ่ซ่อมเรือคร้ังใหญ่ (760,214) (200,625) (81,737) 
 เงินสดจ่ายเงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (9,209)                           -                              -    
 เงินจ่ายลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (1,122,228) (113,144) (649,413) 
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 1,795 1,606                           -    
 เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 36,855 64,844                           -    
 เงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้ 119,644 173,075                           -    
 เงินรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 367,501 8,590 19,380 
 เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น 313,668 (816,935) 817,061 
 เงินรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม                           -    49,328 2,403 
 เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ร้ะยะยาว                           -    112,924                           -    
 เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           -                              -                              -    
 เงินสดรับคืนจากสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจกบักิจการท่ี    
 เก่ียวขอ้งกนั 31,251                           -                              -    
 เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 750 500                           -    
เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน (2,671,706) (7,477,245) (98,250) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           -                              -                              -    
 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว            1,037,951             1,525,219            1,144,976 
 เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูร้ะยะสั้น (96,715) (681,630) 189,235 
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           -                              -                              -    
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (978,010) (1,453,904) (526,080) 
 เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ (1) (88)                           -    
 เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (9,215) (159,361)                           -    
 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุน้            3,975,566             4,230,899               128,483 
 เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ    
 ควบคุมของบริษทัยอ่ย            1,464,401               396,698                  1,334 
 เงินสดรับสุทธิจากสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย                 11,653 (4,865) (4,401) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 5,405,630 3,852,968 933,547 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 3,876,915 (1,041,648) 1,407,358 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 3,582,194 7,446,247 6,285,603 
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                           -    (90,560)                           -    
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลง (12,862) (28,436) 9,158 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินปี 7,446,247 6,285,603 7,702,119 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 
   สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดสามเดอืน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2556 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที่ 
   (ปรับปรุงใหม่)  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
รายการทีม่ใิช่เงนิสด     
หน้ีสินคงคา้งจากการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 21,525 8,440 3,703 
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 12,085 255,981 82,384 
หน้ีสินคงคา้งสญัญาเช่าการเงิน                           -                             -                             -   
เงินปันผลคา้งจ่าย 4,073 3,985 3,985 
ลูกหน้ีจากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 399,214                           -                             -   
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการหกักลบลบหน้ีกบั    

 เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           -                             -   (152,138) 
การซ้ือกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงโดยแลกเปล่ียนกบัเงินลงทุน    

 ในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึง                           -                             -   168,646 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
การวเิคราะห์ทางการเงนิ 

   สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดสามเดอืน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2556 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที่ 
   (ปรับปรุงใหม่)  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.23 1.76 1.70 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.93 1.57 1.52 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.16 0.34 0.07 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 5.57 5.22 1.43 
 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 65.55 69.91 64.36 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 12.58 14.52 3.89 
 ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 29.01 25.13 23.63 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
(PROFITABILITY RATIO)     
 อตัรากาํไรขั้นตน้ % 13.66 16.14 10.25 
 อตัรากาํไรสุทธิ % (27.73) 4.74 2.49 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % (27.82) 4.85 0.64 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      
(EFFICIENCY RATIO)     
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม % (12.17) 2.19 0.31 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % (15.41) 10.53 2.11 
 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.45 0.50 0.13 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ       
(FINANCIAL POLICY RATIO)     
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.55 0.43 0.45 
 อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า (9.11) 2.58 1.35 
 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.11 0.22 0.05 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล % - - - 
ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)     
 มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ บาท 1.00 1.00 1.00 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 29.36 27.28 24.97 
 กาํไรสุทธิต่อหุน้ บาท (5.91) 0.88 0.12 
 เงินปันผลต่อหุน้ บาท - - - 
อตัราการเติบโต  (GROWTH RATE)     
 รายไดจ้ากการดาํเนินงาน % 12.94 16.08 (71.04) 
 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน % 15.65 13.85 (69.83) 
 กาํไรสุทธิ % (13.90) 119.83 (84.76) 
 สินทรัพยร์วม % 6.13 13.93 4.64 
 หน้ีสินรวม % 5.63 (0.70) 7.99 
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สูตรการคํานวณ 
ระยะเวลาการเกบ็หน้ีและชาํระหน้ี : จาํนวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี/งวด 
อตัรากาํไรขั้นตน้ : กาํไรขั้นตน้/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไรหรือขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียน 
อตัรากาํไรสุทธิ : กาํไรสุทธิ/รายไดห้ลกัจากการดาํเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและกาํไรหรือขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่เฉล่ีย 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : รายไดร้วมไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน/สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้/จาํนวนหุน้ 
 
หมายเหตุ: 
บริษทันาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 มาปฏิบติั (ในปีพ.ศ. 2557) โดยเลือกใชว้ธีิปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงมีผลการปรับ
ยอ้นหลงัต่องบการเงินปีพ.ศ. 2556 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัท”) รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 
ตามรอบบญัชีใหม่ (“รอบปีปฏิทิน”) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 วา่ บริษทัมีผลกาํไรสุทธิจาก
การดาํเนินงานปกติ (normalized net profit) จาํนวน 986 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัผลขาดทุนสุทธิ (109) ลา้นบาท ในช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ส่วนผลการดาํเนินงานระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (“งวด 3 เดือน”) นั้น บริษทัมี
กาํไรสุทธิจาํนวน 155 ลา้นบาท ลดลง 38% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิ 250 ลา้นบาท  
 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัให ้TTA ทาํการเปล่ียนรอบระยะเวลาบญัชีจาก
เดิม คือวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน เป็น วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี โดยมีกาํหนดเร่ิมเม่ือส้ินสุด
งวดบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้ไป ดงันั้น TTA จึงไดจ้ดัทาํงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม ถึง 31 
ธนัวาคม 2557 เพ่ือมารองรับงบการเงินสาํหรับงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นรอบระยะเวลาบญัชีใหม่เป็น
คร้ังแรกในคราวน้ี 
 
สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม 
Income statement restated

Baht millions 2013 2014 %yoy

Revenues 19,570      22,341      14%

Costs (15,490)    (17,700)    14%

Gross profits 4,080        4,641        14%

Equity income 491              1,182           141%

Other income 145               170               18%

SG&A (2,128)         (2,418)         14%

EBITDA 2,588        3,575        38%

Depreciation

 & Amortisation (1,561)        (1,597)         2%

Finance costs (511)             (494)             ‐3%

EBT 516           1,484        188%

Income taxes (358)             (212)             ‐41%

Non‐recurring items (4,665)         (78)               ‐98%

Forex translation 140               213               52%

Net profit (4,366)      1,407        132%

Net profits (losses) attributable to

‐ Non‐controlling interest 384               487               27%

‐ Owner of the Company (4,751)      920           119%

Breakdown of Net Profit to Owner of the Company

Impairment charges and write‐offs (4,642)         (66)               ‐99%

Normalised Net Profits (109)         986           1003%

Net profits  (4,751)         920           119%

No. of shares (million) 994               1,301          

Basic EPS (Baht) (4.78)            0.71            

  
 

TTA สามารถพลกิผลการดาํเนินงานกลบัมามีกาํไรสุทธิได้ ในรอบปีปฏิทนิ 2557 โดยธุรกจิหลกัทั้งเมอร์เมด    
มาริไทม์ โทรีเซน ชิปป้ิง และ PMTA ต่างมผีลประกอบการทีด่ี ในขณะที ่UMS กม็ผีลขาดทุนลดลงซ่ึงเป็นผลจากแผนการ
ระบายถ่านฝุ่นคงค้างเป็นหลกั สําหรับผลประกอบการงวด 3 เดอืน (เร่ิม 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม) TTA มผีลกาํไรลดลง 
เน่ืองมาจากผลการดาํเนินงานของโทรีเซนชิปป้ิง เมอร์เมด มาริไทม์ และ PMTA ปรับตวัลดลง 
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 โทรีเซน ชิปป้ิง : รอบปีปฏิทิน 2557 มผีลกาํไรสุทธิจํานวน 257 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนสุทธิก่อนรายการ
พเิศษ (129) ล้านบาท จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนผลประกอบการงวด 3 เดอืนได้รับแรงกดดนัจากการอ่อนตวัของ
ตลาดเดนิเรือสินค้าแห้งเทกอง สภาพตลาดธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองค่อนขา้งผนัผวนในปี 2557 ในช่วงแรกของ 
ไตรมาสสุดทา้ยของปีมีสัญญาณการฟ้ีนตวัของตลาด แต่แลว้กเ็กิดการอ่อนตวัของสภาพตลาดโดยรวมในภายหลงั 
อยา่งไรกดี็ โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงดาํเนินธุรกิจดว้ยการดูแลบริหารจดัการโครงสร้างตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถทาํรายไดค้่าระวางเรือไดสู้งกวา่ตลาดเม่ือพิจารณาจากอตัราค่าระวางเรือ (Time Charter Equivalent – TCE) 

 

 เมอร์เมด มาริไทม์ : รายงานผลกาํไรสุทธิ 675 ล้านบาท ในรอบปีปฏิทนิ 2557 เพิม่ขึน้ 22% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
แต่ผลการดาํเนินงานงวด 3 เดอืนได้รับผลกระทบจากอตัราการใช้ประโยชน์ของเรือและอตัรากาํไรทีล่ดลงของทั้งธุรกจิ
วศิวกรรมใต้ทะเลและธุรกจิเรือขุดเจาะ ผลการดาํเนินงานในรอบปีปฏิทิน 2557 ท่ีแขง็แกร่งของเมอร์เมดมาจากผลงาน
ของธุรกิจเรือขดุเจาะท่ีไดส้ัญญาระยะยาวท่ีใหอ้ตัรากาํไรสูง โดยส่วนแบ่งผลกาํไรจากการลงทุน (Equity Income) 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 169% ซ่ึงมาจากการใหบ้ริการเรือขดุเจาะสามขาทั้งสามลาํ แก่บริษทันํ้ามนัแห่งชาติซาอุดิอาระเบีย 
ของบริษทัร่วมทุน Asia Offshore Drilling (AOD)  ท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยู ่ 33.8% สาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 3 เดือน 
ธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลไดรั้บผลกระทบจากหลายปัจจยั เช่น อตัราการใชป้ระโยชน์ของกองเรือลดลง ค่าใชจ่้ายในการ
นาํเรือเขา้ซ่อมบาํรุง ค่าใชจ่้ายจากการเช่าเรือเพ่ือมาใชใ้นโครงการสาธารณูปโภคใหม่ท่ีสูงข้ึน และการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเรือ ส่วนธุรกิจเรือขดุเจาะไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของค่าเช่าเรือ และการปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยของ
อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือ MTR-2  

 

 UMS : มผีลขาดทุนสุทธิลดลง ทั้งสําหรับรอบปีปฏิทิน 2557 และงวด 3 เดอืน UMS มีสถานะทางการเงินท่ีดีข้ึน
หลงัจากไดร้ะบายสินคา้คงคลงัเพ่ือปรับโครงสร้างเงินทุน ณ ส้ินปีปฏิทิน 2557 หน้ีสินสุทธิท่ีมีกบัธนาคารลดลงเหลือ 
580 ลา้นบาท จาก 1,138 ลา้นบาทเม่ือส้ินปี 2556  ในขณะท่ี ผลการดาํเนินงานงวด 3 เดือนไดรั้บประโยชน์จากอตัราผล
กาํไรท่ีดีข้ึนจากการปรับตวัสูงข้ึนของราคาถ่านหิน และการลดลงของค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร และทัว่ไป (SG&A)  

 

