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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสิยัทศัน์และพนัธกิจ 

วสิยัทศัน ์: ภำยในปี 2563 TTA จะกำ้วข้ึนมำเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำในเอเชีย ท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจ
และควำมน่ำเช่ือถือมำกท่ีสุด ดว้ยกำรส่งมอบประสบกำรณ์ท่ีดีในทุกแง่มุมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งต่อเน่ือง และ
สม ่ำเสมอ 

พนัธกิจ : เพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ท่ีไดว้ำงไว ้บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดพนัธกิจในกำรกำ้วเขำ้สู่เป้ำหมำยดงักล่ำวไว ้ 4
ดำ้นคือ 

1. ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใหก้บัมูลค่ำกำรลงทุน 
2. สร้ำงและดูแลใหกิ้จกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปลงทุนใหมี้กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 
3. ก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรจดักำรและกำรขยำยกิจกำรในพอร์ตกำรลงทุนใหช้ดัเจน 
4. คืนกลบัสู่สงัคม 

 
1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2526 และไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทั
มหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2537 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 2,276,847,250 บำท และทุน
ช ำระแลว้ 1,822,454,100 บำท  
 

กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำคือ  
 
ปี 2554 - โซลีอำโด เขำ้ถือหุน้ร้อยละ 20 ใน Baria Serece โดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ท่ีจะสร้ำงธุรกิจโลจิสติกส์

แบบครบวงจรในประเทศเวยีดนำม 
 
 - TTA ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองรวม 3 ล ำ เป็นเรือในตลำดมือสอง 2 ล ำ และเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 1 ล ำ 
 
 - โซลีอำโด เขำ้ซ้ือหุน้เพ่ิมเติมในปิโตรลิฟท ์ร้อยละ 1.17 เพ่ือเพ่ิมสดัส่วนกำรถือหุน้ใน Petrolift เป็นร้อยละ 

40 
 
 - โซลีอำโด เขำ้ถือหุน้ร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) เพื่อลงทุนในโครงกำรพฒันำ

เหมืองถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย 
 
 - บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์ จ ำกดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.8 ได้

ระดมเงินทุนจ ำนวน 180 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ จำกตลำดทุนในประเทศ และไดเ้ซ็นสญัญำสร้ำงเรือ
ขดุเจำะแบบ Jack-up จ ำนวน 3 ล ำ มูลค่ำรวม 538 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำกบั Keppel FELS Ltd. 
ประเทศสิงคโปร์ 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 - 2 - 

ปี 2555 - TTA ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองมือสอง 1 ล ำ และไดมี้กำรโอนเรือสญัชำติไทยจ ำนวน 8 ล ำ ของ
บริษทัฯ ไปยงับริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ทั้งน้ีเป็นไปตำมแผนแผนกำรปรับโครงสร้ำง
ธุรกิจเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองของบริษทัฯ 

 
 - หุน้กูแ้ปลงสภำพของ TTA ไดถึ้งวนัครบก ำหนดอำยไุปเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน พ.ศ. 2555 
 

ปี 2556 - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) ไดรั้บมอบเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองรวม 3 ล ำ 
เป็นเรือมือสอง 1 ล ำ และเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 2 ล ำ AOD ไดรั้บมอบเรือขดุเจำะแบบ Jack-up ท่ีสัง่ต่อใหม่
อีก 3 ล ำ 

 
- TTA ไดก่้อตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำดำ้นกำรขำยและ

กำรตลำดในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก เพื่อใหบ้ริกำรลูกคำ้ในแถบทวปียโุรป 

 

- TTA ไดร้ะดมเงินทุนโดยกำรออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
3 (“TTA-W3”) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวน 3,964 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำร
เติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ  

 
- เมอร์เมดไดร้ะดมเงินทุนโดยกำรออกหุน้เพ่ิมทุนจ ำนวนเงิน 175.78 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับกำร

เติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด 
 
ปี 2557 - TSS ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองมือสองรวม 6 ล ำ 
 

- บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.9 เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจำก
กำรควบ 45 บริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองของ TTA ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่ไดด้ ำเนินกิจกำร
แลว้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในดำ้นกำรปฏิบติักำรเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองทั้งในดำ้นของรำยไดแ้ละกำร
บริหำรจดักำรตน้ทุนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

- TTA ไดก่้อตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอฟริกำใต ้(พีทีวำย) แอลทีดี เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำดำ้นกำรขำย
และกำรตลำดในแอฟริกำใต ้เพื่อใหบ้ริกำรลูกคำ้ทั้งในแถบทวปียโุรปและแอฟริกำใต ้

 
- บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2556 ถือ

หุน้โดย TTA ร้อยละ 99.9 และไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2557 PMTA 
เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้โดยลงทุนในบริษทั บำคองโค จ ำกดั (“บำงคองโค”) ร้อยละ 100 

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

หุน้อยูร้่อยละ 49 เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2557 
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- บริษทัยอ่ยของเมอร์เมดไดแ้ก่ เอม็ทีอำร์-3 (สิงคโปร์) พทีีอี ลิมิเตด็ เอม็ทีอำร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด็  
และ เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี ลิมิเตด็  ไดมี้กำรลงนำมในสญัญำสัง่ต่อเรือขดุเจำะแบบ Tender 
ใหม่ 2 ล ำ  และเรือสนบัสนุนงำนบริกำรนอกชำยฝ่ัง (Dive Support Vessel) 1 ล ำ กบับริษทั ไชน่ำ เมอร์
แชนท ์ อินดสัตรี โฮลด้ิงส์ จ ำกดั โดยมีมูลค่ำสญัญำรวม 436 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ เม่ือวนัท่ี 9 
มกรำคม 2557 

 

- TTA ไดร้ะดมเงินทุนโดยกำรออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
4 (TTA-W4) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวน 4,174 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำรเติบโต
ของธุรกิจของบริษทัฯ 

 
- โซลีอำโด ไดม้ำซ่ึงอ ำนำจควบคุมใน Merton Investment NL BV (“MIN”) โดยกำรซ้ือหุน้ทุนและสิทธิ

ออกเสียงใน MIN ร้อยละ 100 ท ำใหก้ำรถือหุน้ใน SKI Energy Resources Inc. (“SERI”)  ผำ่น MIN 
เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 9.72 เป็นร้อยละ 40  ในกำรแลกเปล่ียนเงินลงทุนใน MIN โซลีอำโดไดโ้อนหุน้ร้อยละ 
24.31 ใน Merton Group (Cyprus) Limited (“Merton”) และหุน้ร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei 

 
- โซลีอำโด เขำ้ถือหุน้ร้อยละ 9 ในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั (“ไซโน แกรนด์

เนส”) ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองด่ืมน ้ ำผลไมแ้ละอำหำรกระป๋องในสำธำรณรัฐประชำชน
จีน และเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ 

 
- กำรเปล่ียนรอบบญัชีของบริษทัฯ จำกเดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลำคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยำยน ของ

ทุกปี เป็นวนัท่ี 1 มกรำคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทุกปี โดยใหเ้ร่ิมงวดบญัชีแรกในรอบ
วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และรอบบญัชีถดัไปจะเร่ิมตน้ตั้งแตว่นัท่ี 1 
มกรำคม 2558 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  

 
ปี 2558 - TTA ไดร้ะดมเงินทุนโดยกำรออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 

5 (TTA-W5) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้สำมญัเป็นจ ำนวน 7,286 ลำ้นบำท เพ่ือกำรขยำยธุรกิจ
ของบริษทัฯ และกำรช ำระคืนหน้ีของบริษทัฯ  

 
- PMTA ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย TTA ร้อยละ 67.2 ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุน้ใน       

บำคองโคซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีและผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อกำรเกษตรในประเทศเวยีดนำม ไดจ้ดทะเบียน
หลกัทรัพยใ์นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2558 

 
- TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้นประเทศประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท เพือ่ใชใ้น

กำรรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูแ้ละเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 
 

- เมอร์เมด และ บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.สผ”) ลงนำมในบนัทึก
ควำมร่วมมือทำงดำ้นกำรวจิยัและพฒันำยำนยนตใ์ตน้ ้ ำควบคุมดว้ยตนเอง (Autonomous Underwater 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 - 4 - 