 PMTA : ยงัคงโชว์ผลการดาํเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2014 แม้ว่าผลการดาํเนินงานงวด 3 เดอืนจะลดลงจากผลกระทบ
ของเหตุการณ์ที่ไม่ปกต ิ ในงวด 3 เดือน PMTA มียอดขายผลิตภณัฑปุ๋์ยลดลง เน่ืองจากลกูคา้ชะลอการซ้ือออกไป
หลงัจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกอยา่งหนกัและเกิดนํ้าท่วมในลุ่มแม่นํ้าโขง ผนวกกบัแผนการประกาศปรับลด VAT ลง 5% 
สาํหรับการซ้ือผลิตภณัฑปุ๋์ย ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้มา อยา่งไรกต็าม ผลการดาํเนินงาน
ในรอบปี ปฏิทิน 2557 ธุรกิจปุ๋ยยงัโชวผ์ลงานท่ีดี โดยอตัราผลกาํไรมีการปรับตวัสูงข้ึนจากความสามารถในการตรึง
ราคาขายไว ้ถึงแมว้า่ราคาวตัถุดิบของปุ๋ยจะปรับลดลง สัดส่วนรายไดจ้ากการส่งออกปุ๋ยไปยงัต่างประเทศขยายเพ่ิมเป็น 
35% จาก 30% ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ธุรกิจคลงัสินคา้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 49% 
เน่ืองจากมีอตัราการใชป้ระโยชน์คลงัสินคา้อยูใ่นระดบั 96% รวมทั้งมีการเพ่ิมจาํนวนพ้ืนท่ีและปรับราคาค่าเช่าให้
สูงข้ึน 
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Baht millions 2013* 2014 2013* 2014 2013* 2014 2013* 2014

Revenues 4,976             7,661             9,277             10,664           1,867             712                 3,152             3,088            

EBITDA 697                 1,093             2,004             2,243             (263)               32                   386                 373                

EBITDA margins 14% 14% 22% 21% ‐14% 4% 12% 12%

Net profits (4,046)            257                 963                 1,180             (422)               (119)               271                 270                

Net profit margins ‐81% 3% 10% 11% ‐23% ‐17% 9% 9%

Net profits to TTA (4,046)            257                 554                 675                 (374)               (105)               271                 270                

EBITDA &

Net profits

* Restated

12‐Month (Jan ‐ Dec) Period
Transport Energy Infrastructure

Thoresen Shipping Mermaid Maritime UMS PMTA

Outperform industry in 

revenue and cost.
Ramp up in AOD operation

Rebalance capital structure  

and excessive inventories.

Solid sale volume with 

improved profit margins.

697 

257 

2013* 2014

(4,046)

1,093

2,00

4 

2,24

3 

963 

2013* 2014

2,004
2,243

1,180

32 

(119
)

2013* 2014
(374)

(105)

(263)

386  373 

271  270 

2013* 2014

 
 
สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวมของปีปฏิทิน 2557 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557) 

 รายได้รวมขยายตวัจากปีก่อน 14% มาอยู่ที่ 22,341 ล้านบาท  รายไดจ้ากธุรกิจหลกัเพ่ิมข้ึน โทรีเซนชิปป้ิง (+54% จาก
ปีก่อน) เมอร์เมด มาริไทม ์ (+15% จากปีก่อน) ในขณะท่ี PMTA มีรายไดพ้อๆกบังวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (-2% จากปี
ก่อน) ซ่ึงการปรับตวัเพ่ิมข้ึนน้ีเพียงพอท่ีจะชดเชยรายไดท่ี้ลดลงของ UMS (-62% จากปีก่อน) โทรีเซนชิปป้ิงไดเ้พ่ิม
จาํนวนเรือทั้งท่ีเป็นเจา้ของและเช่าเหมาลาํ ผนวกกบัสภาพตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีอยูใ่นระดบัน่าพอใจ 
ส่งผลใหจ้าํนวนวนัเดินเรือและอตัราค่าระวางเรือปรับเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีเมอร์เมด มาริไทม ์ รับรู้รายไดจ้ากสัญญาระยะยาว
ในการใหบ้ริการดาํนํ้าท่ีทาํไวก้บับริษทันํ้ามนัแห่งชาติซาอุดิอาระเบียและลกูคา้รายอ่ืน และมีรายไดเ้พ่ิมจากเรือเช่า
เหมาลาํ ซ่ึงมีการเช่ามากข้ึนเพ่ือรักษาฐานลกูคา้เดิมและขยายฐานลกูคา้ใหม่ 

 
 กาํไรขั้นต้นเตบิโตจากปีก่อน 14% มาอยู่ที่ 4,641 ล้านบาท  โทรีเซน ชิปป้ิง PMTA และ UMS มีกาํไรขั้นตน้เติบโตข้ึน 

โดยโทรีเซน ชิปป้ิง มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากการขยายกองเรือ การควบคุมค่าใชจ่้าย และการเพิ่มเรือเช่าเหมาลาํ 
(Chartered-in) เพ่ือรองรับการเติบโตของฐานลูกคา้ ในส่วนของ PMTA อตัรากาํไรขั้นตน้สูงข้ึนจากยอดขายปุ๋ยท่ี
เพ่ิมข้ึน และการตรึงราคาขายไวใ้นระดบัสูงไดแ้มว้า่ราคาวตัถุดิบลดลง  UMS  มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขายท่ีลดลง ซ่ึง
เป็นผลมาจากการกลบัรายการทางบญัชี (net realize value) ท่ีเคยตั้งเผือ่มูลค่าถ่านหินลดลง แต่ราคาถ่านหินในสินคา้คง
คลงัมีการปรับตวัดีข้ึน ในขณะท่ี เมอร์เมด มาริไทมเ์ผชิญกบัอตัราผลกาํไรลดลง เป็นผลมาจาก อตัราการใชป้ระโยชน์
ของเรือลดลง เน่ืองจากเรือท่ีเช่ามายงัไม่ไดมี้การเร่ิมทาํงานไตรมาสสุดทา้ยของปี และมีการเช่าเหมาลาํเรือเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
นาํมาใหบ้ริการในโครงการสาธารณูปโภคใหม่ท่ีหามาได ้

 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนเพิม่ขึน้ จากปีก่อน  141% มาอยู่ที่ 1,182 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของ

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนของเมอร์เมด มาริไทม ์ใน AOD ซ่ึง AOD มีส่วนแบ่งรายไดใ้นปีน้ีเท่ากบั 1,005 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจาก 374 ลา้นบาทในงวดเดียวกนัของปีก่อน 
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ทั้งหมดนีส่้งผลให้ TTA รับรู้กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจําหน่าย 
(EBITDA) รอบปีปฏิทิน 2557 ที ่ 3,576 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 38% ที ่2,558 ล้านบาท  และมีผลกาํไรสุทธิจากการ
ดาํเนินงานปกติที ่ 986 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัผลขาดทุนสุทธิ (109) ล้านบาท  หากมกีารรวมรายการพเิศษทางบัญชีเข้ามา 
กาํไรสุทธิของปีปฏิทนิ 2557 จะเท่ากบั 920 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบกบัผลขาดทุนสุทธิจํานวน (4,751) ล้านบาท ที่มกีาร
รวมการบันทกึด้อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 4,642 ล้านบาท 

 
ท้ังนี ้ผลขาดทุนสุทธิรวมของปี 2556 ได้มีการปรับปรุงใหม่จากการท่ีบริษทัถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ ฉบับท่ี 12 

(ปรับปรุง 2555) เร่ืองภาษีเงินได้การปฏิบัติตามมาตรฐานทางการบัญชีใหม่ท้ัง 2 ฉบับ ส่งผลให้ผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึน้ 58 ล้านบาท 

 
 

Baht millions Oct‐Dec 13* Oct‐Dec 14 Oct‐Dec 13* Oct‐Dec 14 Oct‐Dec 13* Oct‐Dec 14 Oct‐Dec 13* Oct‐Dec 14

Revenues 1,440             2,214             2,659             3,235             439                 113                 693                 589                

EBITDA 289                 233                 752                 500                 0                      9                      115                 70                  

EBITDA margins 20% 11% 28% 15% 0% 8% 17% 12%

Net profits 117                 19                   421                 142                 (40)                  (22)                  88                   55                  

Net profit margins 8% 1% 16% 4% ‐9% ‐20% 13% 9%

Net profits to TTA 117                 19                   238                 82                   (35)                  (20)                  88                   55                  

EBITDA &

Net profits

* Restated

3‐Month (Oct‐Dec) Period
Transport Energy Infrastructure

Thoresen Shipping Mermaid Maritime UMS PMTA

Outperform industry in 

revenue and cost.

Lower utilization in Subsea 

Lower day rate in Drilling

Resuming coal import and 

sale activities

Delay in fertilizer orders 

from unusual events

289 
233 

117  19 

Oct‐Dec 13* Oct‐Dec 14

752 

500 

421 

142 

Oct‐Dec 13* Oct‐Dec 14

0  9 

(40) (22)

Oct‐Dec 13* Oct‐Dec 14

115 
70 

88  55 

Oct‐Dec 13* Oct‐Dec 14

 
 
สรุปผลการดาํเนินงานรวมของรอบระยะเวลา 3 เดอืน (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2557) 

 รายได้รวมขยายตวั 17% จากปีก่อน มาอยู่ที ่ 6,207 ล้านบาท  รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากโทรีเซนชิปป้ิง (+54% จากปีก่อน) 
เมอร์เมด มาริไทม ์ (+22% จากปีก่อน) ซ่ึงการปรับตวัเพ่ิมข้ึนน้ีกเ็พียงพอท่ีจะชดเชยรายไดท่ี้ลดลงของ PMTA (-15% 
จากปีก่อน) และ UMS (-74% จากปีก่อน) โทรีเซนชิปป้ิงไดเ้พ่ิมจาํนวนเรือทั้งท่ีเป็นเจา้ของและเช่าเหมาลาํทาํให้
จาํนวนวนัเดินเรือเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีเมอร์เมด มาริไทม ์ รับรู้รายไดจ้ากสัญญาระยะยาวในการใหบ้ริการดาํนํ้าท่ีทาํไวก้บั
บริษทันํ้ามนัแห่งชาติซาอุดิอาระเบียและลกูคา้รายอ่ืน และมีรายไดเ้พ่ิมจากเรือเช่าเหมาลาํเพ่ิมข้ึนเพ่ือคงฐานลูกคา้เดิม
และขยายฐานลูกคา้ใหม่ สาํหรับ PMTA รายไดล้ดลงจากผลการดาํเนินงานท่ีอ่อนลงของธุรกิจปุ๋ยจากปริมาณขายท่ี
ลดลงหลงัจากเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติและราคาขายท่ีลดลงจากการใหส่้วนลดแก่ลกูคา้ ส่วน UMS ไดรั้บผลกระทบจากการ
ท่ีเพ่ิงเร่ิมกลบัมานาํเขา้ถ่านหินและขาย 

 
 กาํไรขั้นต้นลดลง 19% จากปีก่อน มาอยู่ที ่ 1,017 ล้านบาท  กาํไรขั้นตน้ลดลงจากโทรีเซน ชิปป้ิง เมอร์เมด มาริไทม ์

และ PMTA โดยโทรีเซน ชิปป้ิง มีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากการลดลงของอตัราค่าระวางเรือท่ีเป็นผลมาจากการ  
อ่อนตวัของสภาพตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง สาํหรับเมอร์เมด มาริไทม ์ อตัราผลกาํไรขั้นตน้ลดลงเกิดจากอตัรา
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ค่าเช่าเรือท่ีลดลงของเรือขดุเจาะ MTR-2 และค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนของธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลจากการนาํเรือเขา้อู่ซ่อม
ประจาํปี การเช่าเรือเหมาลาํเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหบ้ริการโครงการสาธารณูปโภคใหม่ และการใชป้ระโยชน์จากเรือเช่าเหมาลาํ
ไดไ้ม่เตม็เน่ืองจากสภาพอากาศ การปรับแต่งเรือใหเ้หมาะกบัสภาพโครงการ และ การท่ีมีโครงการเร่ิมชา้กวา่กาํหนด 
ในส่วนของ PMTA นั้นมีผลมาจากการใหส่้วนลดลกูคา้ ในทางกลบักนั UMS รับรู้ผลกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากการท่ีเร่ิม
กลบัมานาํเขา้และขายถ่านหิน 

 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนจํานวน 258 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2% จากปีก่อน  เน่ืองจากการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรท่ีลดลง

เลก็นอ้ยของบริษทัร่วมทุน AOD ของเมอร์เมด ในงวด 3 เดือนอยูท่ี่ 230 ลา้นบาท ลดจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ี 234 
ลา้นบาท 

 
เมือ่รวมค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และ ทั่วไป (SG&A) ที ่522 ล้านบาท ซ่ึงเพิม่ขึน้จากปีก่อน 14% เน่ืองมาจาก

การทีเ่มอร์เมดขยายงานไปในตะวนัออกกลางเข้าไปด้วย จึงส่งผลให้กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม
ราคา และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) ของ TTA  สําหรับรอบปีปฏิทนิ 2557 ลดลง 27% จาก 1,093 ล้านบาทเมือ่ปีก่อน มา
เป็น 799 ล้านบาท และส่วนกาํไรสุทธิในรอบปีปฏิทนิ 2557 เท่ากบั 155 ล้านบาท ลดลง 38% จาก 250 ล้านบาทในปีก่อน  
 

ท้ังนี ้ผลขาดทุนสุทธิรวมของปี 2556 ได้มีการปรับปรุงใหม่จากการท่ีบริษทัถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2555) เร่ืองภาษีเงินได้การปฏิบัติตามมาตรฐานทางการบัญชีใหม่ท้ัง 2 ฉบับ ส่งผลให้ผลขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึน้ 22 ล้านบาท 
 
สรุปผลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกจิ 

Revenue contribution by business line restated restated

Baht millions   Oct‐Dec 13 Oct‐Dec 14 %yoy 2013 2014 %yoy

Transport   1,450          2,214          53% 5,036          7,666          52%

Infrastructure   1,188          758             ‐36% 5,257          4,011          ‐24%

Energy   2,659          3,235          22% 9,277          10,664        15%

Corporate* ‐              ‐              ‐               ‐

Total revenues 5,297          6,207          17% 19,570        22,341        14%

Net profit contribution by business line restated restated

Baht millions   Oct‐Dec 13 Oct‐Dec 14 %yoy 2013 2014 %yoy

Transport   143             32                ‐78% (3,899)         399             110%

Infrastructure   57                47                ‐16% (82)               199             341%

Energy   235             82                ‐65% 528              664             26%

Corporate* (185)            (6)                 97% (1,298)         (341)            74%

Net profits 250             155             ‐38% (4,751)         920             119%

* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations

3‐Month Period 12‐Month Period

 
 
Key Ratios 

restated restated

Profitability ratios Oct‐Dec 13 Oct‐Dec 14 %yoy 2013 2014 %yoy

Gross margin 24% 16% ‐7% 21% 21% 0%

EBITDA margin 21% 13% ‐8% 13% 16% 3%

Net margin 5% 2% ‐2% ‐24% 4% 28%  
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Summary of Statement of Cash Flows 
restated restated

Baht millions Oct‐Dec 13 Oct‐Dec 14 %yoy 2013 2014 %yoy

Cash flows  from operating activities 1,606 572             ‐64% 1,609          1,940          21%

Cash flows  from investing activities (53) (98)              ‐85% (2,704)         (7,522)         ‐178%

Cash flows  from financing activities (102) 933             1015% 6,113          4,496          ‐26%

Net increase in cash and cash equivalents  during the period 1,451 1,407          ‐3% 5,017          (1,086)         ‐122%

Currency translation differences (4) 9                  325% 6                  (105)            ‐1931%

Cash and cash equivalents  at the beginning of the period 7,446 6,286          ‐16% 3,870          8,893          130%

Cash and cash equivalents  at the end of the period 8,893 7,702          ‐13% 8,893          7,702          ‐13%  
* ตวัเลขรวมผลกระทบจากเงินเบิกเกินบญัชี 

 

โทรีเซน ชิปป้ิง 
3 เดอืน : สรุปรายได้และกาํไรสุทธิ    3 เดอืน : อตัราค่าระวางเรือกบัค่าใช้จ่ายรวมต่อวัน 
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Cash OPEX Depreciation Thoresen's TCE

ดอลลารส์หรัฐ/วัน

 
 
โทรีเซนชิปป้ิงยงัคงมีผลประกอบการเป็นบวก แม้ว่า ตลาดโดยรวมจะซบเซาลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557  

ถึงแมว้า่อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิในช่วงเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2557 จะลดลง แต่โทรีเซนชิปป้ิงกย็งั
สามารถรายงานผลประกอบการเป็นบวก ในขณะท่ีบริษทัอ่ืนๆ ในตลาดมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 
 

ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่อนตวัลงของผลประกอบการในช่วงสามเดือนสุดทา้ยของปี ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียดชันี
บอลติค (BDI) ปรับลดลงจากปีก่อนถึง 40% มาปิดท่ี 1,120 จุด ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียของเรือขนาด Supramax ก็
ปรับลดจากปีก่อน 30% มาปิดท่ี 9,784 เหรียญสหรัฐต่อวนั   

 
รายไดค้่าระวางเรือของโทรีเซนชิปป้ิงเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 54% มาเป็น 2,214 ลา้นบาท เน่ืองจาก

จาํนวนวนัเดินเรือท่ีเพ่ิมข้ึนของทั้งเรือท่ีเราเป็นเจา้ของเอง และเรือท่ีเช่าเขา้มา ถึงแมอ้ตัราค่าระวางเรือ (TCE) จะลดลง โทรี
เซนชิปป้ิงบริหารกองเรือเฉล่ียรวมทั้งส้ิน 44.9 ลาํ (เรือท่ีเป็นเจา้ของเอง 23.3 ลาํ และเรือท่ีเช่าเสริมอีก 21.6 ลาํ) เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนท่ีค่าเฉล่ียของกองเรืออยูท่ี่ 32.5 ลาํ (เรือท่ีเป็นเจา้ของเอง 17.6 ลาํและเรือเช่า 14.9 ลาํ) ในขณะท่ีอตัราค่าระวางเรือ 
(TCE) ลดลงจากปีก่อน 17% มาอยูท่ี่ 8,683 เหรียญสหรัฐต่อวนั อยา่งไรกดี็ อตัรากาํไรเบ้ืองตน้ลดลงโดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจาก อตัราค่าระวางเรือลดลงจากสภาพตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีอ่อนตวัลง 

 

* 
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ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปียงัคงแขง็แกร่ง โดยค่าใชจ่้ายในการเป็นเจา้ของเรือ
อยูท่ี่ 3,896 เหรียญสหรัฐต่อวนั และมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมอยูท่ี่ 7,954 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลงเลก็นอ้ยแค่ 2% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

 
ในไตรมาสน้ี โทรีเซน ชิปป้ิง มีผลกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน

ทั้งส้ิน 233 ลา้นบาท (ลดลงจากปีก่อน 19%) และกาํไรสุทธิ 19 ลา้นบาท (ลดลงจากปีก่อน 84%) 
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Cash OPEX includes: 
 Owner’s expenses 
 Dry-docking expenses 
 Administrative  expenses 

 
ผลประกอบการยงัคงแข็งแกร่งจากกองเรือทีใ่หญ่ขึน้ผนวกกบัการบริหารจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดูแล
โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดในปีปฎทินิ 2557 

รายไดจ้ากค่าระวางของโทรีเซนชิปป้ิงในปี 2557 อยูท่ี่ 7,661 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 54% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจาํนวนวนัเดินเรือท่ีเพ่ิมข้ึนจากทั้งเรือท่ีเราเป็นเจา้ของและเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ  ในรอบปี 
2557 โทรีเซน ชิปป้ิงบริหารกองเรือเฉล่ีย 41.0 ลาํ (เรือท่ีเป็นเจา้ของ 21.4 ลาํและเรือท่ีเช่ามาเสริม 19.6 ลาํ) เพ่ิมข้ึนจาก
ค่าเฉล่ียของปี 2556 ท่ีมีเพียง 30.2 ลาํ (16.6 ลาํเป็นเรือท่ีเป็นเจา้ของและ 13.6 เป็นเรือท่ีเช่ามาเสริม) 

 
อตัราค่าระวางเรือรวม (combined TCE) ในปี 2557 ยงัคงสูงอยูท่ี่ 9,432 เหรียญสหรัฐต่อวนัเพ่ิมข้ึน 3% จากระดบั 

9,143 เหรียญสหรัฐในปี 2556  เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานในการวดัผลงานคือ อตัราค่าระวางเฉล่ียของตลาด supramax 
(BSI) โดยปรับฐานของขนาดกองเรือ (91% ของ BSI) โทรีเซนชิปป้ิงสามารถทาํอตัราค่าระวางเรือไดสู้งกวา่ BSI ประมาณ 
7% ในปี 2557 ขณะท่ีอตัราค่าระวางของเรือเช่าเหมาลาํปรับตวัดีข้ึนจาก 325 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปีก่อนมาเป็น 448 
เหรียญสหรัฐต่อวนัในปีน้ี 

 
โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงดาํเนินงานดว้ยตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค่าใชจ่้ายการเป็นเจา้ของเรือ ซ่ึงเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดสาํหรับการดาํเนินงานท่ีใหญ่ท่ีสุดอยูท่ี่ 3,885 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลง 4% จากปีก่อน ซ่ึงตํ่ากวา่ 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของอุตสาหกรรมท่ี 5,121 เหรียญสหรัฐต่อวนั (ขอ้มูลจาก Moore Stephens 2556) 24% ค่าใชจ่้ายในการ
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เขา้อู่ซ่อมบาํรุงลดลงจากปีก่อน 14% มาอยูท่ี่ 604 เหรียญสหรัฐต่อวนั เน่ืองจากแผนการปรับโครงสร้างกองเรือและการซ่อม
บาํรุงดูแลบนเรืออยา่งสมํ่าเสมอ  ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 1,237 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
ลดลง 18% จากปีก่อน  ดงันั้นค่าใชจ่้ายรวมเท่ากบั 8,094 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2557 ลดลงจากปีก่อน 13% ส่งผลให ้   
โทรีเซน ชิปป้ิง สร้างผลกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน 1,093 ลา้นบาทในปี 
2557 เพ่ิมข้ึน 57% จากปีก่อนท่ี  และมีกาํไรสุทธิจาํนวน 257 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากผลขาดทุนจาํนวน 129 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติ ไม่รวมรายการปรับปรุงทางบญัชีท่ีบนัทึกการดอ้ยค่าของกองเรือจาํนวน 3,917 
ลา้นบาท 
 
Thoresen Shipping's income statement* restated restated

Baht millions 4Q13 4Q14 %yoy 2013 2014 %yoy

Total revenues 1,440        2,214        54% 4,976        7,661        54%

Total costs (1,138)       (1,966)       73% (4,151)       (6,444)       55%

Gross profits 302           248           ‐18% 825           1,217        48%

Gross margins (%) 21% 11% ‐10% 17% 16% ‐1%

Other incomes 39             47             22% 154           191           24%

SG&A (52)            (62)            21% (282)          (315)          12%

EBITDA 289           233           ‐19% 697           1,093        57%

EBITDA margins (%) 20% 11% ‐10% 14% 14% 11%

Net profits 117           19             ‐84% (4,046)       257           106%

Net profit margins (%) 8% 1% ‐7% ‐81% 3% 85%

*as consolidated on TTA's P&L  
 
จํานวนเรือกบัเดทเวทตนั 
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Average Daily Operating Results (USD/Day) restated restated

 USD/Day   4Q13 4Q14 %yoy 2013 2014 %yoy

 USD/THB Rate (Daily Average)   31.73 32.71 3% 30.73 32.48 6%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $10,446 $8,683 ‐17% $9,143 $9,436 3%

     TCE Rate of Owned Fleet   $9,987 $8,653 ‐13% $8,818 $8,988 2%

     TCE Rate of Chartered‐In   $459 $30 ‐93% $325 $448 38%

 Vessel operating expenses (Owner's expenses) $4,057 $3,896 ‐4% $4,043 $3,885 ‐4%

 Dry‐docking expenses   $664 $625 ‐6% $706 $604 ‐14%

 General and administrative expenses   $999 $905 ‐9% $1,507 $1,237 ‐18%

 Cash costs $5,720 $5,426 ‐5% $6,256 $5,725 ‐8%

 Finance costs, net ‐$135 $110 181% ‐$196 ‐$4 ‐98%

 Depreciation   $2,221 $2,418 9% $3,213 $2,372 ‐26%

 Total costs $7,806 $7,954 2% $9,272 $8,094 ‐13%  
*TCE rate included margin from chartering in activities 