Vehicle (“AUV”) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถดำ้นนวตักรรมของคนไทยในกำรพฒันำ AUV เม่ือวนัท่ี 27 
ตุลำคม 2558 

 

- PMTA ไดเ้ป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยปุ๋ยยเูรียสูตร N-Protect แต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภำพสูง
ของบริษทัผลิตสำรเคมีชั้นน ำระดบัโลก “โซลเวย ์ แห่งเบลเยีย่ม” โดยผลิตภณัฑน้ี์จะช่วยเร่งกำรเจริญ 
เติบโตของตน้ไม ้ และช่วยลดกำรใชปุ๋้ยลงไดถึ้งร้อยละ 20 และใชใ้นประเทศเวยีดนำม ลำว กมัพชูำ และ
บำงประเทศในแถบแอฟริกำ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 TTA เป็นเจำ้ของเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกอง 24 ล ำ เรือบริกำรนอกชำยฝ่ัง 7 ล ำ เรือขดุ
เจำะ 2 ล ำ และเรือขดุเจำะแบบ Jack-up 3 ล ำ (โดย เมอร์เมด เป็นเจำ้ของร้อยละ 33.8) นอกจำกน้ี ในรอบปีบญัชี 2558 ยงัมี
เรือบรรทุกสินคำ้แหง้เทกองอีกเป็นจ ำนวนประมำณ 14.2 ล ำ  ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ช่ำมำเสริมเพ่ิมเติมแบบเตม็ระยะเวลำ
เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในช่วงระหวำ่งปี 
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1.2 โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

100% 100% 67.2%

99.9% 58.2% 88.7%

100% 95% บริษทั ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั 99.9%

บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 100% บริษทั ยเูอ็มเอส ไลเตอร์ จ  ำกดั 99.9%

บริษทั ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 100% บริษทั ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ำกดั 99.9%

บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 100% บริษทั ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ำกดั 99.9%

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส 100% 100% 100%

บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ำกดั 99.9% 100% 20%

99.9% 100% 100%

100% 100% 99.9%

100% 100% 51%

100% 100% 100%

49% 100% บริษทั ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 49%

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ (เมียนมำร์) จ ำกดั 70% 100%

51% 95%

50% 49%

บริษทั โทรีเซน-วินำมำ เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั 49% 33.8% 10.6%

100% 100% 99.9%

49% 100%

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรคก้ิง ไพรเวท จ ำกดั 99.9% 100%

40.0% 100%

100%

49%

100%

100%

100%

40%

100%

บริษัท พเีอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน)

ธุรกจิขนส่ง ธุรกจิพลงังำน ธุรกจิโครงสร้ำงพืน้ฐำน

บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (9)

บริษทั เมอร์เมด เอ็มทีเอ็น พีทีอี แอลทีดี (8,9)

บริษทั เอ็มทีอำร์-2 จ ำกดั

บริษทั เอ็มทีอำร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เอ็มทีอำร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั

บริษทั เอ็มทีอำร์-2 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (9)

บริษทั เอ็มทีอำร์-1 จ ำกดั (9)

บริษทั  เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษัท อะธีน โฮลดิง้ส์ จ ำกัด บริษัท โซลีอำโด โฮลดิง้ส์ พทีีอี แอลทีดี

บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) (2) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) (1)

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั

บริษทั เอ็มทีอำร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั บำคองโค จ ำกดั (4)

บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั

บำเรีย เซเรส (3)

บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส

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

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มำเลเซีย) เอสดีเอ็น. บีเอชดี. (9)

บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั

บริษทั โทรีเซน ชำร์เตอร์ร่ิง (เอชเค) จ ำกดั

บริษทั ซบัเทค ซำอุดิ อำระเบีย จ  ำกดั

บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี (6)

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี

บริษทั โทรีเซน ชำร์เตอร์ร่ิง (พีทีอี) จ ำกดั

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ำกดั (5)

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ำกดั

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั (7)

อื่นๆ 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ำกดั

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั

Merton Investment NL BV

บริษทั ซำมิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส แอลแอลซี

บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ำกดั

บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ.