 
ขอ้มลูกองเรอืโดยสรุป 92.00      92.00      

4Q13 4Q14 %yoy 2013 2014 %yoy

เดทเวทตันเฉลีย่ 46,087       50,636        10% 46,087      50,636          10%

จํานวนวันเดนิเรือในรอบปีปฏทิินของเรือที่บริษัทเป็นเจา้ของ (1) 1,656         2,208         33% 6,182        8,044            30%

จํานวนวันที่ใหบ้ริการของเรือที่บริษัทเป็นเจา้ของ (2) 1,628         2,172         33% 6,065        7,888            30%

จํานวนวันทําการของเรือที่บริษัทเป็นเจา้ของ (3) 1,623         2,143         32% 6,051        7,808            29%

อัตราการใชป้ระโยชน์จากเรือที่บริษัทเป็นเจา้ของ (4)   100% 99% ‐1% 100% 99% ‐1%

จํานวนวันเดนิเรือทําการของเรือที่บริษัทเชา่มาเสริมกองเรือ 1,370         1,939         41% 4,975        7,160            44%

จํานวนเรือเฉลีย่ (5) 32.5           44.9           38% 30.2          41.0               36%  
หมายเหต:ุ  

(1) จาํนวนวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (Calendar Days) คือ จาํนวนวันท้ังหมดของเรือท่ีบริษัทเป็นเจ้าของในช่วงระยะเวลาน้ันๆ ซ่ึงรวมวันท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือ 
เช่น การซ่อมแซมคร้ังใหญ่ การเข้าอู่แห้ง หรือ การตรวจสอบระหว่างระยะเวลา 5 ปี (intermediate survey) และการตรวจสอบระดับพิเศษ  

(2)  จาํนวนวันท่ีให้บริการของเรือ คือ จาํนวนวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (1) หักวันท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือท่ีทราบล่วงหน้า (planned off hire days) กับการซ่อมแซม
คร้ังใหญ่ การเข้าอู่แห้ง หรือ การตรวจสอบระหว่างระยะเวลา 5 ปี (intermediate survey) หรือการตรวจสอบระดับพิเศษ   

(3)  จาํนวนวันทาํการ (Operating Days) คือ จาํนวนวันท่ีให้บริการของเรือท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ (2) หักจาํนวนวันท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือท่ีไม่ทราบล่วงหน้าในช่วงท่ี
เรือให้บริการอยู่ 

(4)  อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ (Fleet Utilisation) คือ ร้อยละของเวลาท่ีเรือสามารถหารายได้ โดยวัดจากจาํนวนวันทาํการหารด้วยจาํนวนวันท่ีให้บริการของเรือใน
ช่วงเวลาน้ันๆ 

(5) จาํนวนเรือเฉล่ียเท่ากับ จาํนวนเรือท่ีอยู่ในกองเรือ ณ ช่วงเวลาน้ัน โดยวัดจากผลรวมของจาํนวนวันทาํการเดินเรือท้ังหมดของเรือท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจาํนวนวัน
เดินเรือของเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ หารด้วยจาํนวนวันในรอบปีปฏิทินในช่วงเวลาน้ันๆ 

 
กองเรือ Supramax และ Handymax ส่วนทีเ่ป็นเจ้าของเองรวม 24 ลาํ พร้อมที่จะสร้างผลกาํไร  

ในปี 2557 โทรีเซน ชิปป้ิง มีการรับมอบเรือมือสองจาํนวนทั้งส้ิน 6 ลาํ โดยทั้งหมดเป็นเรือท่ีสร้างข้ึนจากอู่ต่อเรือ
ญ่ีปุ่นตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ดอลลาร ์
สหรฐัฯ บาท

1. ทอร์ เมอร์ควิรี่ 20 มกราคม 2557  2548 19 639

2. ทอร์ มากันฮลิด์ 19 กุมภาพันธ์ 2557 2549 22 730

3. ทอร์ แม็กซมิัส 23 พฤษภาคม 2557 2548 23 750

4. ทอร์ เมเนลอส 3 มถิุนายน 2557 2549 24 792

5. ทอร์ เมด็อค 13 มถิุนายน 2557 2548 23 752

6. ทอร์ โมนาดคิ 7 กรกฎาคม 2557 2549 22 708

ชื่อเรอื วนัทีส่ง่มอบเรอื ปีทีส่รา้งเรอื
ราคา (ลา้น)
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ณ ส้ินปีปฏิทิน 2557 โทรีเซน ชิปป้ิง เป็นเจา้ของกองเรือจาํนวน 24 ลาํ ประกอบดว้ย Handymax 8 ลาํ และ 
Supramax 16 ลาํ อายเุฉล่ียของกองเรือถ่วงนํ้าหนกัถวัขนาดของเรือ (เดทเวทตนั) อยูท่ี่ 10.7 ปี และมีขนาดระวางบรรทุก
เฉล่ียรวม 50,636 เดทเวทตนั และเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้โทรีเซน ชิปป้ิง ไดเ้ช่าเหมาลาํเฉล่ียจาํนวน 19.6 ลาํในปี 
2557 
 
BDI & TC Rates      Demand & Supply Grant of Dry Bulk Shipping 
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การเตบิโตของกองเรอืท ัว่โลก
การเตบิโตของอุปสงคต์นัไมลท์ ัว่โลก

 
ทีม่า:  มารซ์อฟต ์      ทีม่า:  มารซ์อฟต ์พฤศจกิายน 2557 

 
ตลาดธุรกจิเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมคีวามผนัผวนอย่างมากในปี 2557 

ตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองส่งสัญญาณผนัผวนตลอดทั้งปี 2557 โดยมีสัญญาณการฟ้ืนตวัของตลาดให้
เห็นเป็นช่วงๆ แต่แลว้สัญญาณดงักล่าวกถ็กูกลบโดยการชะลอการนาํเขา้วตัถุดิบของจีน และผลกระทบชัว่คราวอ่ืนๆ การ
นาํเขา้แร่เหลก็ ถ่านหิน และธญัพืชของจีนเพ่ิมสูงสุดในช่วงปลายปี 2556 และตน้ปี 2557 ซ่ึงส่งผลใหต้ลาดเรือขนส่งสินคา้
แหง้เทกองฟ้ืนตวั แต่การนาํเขา้ดงักล่าวเร่ิมชะลอลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นตน้มา อตัราการเติบโตทางการคา้ท่ีชะลอ
ลงดึงใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์ของกองเรือลดลงจากระดบั 88% ในปลายปี 2556 ต่อตน้ปี 2557 มาอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ 87% 
ในระหวา่งเดือนเมษายน-กนัยายน 2557 (ขอ้มูลจากมาร์ซอฟต ์ พฤศจิกายน 2557) ส่วนผลกระทบชัว่คราวอ่ืน ท่ีมีผลต่อ
ความผนัผวนของตลาด ไดแ้ก่ ความล่าชา้ของการส่งออกธญัพืชของทวปีอเมริกาใต ้ การหา้มส่งออกแร่นิเกิลและแร่         
อลมิูเน่ียมของประเทศอินโดนีเซีย ปัญหาสินเช่ืออยา่งต่อเน่ืองในประเทศจีน ฤดูกาลมรสุมช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
ในอินเดีย และสถานการณ์คุกรุ่นทางการเมืองในประเทศต่างๆ  สาํหรับช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 ยงัคงเห็นความ
ต่อเน่ืองของปัจจยัเหล่าน้ีในช่วงตน้ของไตรมาส ซ่ึงเป็นผลกดดนัจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่มัน่คงในประเทศต่างๆ 
และการปรับลดลงของการคาดการณ์แนวโนม้เศรษฐกิจโลก 

 
อตัราเฉล่ียของดชันีบอลติค (BDI) ในปี 2557 อยูท่ี่ระดบั 1,105 จุด ลดลงจากปีก่อน 9% โดยระหวา่งปีดชันีมีความ

ผนัผวน พุง่สูงสุดท่ี 2,113 จุด และลงตํ่าสุดท่ี 723 จุด ตลาดท่ีมีการปรับตวัลดลงนอ้ยสุดคือ ตลาดของเรือขนาด Supramax ท่ี
มีอตัราเฉล่ียอยูท่ี่ 1,038 จุด ลดลงจากปีก่อน 4% โดยอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียของขนาดเรือ Supramax อยูท่ี่ระดบั 9,818 
เหรียญสหรัฐในปี 2557 เม่ือเทียบกบัระดบั 10,279 เหรียญสหรัฐในปี 2556  ตามดว้ยอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียต่อวนัของเรือ
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ขนาด Pananamax ท่ีลดลงจากปีก่อน 5% มาเฉล่ียอยูท่ี่ 8,980 เหรียญสหรัฐ และอตัราค่าระวางเฉล่ียของเรือขนาด Capesize 
ท่ีลดจากปีก่อน 6% มาท่ี 13,800 เหรียญสหรัฐต่อวนั ส่วนอตัราค่าระวางเฉล่ียของเรือขนาด Handysize อยูท่ี่ 7,681 เหรียญ
สหรัฐต่อวนัลดลง 6% จากปีก่อน  

 
สาํหรับช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี ค่าเฉล่ียของ BDI อยูท่ี่ 1,120 จุดลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนถึง 40% โดย

ตลาดท่ีลดนอ้ยท่ีสุดคือ Handysize ท่ีอตัราเฉล่ียค่าระวางลดลง 29% มาอยูท่ี่ระดบั 7,119 เหรียญสหรัฐต่อวนั  ตามดว้ยตลาด
ของเรือ Supramax ท่ีอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียลดลง 30% มาอยูท่ี่ระดบั 9,784 เหรียญสหรัฐต่อวนั  และอตัราค่าระวางเรือ
เฉล่ียของ Pananmax ลดลง 42% มาอยูท่ี่ 8,310 เหรียญสหรัฐต่อวนั และอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียของ Capesize มาอยูท่ี่ระดบั 
14,355 เหรียญสหรัฐต่อวนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 47% 

 
จากรายงานล่าสุดของมาร์ซอฟตเ์ม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 คาดวา่ปริมาณความตอ้งการใชง้านเรือขนส่งสินคา้

แหง้เทกองจะชะลอตวัลง เน่ืองจากการลดลงของการคา้แร่เหลก็ การขยายตวัของเหมือง การคา้ผลิตภณัฑเ์หลก็ และการ
คา้ขายธญัพืช ถึงแมว้า่ การคา้ขายถ่านหินจะเพ่ิมข้ึนกต็าม ในภาพรวมปริมาณความตอ้งการการขนส่งสินคา้ต่อตนัไมลจ์ะ
ชะลอลงในช่วง 2 - 3 ปีขา้งหนา้ หลงัจากท่ีเคยเติบโตเฉล่ียท่ี 6.1% ต่อปีในปี 2557 และ 5.2% ในปี 2558  การชะลอตวั
ดงักล่าวเกิดจากอตัราการเติบโตท่ีชา้ลงของการคา้แร่เหลก็และผลิตภณัฑเ์หลก็กลา้ ในขณะท่ีการคา้ขายของถ่านหินจะ
ปรับตวัดีข้ึน   ในขณะเดียวกนั การเติบโตของกองเรือกค็าดวา่จะขยายตวัประมาณ 5.1% ในปี 2557 และลดลงมาอยูท่ี่ 4.2% 
ในปี 2558 ก่อนจะกลบัข้ึนไปอีกท่ีระดบั 5.2% ในปี 2559 - 2561   อตัราค่าระวางเรือระยะสั้นของเรือ Supramax คาดวา่จะ
อยูท่ี่เฉล่ียประมาณ 10,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2558 และ 11,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัตั้งแต่ปี 2559 – 2561 
 

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั มหาชน 
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กาํไรในช่วงไตรมาสสุดท้ายลดลง เน่ืองมาจากเรือเช่าว่างงานและค่าใช้จ่ายในการส่งเรือเข้าอู่ซ่อมบํารุง 

ดว้ยกลยทุธ์ในการขยายขอบเขตและเพิ่มรูปแบบการใหบ้ริการ ทาํใหเ้มอร์เมด ยงัคงรักษาการเติบโตของรายไดใ้น
รอบ 3 เดือนสุดทา้ยของปีปฏิทิน 2557 ไวใ้นระดบั 3,235 ลา้นบาท อยา่งไรกดี็ การเติบโตของรายไดด้งักล่าว ไม่ไดส่้งผลดี
ต่อกาํไรเท่าท่ีควร เน่ืองจากผลกระทบของตน้ทุนค่าเช่าเรือสาํหรับโครงการใหม่ท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมงาน และเรือเช่าบางลาํยงัไม่
สามารถออกไปทาํงานไดเ้พราะสภาพอากาศท่ีแปรปรวน รวมถึงค่าใชจ่้ายของการปรับปรุงคุณสมบติัทางเทคนิคของเรือ 
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และโครงการท่ีล่าชา้ออกไป เกิดข้ึนในไตรมาสน้ี  นอกจากน้ี อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือวศิวกรรมใตท้ะเลกล็ดลง 
เน่ืองจากมีเรือถึงกาํหนดเขา้ซ่อมบาํรุงตามรอบระยะเวลาทุกๆ 5 ปี  

 
ธุรกิจเรือขดุเจาะยงัคงทาํผลงานไดดี้อยา่งสมํ่าเสมอในช่วงไตรมาสล่าสุด ซ่ึงเป็นผลงานของบริษทัร่วมทุน Asia 

Offshore Drilling – AOD ในขณะท่ีเรือขดุเจาะ MTR-2 ใหบ้ริการลกูคา้จนถึงส้ินเดือนธนัวาคม 2557 ก่อนท่ีสัญญาจะถกู
ยกเลิกก่อนกาํหนด เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ฏิบติังานต่อจากรัฐบาล ซ่ึงเมอร์เมดกาํลงัมองหาสัญญาจา้งงาน
ฉบบัใหม่ใหก้บัเรือขดุเจาะ MTR-2 ในบริเวณภมิูภาคตะวนัออกเฉียงใต ้

 
นอกจากน้ีกาํไรสุทธิของเมอร์เมด ยงัไดรั้บผลกระทบจากการบนัทึกการดอ้ยค่าของเรือวศิวกรรมใตน้ํ้ าบางลาํ

จาํนวน 49 ลา้นบาทอีกดว้ย 
 

เมอร์เมดยงัคงสามารถรักษาการเตบิโตของกาํไรเป็นตวัเลขสองหลกั สําหรับผลการดาํเนินงานรอบปีปฏิทิน 2557 
ในรอบปีปฏิทิน 2557 ผลกาํไรสุทธิของเมอร์เมดท่ีมาถึง TTA มีจาํนวนทั้งส้ิน 675 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22% จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนท่ี 554 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลงานของธุรกิจเรือขดุเจาะ ซ่ึงมีกาํไรสูงข้ึนและไดส้ัญญาระยะยาว  
ในขณะธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลกไ็ดรั้บอตัราค่าจา้งงานรายวนัท่ีสูงข้ึน แต่กถ็กูหกัลบดว้ยอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือและ
อตัรากาํไรท่ีลดลง 

 
ในรอบปีปฏิทนิ 2557 ธุรกจิวิศวกรรมใต้ทะเลยได้รับอตัราค่าจ้างรายวนัทีสู่งขึน้ ในขณะทีธุ่รกจิเรือขุดเจาะมอีตัราการใช้
ประโยชน์ของเรือและค่าจ้างรายวนัทีสู่งขึน้ด้วยเช่นกนั  

รายไดร้วมอยูท่ี่ 10,664 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกิจ
วศิวกรรมใตท้ะเลยท่ีสามารถหาสัญญาจา้งงานระยะยาวแบบครบวงจรได ้ เช่น สัญญาจา้งดาํนํ้าของบริษทันํ้ามนัแห่งชาติ
ซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึงส่งผลใหค้่าเฉล่ียของค่าจา้งรายวนัสูงข้ึนกวา่ปีก่อนถึง 30%  ถึงแมว้า่ อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือ
วศิวกรรมใตท้ะเลจะไดรั้บผลกระทบจากกาํหนดการนาํเรือเขา้ซ่อมบาํรุงในไตรมาสน้ี ซ่ึงส่งผลใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์
โดยเฉล่ียตลอดทั้งปี 2557 ลดลงถึง 58% เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ี 76% แต่กไ็ดอ้ตัราค่าจา้งรายวนัท่ีสูงข้ึนมาช่วยชดเชยไวไ้ด ้ 
เมอร์เมดมีการเช่าเรือเพ่ิมข้ึนในปี 2557 เพ่ือรักษาเครือข่ายของลกูคา้ รวมถึงเพ่ิมการใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลรูปแบบ
ใหม่ๆ การใหบ้ริการวางโครงข่ายสายเคเบ้ิลใตน้ํ้า เพ่ือใหข้อบเขตของการใหบ้ริการขยายครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้
มีฐานรายไดเ้พ่ิมข้ึน แต่มีผลกระทบต่ออตัรากาํไร 

 
รายไดจ้ากธุรกิจเรือขดุเจาะส่วนใหญ่มาจากการทาํงานของเรือขดุเจาะ MTR-2 ซ่ึงมีอตัราการใชป้ระโยชน์อยูท่ี่ 

95% ซ่ึงอตัราการเติบโตดงักล่าวน่าจะเพิ่มสูงข้ึนอีก หากลกูคา้ไม่ไดข้อเจรจาต่อรองเพ่ือปรับลดค่าจา้งรายวนัเม่ือเดือน
มิถุนายน ในระหวา่งท่ีลกูคา้รอดาํเนินเร่ืองขอใบอนุญาตในการขดุเจาะจากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ทั้งน้ี  MTR-2 ไดรั้บสัญญา
จา้งงาน 2 ปีในอินโดนีเซียจากเชฟรอน 

 
กาํไรขั้นตน้ลดลงเพียงเลก็นอ้ยแค่ 1% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  แต่อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงมาอยูท่ี่ 23% เม่ือ

เปรียบเทียบกบั 27% ในปี 2556 ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการดาํเนินงานในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีปฏิทิน 2557  ในส่วนของ
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ค่าใชจ่้ายในการขาย ทัว่ไป และการบริหารจดัการ (SG&A) ตวัเลขเพิ่มข้ึน 40% มาอยูท่ี่ 1,270 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าใชจ่้าย
ดา้นบุคลากรในแถบตะวนัออกกลางท่ีเพ่ิมข้ึน  

 
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก 374 ลา้นบาทในปี 2556 มาเป็น 1,005 ลา้นบาทในปี 2557 เป็นผลมา

จากบริษทัร่วมทุน Asia Offshore Drilling – AOD ท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยู ่33.8% โดยเรือขดุเจาะสามขาท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั
สูงจาํนวน 3 ลาํ ของ AOD ไดเ้ร่ิมใหบ้ริการตามสัญญาวา่จา้งงานระยะเวลา 3 ปีจากบริษทันํ้ามนัแห่งชาติซาอุดิอรามโค 

 
โดยสรุป กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) เพ่ิมข้ึน 12% จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนมาอยูท่ี่ 2,242 ลา้นบาท 
 
Mermaid's income statement* restated restated

Baht millions 4Q13 4Q14 %yoy 2013 2014 %yoy

Total revenues 2,659        3,235        22% 9,277        10,664     15%

Total costs (1,958)       (2,641)       35% (6,763)       (8,178)      21%

Gross profits 701           594           ‐15% 2,514        2,486       ‐1%

Gross margins (%) 26% 18% ‐8% 27% 23% ‐4%

Equity incomes 234           230           ‐2% 374           1,005       169%

Other incomes 7               6               ‐18% 26             22            ‐14%

SG&A (190)          (329)          73% (910)          (1,270)      40%

EBITDA 751           500           ‐33% 2,003        2,242       12%

EBITDA margins (%) 28% 15% ‐13% 22% 21% ‐1%

Net profits 421           142           ‐66% 963           1,180       23%

Net profit margins (%) 16% 3% ‐13% 10% 11% 1%

Net profits to TTA 238           82             ‐66% 554           675          22%
*as consolidated on TTA's P&L  

 
มกีารส่ังต่อเรือขุดเจาะใหม่และเรือซ่อมบํารุงลาํใหม่ เพือ่รองรับความต้องการของลูกค้า 

เม่ือเดือนมกราคม 2557 เมอร์เมด มาริไทม ์ไดล้งนามในสัญญาสั่งต่อเรือขดุเจาะทอ้งแบนใหม่จาํนวน 2 ลาํ และ
เรือซ่อมบาํรุงใตท้ะเลอีก 1 ลาํ กบับริษทัไชน่า เมอร์แชนท ์อินดสัตร้ี โฮลด้ิงส์ จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สนิทรพัยใ์หม่ ราคา (ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ) กําหนดการสง่มอบเรอื
เรอืขดุเจาะทอ้งแบน – MTR 3 149 ไตรมาส 1 ปี 2559

เรอืขดุเจาะทอ้งแบน – MTR 4 149 ไตรมาส 2 ปี 2559
เรอืซอ่มบํารงุใตท้ะเล DSV 138 ไตรมาส 3 ปี 2559  

 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมยงัคงเป็นบวก แต่ต้องเพิม่ความระมดัระวงั: เมอร์เมดยงัคงอยู่ในสถานะทีส่ามารถรับมอืกบัการ
อ่อนตวัลงของราคานํา้มนั 

การลดลงอยา่งมากของราคานํ้ามนัในตลาดโลก ถือเป็นความทา้ทายรอบใหม่สาํหรับอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติของโลก  บริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติต่างๆ ไดเ้ร่ิมท่ีทยอยตดัค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและผลิตบางส่วนลง และ
มีแนวโนม้วา่ การลดงบประมาณส่วนน้ีจะแผข่ยายวงกวา้งออกไปอีก เน่ืองจากบริษทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมน้ีกเ็ร่ิมมองหา
วธีิการรับมือกบัแนวโนม้ของราคานํ้ามนัท่ีจะลดลงไปมากกวา่น้ี เมอร์เมด มาริไทมย์งัคงสามารถรับมือกบัสถานการณ์
ดงักล่าวได ้ เน่ืองดว้ยธุรกิจของเมอร์เมดส่วนใหญ่ใหบ้ริการสาํรวจและผลิตอยูใ่นบริเวณนํ้าต้ืนซ่ึงไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่ 
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แต่เมอร์เมด มาริไทมย์งัคงพยายามท่ีจะมีส่วนร่วมและสนบัสนุนลกูคา้ใหม้ากข้ึนในการรับมือกบัความทา้ทายรอบใหม่ของ
อุตสาหกรรมน้ี 

 
ธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลยงัคงทาํงานในรูปแบบสัญญาระยะสั้นๆ และยงัตอ้งคอยปรับเปล่ียนการใหบ้ริการตามท่ี

ลกูคา้ร้องขอในเวลาเร่งด่วน เมอร์เมด มาริไทมย์งัคงดาํเนินการตามแผนการขยายรูปแบบและพ้ืนท่ีในการใหบ้ริการไปยงั
ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตลาดตะวนัออกกลาง ซ่ึงค่อนขา้งมีเสถียรภาพกวา่ตลาดอ่ืนๆ  เรือวศิวกรรมใตท้ะเลหลาย
ลาํมีกาํหนดเขา้รับการตรวจซ่อมบาํรุงตามระยะเวลา ซ่ึงบงัเอิญตรงกบัช่วงฤดูท่ีไม่คอ่ยมีงาน  ดว้ยกิจกรรมการใชง้านแท่น
ขดุเจาะท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองและสัญญาท่ีเคยหาไว ้ เมอร์เมด มาริไทมค์าดวา่ เรือเหล่าน้ีจะไดอ้อกไปปฏิบติัการหลงัจากผา่น
การซ่อมบาํรุงเป็นท่ีเรียบร้อย  

 
สาํหรับกลุ่มเรือขดุเจาะ ทางเมอร์เมด มาริไทมก์าํลงัพยายามท่ีจะหางานใหก้บัเรือขดุเจาะทอ้งแบน MTR-1 และ  

MTR-2 รวมถึงเรือขดุเจาะลาํใหม่ MTR-3 และ MTR-4  ซ่ึงเป็นความพยายามในการบุกตลาดใหม่ๆ ท่ีมีความเขม้แขง็ 
ถึงแมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ราคานํ้ามนัตกตํ่า 
 