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี

บริษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั 
(3)

บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย

บริษทั พีเอ็มเอฟบี จ  ำกดั

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ำกดั

บริษทั โทรีเซน-วินำมำ โลจิสติกส ์จ ำกดั

บริ    โ ร   น  ย  อ ยน       จ าก    ม า น 

 
 

หมำยเหตุ (1) บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 88.7 ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน)  
 (2) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นทำงตรงร้อยละ 49.5 บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นร้อยละ 7.2 และบริษทั อะธีน 

โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 1.4 ในบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) 
 (3) บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบำเรีย เซเรส และถือหุ้นร้อยละ 10.5 ในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั 
 (4) บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นบริษทั บำคองโค จ ำกดั และบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ร้อยละ 100  
 (5)  บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ำกดั เดิมช่ือ บริษทั ซับเทค จ ำกดั 
 (6) บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี เดิมช่ือ บริษทั ซับเทค กำตำร์ ไดวิง่ แอนด ์มำรีน เซอร์วสิเซส แอลแอลซี 
 (7) บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั เดิมช่ือ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จ ำกดั 
 (8) บริษทั เมอร์เมด เอ็มทีเอ็น พีทีอี แอลทีดี เดิมช่ือ บริษทั เอ็มทีอำร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  
 (9) อยูใ่นขั้นตอนกำรเลิกบริษทั 
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บริษทัมีกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่มธุรกจิขน ่ง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ำกดั รับจดักำรเรือเดินทะเล 99.99% 
2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ำกดั (มหำชน) รับจดักำรเรือเดินทะเล 99.99% 
3. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (เอชเค) แอลทีดี ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 99.99% 
4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 100.00% 

5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 100.00% 

6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส ใหบ้ริกำรเช่ำเรือและรับขนส่ง 100.00% 

  สินคำ้แหง้เทกอง  
7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอฟริกำใต ้(พีทีวำย) แอลทีดี ใหบ้ริกำรเช่ำเรือและรับขนส่ง 100.00% 

  สินคำ้แหง้เทกอง  
8. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั ตวัแทนเรือ 49.00% 
9. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนเรือ 51.00% 
10. โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ตวัแทนเรือ 100.00% 
11. โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. ตวัแทนเรือ 50.00% 
12. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั นำยหนำ้เช่ำเหมำเรือ 49.00% 
13. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี นำยหนำ้เช่ำเหมำเรือ 100.00% 
14. Petrolift Inc. เรือบรรทุกน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ 40.0% 
 

กลุ่มธุรกจิพล งงาน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

15. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง 58.2% 
 

กลุ่มธุรกจิโครง ร้างพืน้ฐาน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

16. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วสิเซส แอนด์  จดัหำอุปกรณ์ส ำหรับจดัวำงสินคำ้ 99.99% 
 ซพัพลำยส์ จ ำกดั ในเรือเดินทะเล  
17. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ำกดั คลงัเก็บสินคำ้ 51.00% 
18. ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี บริหำรท่ำเรือเก่ียวกบักำรขนถ่ำยสินคำ้ 49.00% 

19. บำเรีย เซเรส บริหำรท่ำเรือเก่ียวกบักำรขนถ่ำยสินคำ้ 20.00% 

20. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) โลจิสติกส์ถ่ำนหิน 88.70% 
21. บริษทั บำคองโค จ ำกดั ขำยปุ๋ยเคมี 100.00% 
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กลุ่มธุรกจิ พือ่การลง ุนโ ยการถือ ุ้นในบริ   อืน่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

22. โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เพื่อกำรลงทุน 100.00% 
23. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั เพื่อกำรลงทุน 99.99% 

24. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำรลงทุน 67.2% 

 

กลุ่มธุรกจิอืน่ๆ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

25. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ำกดั อำหำรและเคร่ืองด่ืม 99.99% 
26. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั อำหำรและเคร่ืองด่ืม 10.50% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้ำงรำยได ้
 

  
% กำรถือหุน้ รำยได ้(บำท) 