เมอร์เมด มาริไทมไ์ดมี้การตรวจสอบการก่อสร้างเรือลาํใหม่ทั้งสามลาํท่ีกาํลงัดาํเนินการอยูใ่นประเทศจีนอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถส่งมอบไดต้ามกาํหนดเวลาในปี 2559 ซ่ึงคาดวา่น่าจะสร้างการเติบโตใหก้บัเมอร์เมดไดเ้ป็นอยา่งดี
เม่ือมีสัญญาจา้งงานแลว้ 
 

ในขณะท่ีเมอร์เมด มาริไทม ์ ยงัมีมุมมองท่ีเป็นบวกกบัอุตสาหกรรมแต่กเ็พ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึน ดว้ยการทาํ
ผลงานใหดี้ข้ึน ปรับปรุงตน้ทุนค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกนักย็งัรักษาคุณภาพในการใหบ้ริการไวใ้น
ระดบัสูงตามท่ีไดเ้คยมอบใหก้บัลกูคา้ งบดุลท่ีแขง็แกร่งของบริษทั นอกจากจะทาํใหบ้ริษทัอยูใ่นสถานะท่ีพร้อมสาํหรับการ
แข่งขนัแลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหบ้ริษทัขยายตวัดว้ยการเขา้ซ้ือสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพท่ีถกูนาํมาออกขายในช่วงน้ี และ
เมอร์เมดยงัคงใหค้วามสาํคญักบัการสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  
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เร่ิมกลบัมานําเข้าถ่านหินและการขายแบบปกติ 
หลงัจากใชเ้วลา 3 ไตรมาสแรกในการดาํเนินมาตรการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนและขายสินคา้คงคลงัส่วนเกิน

ออกไป UMS สามารถกลบัมานาํเขา้ถ่านหินและดาํเนินกิจกรรมการขายไดต้ามปกติในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 โดย 
UMS มีผลขาดทุนสุทธิ (20) ลา้นบาท สาํหรับงวด 3 เดือน (ส้ินสุด ณ เดือนธนัวาคม 2557) ลดลงจาก  (35) ลา้นบาทใน
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัรอบปีปฎิทิน 2557 พบวา่ตวัเลขขาดทุนลดลงเช่นเดียวกนั กล่าวคือ 
UMS มีผลขาดทุนสุทธิ ลดลงจาก (374) ลา้นบาท ในปี 2556 เหลือเพียง (105) ลา้นบาทในปี 2557 และมีกระแสเงินสดและ
สถานะการเงินปรับตวัดีข้ึนอยา่งมาก ซ่ึงเป็นผลจากความสาํเร็จในการปรับแผนการระบายสินคา้คงคลงั 
 

ผลประกอบการงวด 3 เดือน (ส้ินสุด ณ เดือนธนัวาคม 2557) UMS มีรายได ้113 ลา้นบาท ลดลง 74% เม่ือเทียบ
กบัปีก่อน เน่ืองจากมีการเพ่ิมปริมาณการนาํเขา้และดาํเนินกิจกรรมการขายถ่านหิน โดยรายไดจ้ากการขายถ่านหินขนาด 0 - 
5 มม. ลดลงมาอยูท่ี่ 10% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีทาํได ้46%  อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 35% เน่ืองจาก UMS มีกาํไรจากการขาย
เพ่ิมข้ึนและมีตน้ทุนขายลดลง 
 

ในปี 2557 ทีมผูบ้ริหารของ UMS ใหค้วามสาํคญักบัการขายถ่านหินคงคลงัขนาด 0 - 5 มม. ประกอบกบัการจาํกดั
ปริมาณการผลิตถ่านหินคดัขนาด เพ่ือปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุน จึงส่งผลให ้ UMS มีรายได ้ 712 ลา้นบาท ลดลง 62% 
จากปีก่อน และสัดส่วนการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. คิดเป็น 42% ของปริมาณการขายถ่านหินทั้งหมด เม่ือเทียบกบัปี 2556 
ซ่ึงเคยทาํได ้ 26%  UMS มีอตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเป็น 31% จากตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขายท่ีลดลงเน่ืองจากการกลบั
รายการทางบญัชี (net realized value) ท่ีเคยมีการตั้งค่าเผือ่มูลค่าถ่านหินลดลงแต่ราคาถ่านหินในสินคา้คงคลงัปรับตวัดีข้ึน 
 
สถานะการเงินและโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่งขึน้ หนีสิ้นสุทธิต่อธนาคารลดลงเหลอื 580 ล้านบาท 

ในการขายถ่านหินขนาด 0 - 5 มม. นั้น แมว้า่จะไม่สร้างผลกาํไร เพราะราคาถ่านหินตํ่าลง แต่ช่วยสร้างกระแสเงิน
สดท่ีดีใหก้บั UMS อยา่งมาก เพ่ือปรับสมดุลโครงสร้างทางการเงิน เห็นไดจ้ากหน้ีสินสุทธิต่อธนาคารลดลงจาก 1,138 ลา้น
บาท ณ ส้ินปี 2556 เหลือเพียง 580 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 
 
UMS' income statement* restated restated

Baht millions 4Q13 4Q14 %yoy 2013 2014 %yoy

Total revenues 439            113          ‐74% 1,867            712             ‐62%

Total costs (364)           (73)           ‐80% (1,805)           (495)           ‐73%

Gross profits 75              40            ‐47% 62                 217             247%

Gross margins (%) 17% 35% 18% 3% 30% 27%

Other incomes 7                0 ‐100% 11                 (4)               ‐137%

SG&A (82)             (31)           ‐62% (336)              (182)           ‐46%

EBITDA 0                8              2729% (263)              32               112%

EBITDA margins (%) 0% 7% 7% ‐14% 4% 19%

Net profits (40)             (22)           ‐44% (422)              (119)           ‐72%

Net profit margins (%) ‐9% ‐20% ‐11% ‐23% ‐17% 6%

Net profits to TTA (35)             (20)           ‐44% (374)              (105)           ‐72%

*as consolidated on TTA's P&L  
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บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
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ปรมิาณการขาย '000 ตัน

 
 
ธุรกจิซบเซาในไตรมาสสุดท้ายเพราะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผดิปกติ 

สาํหรับงวด 3 เดือน (ส้ินสุด ณ เดือนธนัวาคม 2557) PMTA มีกาํไรสุทธิลดลง 37% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีลดลง แต่มีตน้ทุนในการขายและการบริหารจดัการสูงข้ึน ปริมาณยอดขายท่ีลดลงใน
ไตรมาสน้ี เพราะประสบปัญหาฝนตกหนกัและเกิดนํ้าท่วมในบริเวณสามเหล่ียมปากแม่นํ้าโขง ทาํใหล้กูคา้ระงบัคาํสั่งซ้ือไว้
ชัว่คราว นอกจากน้ี ลกูคา้หลายรายยงัชะลอคาํสั่งซ้ือเพราะคาดวา่นโยบายลดภาษีมูลค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑปุ๋์ยเหลือ 5% จะ
เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2558   
 

อยา่งไรกต็าม  PMTA ยงัคงมีผลประกอบการท่ีดีในปี 2557 โดยมีกาํไรสุทธิ 270 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัราการเติบโต
ท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2556 ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการขายปุ๋ยในประเทศเวยีดนามและการส่งออกท่ีมีอตัราผลกาํไรเพ่ิมสูงข้ึน   
PMTA มีรายไดเ้ท่ากบั 3,088 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 2% เน่ืองจากราคาปุ๋ยตํ่าลง แมว้า่ปริมาณการขายจะเพ่ิมสูงข้ึน 
ขณะท่ีตน้ทุนการขายลดลงมากถึง 7% จากปีก่อน ตามราคาวตัถุดิบท่ีลดลง ทาํใหอ้ตัราผลกาํไรขั้นตน้ในปี 2557 เพ่ิมข้ึน 
20% จาก 16% ในปี 2556 กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) ลดลงจากปีก่อน  3% 
มาอยูท่ี่ 374 ลา้นบาทในปี 2557 ในขณะท่ี EBITDA margins เท่ากบั 12% แมว้า่ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร และทัว่ไป 
(SG&A) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 95%  
 
ผลการดาํเนินงานในรอบปีปฎทิิน 2557 แข็งแกร่งทั้งธุรกจิปุ๋ยและธุรกจิคลงัสินค้า  
1) ธุรกจิปุ๋ย 

PMTA มียอดขายปุ๋ยเพ่ือการเกษตรจาํนวน 197,535 ตนั ในปี 2557 เพ่ิมข้ึน 2% จากปีก่อน ยอดขายในช่วง       
ไตรมาสสุดทา้ย ลดลง 11% จากปีก่อน เน่ืองจากลกูคา้ชะลอการสั่งซ้ือปุ๋ย ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาฝนตกหนกัและเกิดนํ้า
ท่วมในสามเหล่ียมปากแม่นํ้าโขง และนโยบายการลดภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับสินคา้ประเภทปุ๋ยเหลือ 5% ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ในวนัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยสัดส่วนการขายปุ๋ย NPK คิดเป็น 98% ของยอดขายทั้งหมดในปี 2557 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2556 
อยา่งไรกต็าม แมว้า่ราคาปุ๋ยจะตํ่าลง แต่กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เน่ืองจาก PMTA  เนน้ขายผลิตภณัฑท่ี์มีกาํไรสูง และ
มีการตั้งสายการผลิตปุ๋ยชนิดเมด็ข้ึนใหม่ ซ่ึงช่วยเพ่ิมกาํลงัการผลิตไดป้ระมาณ  100,000 เมตริกตนั เป็น 450,000 เมตริกตนั 
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โดยสายการผลิตใหม่น้ีเสร็จใชง้านไดส้มบูรณ์ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 ซ่ึงคาดวา่จะช่วยเพ่ิมยอดส่งออกตั้งแต่ไตรมาส
แรกของปี 2558 PMTA มียอดขายจากการส่งออกในปี 2557 เท่ากบั 79,385 เมตริกตนั ซ่ึงคิดเป็น 41% ของยอดขายรวม
ทั้งหมด และมีรายไดจ้ากการส่งออกคิดเป็น 35% ของรายไดร้วมทั้งหมดท่ีมาจากการขายปุ๋ย ซ่ึงสูงข้ึน 30%จากปี 2556 
 
PMTA's income statement* restated restated

Baht millions 4Q13 4Q14 %yoy 2013 2014 %yoy

Total revenues 693           589           ‐15% 3,152      3,088       ‐2%

Total costs (552)         (477)         ‐14% (2,656)     (2,483)      ‐7%

Gross profits 141           112           ‐21% 496         605          22%

Gross margins (%) 20% 19% ‐1% 16% 20% 4%

Other incomes 7               11             50% 27           36            31%

SG&A (33)           (53)           59% (137)        (267)         95%

EBITDA 115           70             ‐39% 385         374          ‐3%

EBITDA margins (%) 17% 12% ‐5% 12% 12% 0%

Net profits 88             55             ‐37% 271         270          0%

Net profit margins (%) 13% 9% ‐3% 9% 9% 0%

*as consolidated on TTA's P&L  
 
2) ธุรกจิคลงัสินค้า  

ในปี 2557 PMTA มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีรายไดเ้ท่ากบั 22 ลา้นบาท 
เป็นผลมาจากคลงัสินคา้ BCC 5 ใหบ้ริการเตม็ทั้งปีและอตัราค่าเช่าท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไรกต็าม รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเกบ็
สินคา้ยงัคงนอ้ยกวา่รายไดจ้ากการขายปุ๋ย แมว้า่ไดท้าํการขยายธุรกิจคลงัสินคา้อยา่งต่อเน่ืองแลว้กต็าม อตัราการใช้
ประโยชน์ของคลงัสินคา้โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงถึง  100% ในปี 2557 เทียบกบั 88% ในปี 2556 ปัจจุบนั PMTA มีพ้ืนท่ีให้
เช่าเกบ็สินคา้รวมทั้งส้ิน 31,800 ตารางเมตร ซ่ึงรองรับสินคา้ไดป้ระมาณ  124,000 เมตริกตนั  

 
การนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ไฟลิง่มผีลบังคบัใช้ มีการกาํหนดสัดส่วนการเสนอขายและช่วงราคาแล้ว  