กลุ่มธุรกิจ ด ำเนินกำรโดย ของ TTA ส ำหรับปีส้ินสุด % ส ำหรับงวดสำมเดือน % ส ำหรับงวดสำมเดือน % 
   30 ก.ย. 2557  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี   

     31 ธ.ค. 2557  31 ธ.ค. 2558  

   
  (ปรับปรุงใหม่)   

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง ชิปป้ิง 100 6,901,909,046 32 2,214,424,491 35 5,765,685,988 27 
กลุ่มธุรกิจพลงังำน เมอร์เมด 58.2 10,088,183,138 46 3,234,735,324 52 11,527,292,397 53 

ถ่ำนหิน/กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน UMS/1 88.7 1,038,473,327 5 112,524,124 2 577,509,567 3 

ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บำคองโค/2 100 3,192,005,566 15 588,964,714 9 3,307,625,800 15 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืน GTL/CMSS 51/100 210,667,192 1 56,027,778 1 247,644,163 1 
รำยไดอ่ื้น 339,592,667 1 84,995,367 1 272,872,806 1 
รวม 21,770,830,936 100 6,291,671,798 100 21,698,630,731 100 

 
หมำยเหตุ: /1 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
 /2 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
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ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 
ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 ก.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 กำรใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน เป็นแบบไม่ประจ ำเสน้ทำง (Tramp Service) 
 
 การให้บริการแบบไม่ประจ าเส้นทาง 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเดินเรือแบบไม่ประจ ำเสน้ทำงแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำเหมำล ำเป็นเท่ียว (Voyage Charter) 
ผูเ้ช่ำ (Charterer) จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นค่ำระวำงต่อตนั หรือคิดเหมำ (Lump sum) ใหก้บัเจำ้ของเรือ เจำ้ของเรือเป็นผู ้

จ่ำยค่ำน ้ ำมนัและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในท่ำเรือ (Port disbursement) ค่ำภำระยกขนสินคำ้ รวมทั้ง
ค่ำนำยหนำ้และค่ำใชจ่้ำยในกำรวำ่จำ้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทำงและปลำยทำง ส ำหรับโครงสร้ำงรำยไดก้ำรใหบ้ริกำรเช่ำเหมำ
ล ำเป็นเท่ียวจะอยูใ่นรูปค่ำระวำงสินคำ้ ซ่ึงกำรคิดค่ำระวำงสินคำ้จะเหมือนกบักำรคิดค่ำระวำงสินคำ้ส ำหรับกำรใหบ้ริกำร
แบบประจ ำเสน้ทำง 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำเหมำเป็นระยะเวลำ (Time Charter) 
ผูเ้ช่ำจะจ่ำยค่ำเช่ำเรือตำมระยะเวลำท่ีเช่ำเรือ เช่น จ่ำยเป็นต่อวนั (หรือต่อเดือน) และต่อเดทเวทตนัของเรือ ผูเ้ช่ำจะ

เป็นผูจ่้ำยค่ำใชจ่้ำยดำ้นน ้ ำมนัเช้ือเพลิง รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในเมืองท่ำ (port disbursement) ตลอดจนกำรวำ่จำ้งตวัแทน
เรือทั้งตน้ทำงและปลำยทำง และเจำ้ของเรือเป็นผูรั้บผิดชอบ      ค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรด ำเนินงำนของเรือทั้งหมด ส ำหรับ
โครงสร้ำงรำยไดก้ำรใหบ้ริกำรเช่ำเหมำเป็นเวลำจะอยูใ่นรูปค่ำเช่ำเรือ ซ่ึงกำรคิดอตัรำค่ำเช่ำ (Time Charter Rate หรือ TC 
Rate) จะคิดเป็นรำยวนั (ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อวนั) ซ่ึงอตัรำค่ำเช่ำจะแปรผนัตำมอตัรำค่ำเช่ำของตลำดโลก และถูก
ก ำหนดโดยอุปสงค ์และอุปทำนของเสน้ทำงนั้นๆ 