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) ไดอ้นุมติัแบบแสดงรายการขอ้มูล 
(filling) และการเสนอขายหลกัทรัพยข์อง บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“PMTA”) เม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2557  
 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัสัดส่วนการเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น
เดิมของ TTA และกาํหนดช่วงราคาขายของหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ PMTA ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ในเดือน
มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัราคาเสนอขายและวธีิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ PMTA 

 สัดส่วนการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของ TTA  คือ 37 หุน้สามญัของ TTA ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนของ PMTA 
(37:1)  

 ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ PMTA แก่ผูถื้อหุน้ของ TTA และประชาชนทัว่ไป อยูท่ี่ 18 บาทต่อหุน้  
 กาํหนดระยะเวลาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 30 มีนาคม – 3 เมษายน 

2558 
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ส่วนองค์กรหลกั 
จุดเด่น 
ขยายการลงทุนในปี 2557 เพือ่สร้างการเตบิโตของธุรกจิ 
 

โทรีเซนชปิป้ิง ซื้อเรือขนาด Supramax 6 ลํา 4,371                                    

เมอร์เมด มารไิทม์ สัง่ตอ่เรือขดุเจาะทอ้งแบน 2 ลํา และ DSV 1 ลํา 14,052                                  

บาคองโค สรา้งสายการผลติเพ่ือการสง่ออก 125                                        

TTA ซื้อหุน้ในเมอร์เมดเพิม่ 0.44% 60                                         

TTA

ซื้อหุน้ 9% ในบรษัิท บรษัิท ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ด 
อนิดสัตรี กรุ๊ป จํากัด 611                                        

บรษิทั รายการการลงทุน มลูค่า (ลา้นบาท)

 
 
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทีใ่ห้การสนับสนุนแผนการเพิม่ทุนเมือ่เดอืนมกราคม 2558 

TTA ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสนบัสนุนแผนการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เม่ือเดือนมกราคม 2558 ท่ีผา่นมา 
บริษทัฯ วางแผนท่ีจะนาํเงินไปใชใ้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เม่ือโอกาสเอ้ืออาํนวย เพ่ือทาํใหพ้อร์ตการลงทุนของบริษทัฯ 
เติบโตอยา่งแขง็แกร่งและยัง่ยนืต่อไป  
 

TTA กาํลงัศึกษาลู่ทางในการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่หลายธุรกิจ อาทิ เช่น การซ้ือกิจการของบริษทัท่ีดาํเนิน
ธุรกิจดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม การลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ โดยเงินท่ี
ไดจ้ากการระดมทุนในคร้ังน้ี จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีความพร้อมท่ีจะลงทุนในธุรกิจต่างๆ ไดใ้นจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม และมี
ศกัยภาพท่ีจะรับมือกบัความผนัผวนของตลาดท่ีค่อนขา้งสูงได ้
 
ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพยร์วมจาํนวน 51,622 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5% จากรอบบญัชีส้ินสุดเดือนกนัยายน 2557 สินทรัพยห์มุนเวียน
เพ่ิมข้ึน 5% จากรอบบญัชีส้ินสุดเดือนกนัยายน 2557 เป็น 15,408 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมในส่วนของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด (cash and cash equivalents) อนัเกิดจากการท่ีบริษทัฯ ไดมี้การกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ือนาํมาใชเ้ป็น
เงินทุนในการซ้ือเรือก่อนหนา้น้ี  
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 4% จากรอบบญัชีส้ินสุดเดือนกนัยายน 2557 โดยหลกัแลว้เป็นผลมาจากการท่ี
บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 19% เป็น 5,805 ลา้นบาท โดย TTA ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด 
อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (“SGFI”) 9% คิดเป็นมูลค่า 611 ลา้นบาท 
 

หน้ีสินรวมจาํนวน 19,148 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 8% จากรอบบญัชีส้ินสุดเดือนกนัยายน 2557 จาํนวนหน้ีสินหมุนเวียน
เพ่ิมข้ึน 9% จากรอบบญัชีส้ินสุดเดือนกนัยายน 2557 เป็น 9,055 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากจาํนวนเจา้หน้ีการคา้ 
(trade account payable) ท่ีเพ่ิมข้ึน 38% จากรอบบญัชีส้ินสุดเดือนกนัยายน 2557 การเพ่ิมกิจกรรมการเช่าเรือแบบเหมาลาํ
ของ เมอร์เมด มาริไทม ์ส่งผลใหมี้จาํนวนเจา้หน้ีการคา้สาํหรับเช่าเรือท่ีเพ่ิมสูงข้ึน หน้ีสินไม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 7% จากรอบ
บญัชีส้ินสุดเดือนกนัยายน 2557 เป็น 10,093 ลา้นบาท การกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสูงข้ึน 578 ลา้นบาท เป็น 7,734 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 206 -

ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเบิกเงินกูย้มืจากธนาคารท่ีมีความเช่ียวชาญในการปล่อยกูข้องธุรกิจขนส่งสาํหรับการซ้ือเรือท่ีได้
ทาํไปก่อนหนา้น้ีซ่ึงทาง TTA ไดใ้ชเ้งินทุนตวัเองในการซ้ือไปก่อนทั้งหมด   
 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน 32,474 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3% จากรอบบญัชีส้ินสุดเดือนกนัยายน 2557 ซ่ึงมีส่วนท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ จาํนวน 24,478 ลา้นบาท ในไตรมาสสุดทา้ยของรอบปีบญัชี 2557 ในส่วนของทุนชาํระแลว้
ของบริษทั มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนประมาณ 8 ลา้นหุน้ เป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W3 
และ TTA-W4 
 
โครงสร้างเงินทุน 

ภาระหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งเป็น เงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 7,734 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8% 
จากปีก่อน เป็นการเพิ่มข้ึนในส่วนของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการซ้ือสินทรัพย ์ณ ส้ินรอบปีบญัชี 2557 
สัดส่วนหน้ีสินระยะสั้นและระยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.45 เท่า เท่ากบัปีก่อนท่ี 0.45 เท่า 
 
สภาพคล่อง 

สาํหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธนัวาคม 2557) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลงจาก 1,606 
ลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็น 572 ลา้นบาท โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานท่ีลดลงเป็นผล
เน่ืองมาจากผลประกอบการของเดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2557 ท่ีชะลอตวัลง เม่ือเทียบกบัผลประกอบการของเดือนตุลาคม - 
ธนัวาคม 2556 ทั้งน้ี ไดรั้บผลกระทบจากการลงทุนใน SGFI ในขณะท่ีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาทุนนั้นเพ่ิมข้ึน
อนัเป็นผลมาจากการกูย้มืเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นทุนในการซ้ือเรือก่อนหนา้น้ี 
 

สาํหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน (มกราคม–ธนัวาคม 2557) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนจาก 
1,609 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็น 1,940 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับตวัดีข้ึนของผลการ
ดาํเนินงาน สาํหรับการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนั้นมีผลกระทบจากการลงทุนในเรือขนส่งสินคา้
แหง้เทกองมือสองขนาด Supramax 6 ลาํ และการจ่ายเงินล่วงหนา้ (ประมาณ 15% ของมูลค่าทั้งหมด) ของการสั่งต่อเรือขดุ
เจาะทอ้งแบนใหม่ 2 ลาํ และ เรือ DSV ใหม่ 1 ลาํ 
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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 31 ธนัวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให ้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายสมพร จิตเป็นธม หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือ
กาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายสมพร จิตเป็นธม หรือ
นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

2. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 
 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นายสมพร จิตเป็นธม 
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 31 ธนัวาคม 2557  2) สัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 209 -

 

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 21.77% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา (รวมบริษทั ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานหนา้ที่บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ ที่เกี่ยวขอ้ง)  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

กรรมการบริหาร    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

รับรอง     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

31 มกราคม 2555     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (สิงคโปร์) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     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 
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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 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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     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 กรรมการผูจ้ดัการ 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) 

  King Mongkut Institute   2548 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - หลกัสูตร Director Accreditation    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง     Program (DAP รุ่นที่ 74/2551)    พ.ย. 57 –  ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 

30 มกราคม 2557     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     2541 – 2547 ประธาน หอการคา้ฝรั่งเศส - ไทย 

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) 

ประธานกรรมการบริหาร    Chulalongkorn University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเสี่ยงและ    in a joint program with Kellogg   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Graduate School of    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    Management of Northwestern    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รับรอง    University   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

31 มกราคม 2555     ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิ้ปปิ้ง แอนด ์โลจิสติคส์ จาํกดั 
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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)  - Singapore Polytechnic with a    ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

    Diploma in Production    ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

    Engineering   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

  - Completed Finance for Senior    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

    Executives at Harvard    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

    University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     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 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 ผูอ้าํนวยการบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

      อาวโุส  
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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) 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการและ    School, Boston, USA    ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการอิสระ  - 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 3.89% 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   ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั Voluntis S.A. 

     Entreprises de PARIS   ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั Claranor ฝรั่งเศส 

  - MBA – Harvard Business    ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั Lucibel ฝรั่งเศส 

    School   2546 – ปัจจุบนั ประธานบริหาร บริษทั ELSA Consultants S.A. 

     2543 – 2547 ประธานบริหาร บริษทั CPG Market S.A. 
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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) 

และกรรมอิสระ    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 21.77% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา (รวมบริษทั ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานหนา้ที่บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ ที่เกี่ยวขอ้ง)  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

กรรมการบริหาร    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

รับรอง     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

31 มกราคม 2555     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตรี้ จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (สิงคโปร์) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     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 
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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 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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     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 

นายสมพร จิตเป็นธม 53 - ปริญญาโท สาขา Public Policies  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด เคมบริดจ ์   ก.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

สายงานบญัชีและการเงิน     ประเทศสหรัฐอเมริกา    สายงานบญัชีและการเงิน  

กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2556     มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศ   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั )มหาชน(  

     สหรัฐอเมริกา   ก.ค. 57 – ปัจจุบนั รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั )มหาชน(  

  - หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่น    ใหญ่และผูช้่วยกรรมการ  

    ที่ 3 จากกระทรวงการคลงัและ    ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี  

   สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการคลงั    และการเงิน  

  - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ   ธ.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

    สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั )มหาชน  

    ระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและ   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    องคก์ารมหาชนจากสถาบนั   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

    พระปกเกลา้   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

  - อบรมผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับ   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    ผูบ้ริหารภาครัฐวิสาหกิจ   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิ้ปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 

  - อบรม The Asia Pacific Bankers   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

    Congress   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

     ธ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Merton Investments NL B.V. 
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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)  - อบรม Central Bank Policies   มิ.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

    and Operations in the Money   มิ.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

    and Foreign Exchange Markets   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification   มิ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

     Program (DCP 178/2556)   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     พ.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     เม.ย. 56 – ก.ย. 56 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

      ระดบัอาวโุส  

     ธ.ค. 52 – พ.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

     ก.พ. 47 – พ.ย. 52 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายชาตรี อคัรจรัลญา 72 - การบริหารการตลาด Harvard  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      Business School ประเทศ   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกลุ่มอาหารและ     สหรัฐอเมริกา    ประธานกลุ่มอาหารและ  

เครื่องดื่ม/กรรมการบริหาร  - การบริหารการตลาด University     เครื่องดื่ม  

ความเสี่ยง     of California Extension    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

5 มกราคม 2558     Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา   ก.ค. 54  – ธ.ค. 57 ที่ปรึกษา ธุรกิจต่างประเทศ 

  - โปรแกรมการอบรมธุรกิจเอน็เอฟ   ม.ค. 52  – มิ.ย. 54 หวัหนา้ผูแ้ทนภาคพื้นเอเชีย บริษทั คาลเดร่า อินเตอร์แนชนัแนล, สหรัฐอเมริกา 
     เอส เนสเล่ องักฤษ เนเธอร์แลนด ์    แปซิฟิค ประเทศจีน  

     ประเทศสหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 46  – ธ.ค. 51 ที่ปรึกษา ธุรกิจต่างประเทศ 

  - หลกัสูตรการบริหารระดบัสูง    ม.ค. 44  – ธ.ค. 45 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและ บริษทั แพค็โซนิซ นิวเจอร์ซี ในเครือบริษทั  

     เนสเทค็ สวติเซอร์แลนด ์    การตลาด ภาคพื้นเอเชีย มีดเวสวาโก, สหรัฐอเมริกา 
  - หลกัสูตรการเงินและการควบคุม    แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์  