ก.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิตวัแทนเรือ 
ธุรกิจตวัแทนเรือ (Ship Agency) รำยไดม้ำจำก 
- ค่ำบริกำรกำรเป็นตวัแทนเรือ คิดค่ำบริกำรตำมอตัรำซ่ึงสมำคมเจำ้ของและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ ก ำหนด 
- ค่ำบริกำรในกำรรับส่งลูกเรือ คิดค่ำบริกำรเป็นเท่ียวซ่ึงส่วนใหญ่จะข้ึนกบัระยะทำงท่ีใหบ้ริกำร 
- ค่ำบริกำรจำกกำรด ำเนินพิธีกำรศุลกำกร คิดค่ำบริกำรเป็นกรณีๆ ไปตำมปริมำณของสินคำ้ 
- ค่ำนำยหนำ้จำกกำรจดัหำสินคำ้ลงเรือใหก้บัเจำ้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของค่ำระวำงสินคำ้ 
- ค่ำนำยหนำ้จำกกำรจดัหำอุปกรณ์และเสบียงใหแ้ก่ลูกเรือและเจำ้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของ    มูลค่ำอุปกรณ์

หรือกำรใหบ้ริกำร 
ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 
รำยไดม้ำจำกค่ำนำยหนำ้ คิดเป็นร้อยละของค่ำระวำงสินคำ้ / หรือค่ำเช่ำเรือ 

 
ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 

ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้น า้ 
รำยไดม้ำจำกกำรใหบ้ริกำรซ่อมบ ำรุงท่อน ้ ำมนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้ำงของแท่นขดุเจำะ โดยใชน้กั

ประดำน ้ ำ และอุปกรณ์หุ่นยนตด์ ำน ้ ำ รำยไดป้ระกอบดว้ยค่ำเช่ำเรือ อุปกรณ์ด ำน ้ ำ หุ่นยนต ์   ด ำน ้ ำ และค่ำจำ้งนกัประดำน ้ ำ 
ตำมวนัและเวลำท่ีใชจ้ริง 
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ข.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิให้บริการเรือขุดเจาะ 
รำยไดม้ำจำกค่ำเช่ำเรือขดุเจำะคิดเป็นรำยวนั และท ำสญัญำใหบ้ริกำรเป็นระยะเวลำตำมท่ีตกลงกนั 

 
ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ค.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจดัหาอปุกรณ์บนเรือและโลจสิตกิส์ 
รำยไดม้ำจำกกำรขำยอุปกรณ์ส ำหรับรัดตรึงและปกป้องสินคำ้บนเรือ ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีในคลงัสินคำ้ 
ค.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 
รำยไดม้ำจำกค่ำบริกำรขนถ่ำยสินคำ้ข้ึน/ลงเรือ, ค่ำเช่ำอุปกรณ์ขนถ่ำยสินคำ้, ค่ำเช่ำโกดงัในท่ำเรือ คิดค่ำบริกำร
จำกน ้ ำหนกัของสินคำ้และระยะเวลำในกำรเช่ำอุปกรณ์และโกดงั 
ค.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
รำยไดม้ำจำกกำรขำยถ่ำนหินและกำรบริกำรขนส่งถ่ำนหิน 

ค.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิปุ๋ ยและให้บริการพืน้ทีเ่ช่าคลงัสินค้า 
รำยไดม้ำจำกกำรขำยปุ๋ยและค่ำเช่ำ 

 

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) (หรือ (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) ก่อตั้งข้ึนในปี 2447 โดยเติบโต

ข้ึนจำกจุดเร่ิมตน้เลก็ๆ ในฐำนะของบริษทัท่ีเป็นผูใ้หบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเล และปัจจุบนัเติบโตเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเชิงกลยทุธ์ (a strategic investment holding company) ท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัให้
เป็นหน่ึงใน 100 ล ำดบัแรก ของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”)  ทั้งน้ี TTA ประกอบธุรกิจ
ในสำมกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังำน และธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสำกลไปทัว่
ภูมิภำคเอเชีย ตะวนัออกกลำง ยโุรป และแอฟริกำ 
 