     สาํหรับผูไ้ม่ชาํนาญการ เนสเทค็    ม.ค. 18  – ธ.ค. 43 ผูอ้าํนวยการ มาร์เกต็ติ้ง เนสเล่ฟู้ ดเซอร์วสิและเนสเล่ ประเทศไทย 

     ประเทศมาแลเซีย    เซอร์วสิ/ผูอ้าํนวยการ   

  - หลกัสูตรการบริหารการตลาด       

     มหาวทิยาลยัควนีส์ ประเทศ      

     แคนาดา      

  - โปรแกรมการพฒันาผูบ้ริหาร      

     ระดบันานาชาติ American       

     Graduate School of International       

     Management      

  - หลกัสูตรการบริหารการตลาด      

     เนสเทค็ ประเทศสวติเซอร์แลนด ์      
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายคิท เหวย่ อึ้ง 37 - Bachelor of Commerce &  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รักษาการผูช้่วยกรรมการ     Management, Lincoln University    ม.ค. 58 – ปัจจุบนั รักษาการผูช้่วยกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ ์     ประเทศนิวซีแลนด ์    ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์  

20 มกราคม 2558  - Chartered Financial Analyst (CFA)    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     charter holder with the CFA    2556 – 2557 Senior Vice President Maybank Kim Eng ประเทศสิงคโปร์ 

     Institute   2548 – 2555 Executive Director Goldman Sachs ประเทศสิงคโปร์ 

  - CPA Australia   2547 – 2548 Vice President ECM Libra ประเทศมาเลเซีย 

     2543 – 2547 Analyst HSBC Securities ประเทศมาเลเซีย 

     2541 – 2543 Auditor Ernst & Young ประเทศมาเลเซีย 

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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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 ่31 ธันวาคม 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 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ   ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

31 มกราคม 2555  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (สิงคโปร์) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     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 
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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)     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 

     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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 
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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 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 

     2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 34 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ    จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหากิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

ผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดใน    มหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นโครงการ   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

หนงัสือรับรอง   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 
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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 (ต่อ)     2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดูคนัทรี่คลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

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 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  - 10.65 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รองประธานกรรมการบริหาร    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก    ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

31 มกราคม 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (สิงคโปร์) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     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 
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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 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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     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 กรรมการผูจ้ดัการ 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   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    in a joint program with Kellogg   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง    Graduate School of    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

26 มิถุนายน 2555    Management of Northwestern    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    University   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

  - Singapore Polytechnic with a    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    Diploma in Production    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิ้ปปิ้ง แอนด ์โลจิสติคส์ จาํกดั 

    Engineering   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

  - Completed Finance for Senior    ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

    Executives at Harvard    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

    University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
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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)     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 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 ผูอ้าํนวยการบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

      อาวโุส  

นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง * 74 - Ph.D. in physicals sciences - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ  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   2548 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

28 มกราคม 2556     Program (DAP รุ่นที่ 74/2551)    พ.ย. 57 –  ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั 

     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั 

     2541 – 2547 ประธาน หอการคา้ฝรั่งเศส - ไทย 
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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  - 10.65 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รองประธานกรรมการบริหาร    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก    ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

31 มกราคม 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (สิงคโปร์) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     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 
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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 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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ) *     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 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายเจฟฟรีย ์อลัเลน บรีล 58 - Biloxi High School   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

Operations Manager,      ก.ย. 57 – ปัจจุบนั Operations Manager บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

Mermaid Drilling     ก.ย. 51 – พ.ย. 53 Operations Manager บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

1 กนัยายน 2557     มี.ค. 51 – ส.ค. 51 Rig Manager บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 

     ม.ค. 49 – มี.ค. 50 Rig Manager Apexindo 

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.  
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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 (Singapore) Pte. Ltd. 

     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 ์ 68 - 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  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รองประธานกรรมการ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

และกรรมการบริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก    ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

11 มิถุนายน 2555     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (สิงคโปร์) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     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 
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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 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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     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 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ * 55 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ    Sasin Graduate School of Business    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกาํหนด    Chulalongkorn University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทน และ    in a joint program with Kellogg   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Graduate School of    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    Management of Northwestern    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รับรอง    University   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

11 มิถุนายน 2555  - Singapore Polytechnic with a    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    Diploma in Production    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิ้ปปิ้ง แอนด ์โลจิสติคส์ จาํกดั 

    Engineering   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

  - Completed Finance for Senior    ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

    Executives at Harvard    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

    University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
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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)     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 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 ผูอ้าํนวยการบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

      อาวโุส  

นายสมพร จิตเป็นธม 53 - Master in Public Policies, - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ    Harvard University,    ก.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     Cambridge, MA, USA    สายงานบญัชีและการเงิน  

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - Bachelor of Science in    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง     Business Administration,   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั )มหาชน(  

6 พฤศจิกายน 2556     Boston University, Boston,   ก.ค. 57 – ปัจจุบนั รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั )มหาชน(  

     MA, USA    ใหญ่และผูช้่วยกรรมการ  

  - หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่น    ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี  

     ที่ 3 จากกระทรวงการคลงัและ    และการเงิน  

     สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการ   ธ.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

     คลงั   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส 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 

นายสมพร จิตเป็นธม (ต่อ)  - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

    ระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและ   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    องคก์ารมหาชนจากสถาบนั   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    พระปกเกลา้   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิ้ปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 

  - อบรมผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับ   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     ผูบ้ริหารภาครัฐวิสาหกิจ   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

  - อบรม The Asia Pacific    ธ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Merton Investments NL B.V. 

     Bankers Congress   มิ.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - อบรม Central Bank Policies   มิ.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

    and Operations in the Money   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั 

    and Foreign Exchange Markets   มิ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     Program (DCP 178/2556)   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     พ.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     เม.ย. 56 – ก.ย. 56 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

      ระดบัอาวโุส  

     ธ.ค. 52 – พ.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

     ก.พ. 47 – พ.ย. 52 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษก์ลุ 65 - ปริญญาโท นิติศาสตร์  - - กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ / กรรมการ     มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด   2546 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส 

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา     สหรัฐอเมริกา   2548 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ บมจ. ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง 

และกาํหนดค่าตอบแทน  - เนติบณัฑิตไทย    กรรมการอิสระ  

กรกฎาคม 2547  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์    2548 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.ซี. ยเูนี่ยม โกลบอล 

     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)      

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 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒุิทางการศึกษา ความสมัพนัธ ์ สดัส่วน  

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุน้ ประสบการณ์ทาํงาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  

 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั 

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 

  - Audit Committee Program    ม.ค. - มิ.ย. 41 ผจก.ฝ่ายการเงินและเทคโนโลย ี บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วสิส์ 

     Class 32/2010,สมาคมส่งเสริม       สารสนเทศ  

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย   ก.พ. 37 - ธ.ค. 40 ผอ.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์เอกพฒัน ์

     (IOD)   พ.ย. 34 - ม.ค. 37 ผจก.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษทัหลกัทรัพย ์ไดวา จาํกดั 

     มี.ค. 33 - ต.ค. 34 ผจก.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ธนสยาม 

     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 
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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    Harvard University,    ก.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั     Cambridge, MA, USA    สายงานบญัชีและการเงิน  

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ  - Bachelor of Science in    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง     Business Administration,   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั )มหาชน(  

29 กรกฎาคม 2557     Boston University, Boston,   ก.ค. 57 – ปัจจุบนั รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั )มหาชน(  

     MA, USA    ใหญ่และผูช้่วยกรรมการ  

  - หลกัสูตรนกับริหารการคลงัรุ่น    ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชี  

     ที่ 3 จากกระทรวงการคลงัและ    และการเงิน  

     สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการ   ธ.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

     คลงั   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั )มหาชน  

  - หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    สาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

    ระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและ   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    องคก์ารมหาชนจากสถาบนั   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

    พระปกเกลา้   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิ้ปปิ้ง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั 

  - อบรมผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับ   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

     ผูบ้ริหารภาครัฐวิสาหกิจ   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จาํกดั 

  - อบรม The Asia Pacific    ธ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ Merton Investments NL B.V. 

     Bankers Congress   มิ.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - อบรม Central Bank Policies   มิ.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

    and Operations in the Money   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั 

  and Foreign Exchange Markets   มิ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
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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)  - หลกัสูตร Director Certification   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

     Program (DCP 178/2556)   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วสิเซส จาํกดั 

     พ.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

     เม.ย. 56 – ก.ย. 56 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

      ระดบัอาวโุส  

     ธ.ค. 52 – พ.ค. 56 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

     ก.พ. 47 – พ.ย. 52 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

      ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

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 (ประเทศไทย) 

     (การเงิน) มหาวทิยาลยั   2550 – 2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มนํ้าตาลวงัขนาย 

     ธรรมศาสตร์      

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 21.77% กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ    การเงินจากมหาวทิยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา (รวมบริษทั ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ ที่เกี่ยวขอ้ง)  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    มหาวทิยาลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง    สหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

พฤศจิกายน 2556  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

     Program (DAP รุ่นที่ 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร Director Certification   กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (สิงคโปร์) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั 

     สถาบนัวทิยาการตลาดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที่ 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี 

     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 
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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 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 ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) 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 เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     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 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จาํกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 55 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 กิจการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการและ   Sasin Graduate School of Business    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั    Chulalongkorn University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัตามที่กาํหนดในหนงัสือ    in a joint program with Kellogg   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

รับรอง    Graduate School of    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

29 มกราคม 2558    Management of Northwestern    กิจการที่มิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    University   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จาํกดั 

  - Singapore Polytechnic with a    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

    Diploma in Production    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิ้ปปิ้ง แอนด ์โลจิสติคส์ จาํกดั 

    Engineering   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

  - Completed Finance for Senior    ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

    Executives at Harvard    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ Petrolift Inc. 

    University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 

  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Limited (Seychelles) 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั 
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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)     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 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ 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 ผูอ้าํนวยการบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั 

      อาวโุส  
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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 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. Merton Investments NL BV               

 7. Petrolift Inc.    /       /    

 8. Baria Serece  /             

 
หมายเหตุ X =  ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 
รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร

นา
ยเฉ

ลิม
ชยั

 ม
หา

กิจ
ศิริ

 

นา
งส

าว
อุษ

ณา
 ม
หา

กิจ
ศิริ

 

นา
ยเอี

ยน
 คลิ

ฟฟ
อร์
ด แ

คล
กซ์

ตนั
 

นา
ยลี

 เว
ย ์ชุ

ง 

นา
ยเค

วนิ
 ตนั

 

นา
ยไ
มเ
คิล

 แอ
นเ
ดอ

ร์ส
นั 

นา
ยมิ

เคล
 โบ

 

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. Merton Investments NL BV        

 7. Petrolift Inc.        

 8. Baria Serece        

 
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. Merton Investments NL BV          

TTA 7. Petrolift Inc.   /       

 8. Baria Serece          

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 268 -

 
รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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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  /         

 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 269 -

 
 

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. Merton Investments NL BV           

TTA 7. Petrolift Inc.   /     /   

 8. Baria Serece           

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

นา
ยซิ

กม
นัต

 ์ส
ตร
อม

 

นา
ยเฉ

ลิม
ชยั

 ม
หา

กิจ
ศิริ

 

นา
ยเชี

ย ว
นั 
ฮทั

 โจ
เซ
ฟ 

นา
ย P

in
gu

et
 D

id
ie

r 

นา
ย S

iq
ue

t P
ie

rr
e 

Lo
ui

s B
er

na
rd

 

นา
ย H

o 
N

go
c 

C
ha

u 

นา
ย N

go
 X

ua
n 

G
ia

ng
 

นา
ย N

gu
ye

n 
D

an
g 

C
at
 

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. Merton Investments NL BV         

TTA 7. Petrolift Inc.   /      

 8. Baria Serece /        

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

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1   

 - 272 -

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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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 31 ธนัวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให ้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายสมพร จิตเป็นธม หรือนางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือ
กาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายสมพร จิตเป็นธม หรือ
นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

2. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 
 

 
 ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นายสมพร จิตเป็นธม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

 

 นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เลขานุการบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ 
 

- ไม่มี - 
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