TTA เร่ิมใหบ้ริกำรดำ้นกำรขนส่งสินคำ้แหง้เทกองในปี 2528 ควำมสนใจในดำ้นพำณิชยนำวไีดข้ยำยตวัข้ึน เม่ือ 
TTA ไดเ้ขำ้ซ้ือกิจกำรบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรขดุเจำะน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง เพ่ือท่ีจะเจำะเขำ้
ไปยงักลุ่มอุตสำหกรรมธุรกิจดงักล่ำว ดว้ยกำรก่อตั้งของนกัเดินเรือพำณิชยนำวชีำวเดนมำร์กในประเทศไทย ภำยใตช่ื้อ
บริษทั เมอร์เมด มำรีน เซอร์วสิเซส จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญในธุรกิจใหบ้ริกำรขดุเจำะน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง 
ซ่ึงต่อมำไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ในปี 2550 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“เมอร์เมด”) TTA ไดข้ยำยธุรกิจไปนอกเหนือกลุ่มพำณิชยนำวใีนปี 2552 โดยกำรเขำ้ไปเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) (“UMS”) และไดเ้สริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งโดยเขำ้ซ้ือหุน้ในบริษทัผูผ้ลิต
ปุ๋ยของเวยีดนำมท่ีช่ือวำ่ บริษทั บำคองโค จ ำกดั นอกจำกน้ี TTA ยงัสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของกิจกำรผำ่นกำรน ำบริษทั    
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA”) เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดส้ ำเร็จใน
ปี 2558 ท่ีผำ่นมำ รวมทั้งบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจในดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ของกลุ่มฯ ไดร้วมตวัก่อเกิดเป็นธุรกิจใหม่
ภำยใตก้ลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงมูลคำ่เพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ กำรลงทุนในกิจกำร
ดงักล่ำวยงัท ำให ้TTA สำมำรถลดกำรพ่ึงพิงธุรกิจพำณิชยนำวี ซ่ึงมีลกัษณะของกำรเป็นรอบวฏัจกัรของอุตสำหกรรมและยงั
ท ำใหส้ำมำรถมีรำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึน กำรเร่ิมตน้กลยทุธ์ขบัเคล่ือนธุรกิจในระยะยำวเช่นน้ี ท ำให ้TTA เป็นบริษทัเพื่อ
กำรลงทุนในเชิงกลยทุธ์ท่ีมีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน  
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ต่อมำในปี 2554 เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัข้ึนกบั TTA เม่ือครอบครัวมหำกิจศิริไดก้ลำยมำเป็นผูถื้อหุน้        
รำยใหญ่ของบริษทัฯ  กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรน ำของนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ โดยปรับเปล่ียนสถำนะทำงธุรกิจของ TTA 
ใหม่ และไดส้ร้ำงควำมเปล่ียนแปลง โดยเป็นไปดว้ยควำมรอบคอบในกำรวำงรำกฐำนและปูแนวทำงเพื่อรองรับกำรเติบโต
ในอนำคต ควำมส ำคญัล ำดบัแรกคือกำรสร้ำงเสริมควำมแขง็แกร่งใหก้บัสถำนะทำงกำรเงิน และปรับปรุงศกัยภำพของ
ธุรกิจหลกัท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน TTA ไดร้ะดมเงินทุนจ ำนวน 8.1 พนัลำ้นบำทไดส้ ำเร็จ โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่
ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมสองคร้ัง เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ำงธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนเมอร์เมดไดอ้อกและเสนอขำยหุน้สำมญั
เพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและบุคคลในวงจ ำกดั จ ำนวน 176 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้ำงสถำนะทำงกำรเงินให้
แขง็แกร่งมำกข้ึน 

 
TTA ไดก้ ำหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจใหม่ในปี 2557 โดยมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะกำ้วข้ึนมำเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือกำร

ลงทุนชั้นน ำในเอเชียท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจและควำมน่ำเช่ือถือมำกท่ีสุดภำยในปี 2563 (“To be the Most Trusted Asian 
Investment Group”) TTA ยงัคงมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีอยู ่ ในขณะเดียวกนัTTA ก็มีควำมปรำรถนำท่ีจะขยำยธุรกิจ
ออกไปโดยแสวงหำธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืและมีควำมยดืหยุน่ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ กลยทุธ์ใหม่ในกำร
ด ำเนินธุรกิจเร่ิมตน้ตั้งแตป่ลำยปี 2557 ดว้ยกำรท่ี TTA ไดเ้ร่ิมเขำ้ไปในกลุ่มธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยกำรเขำ้ซ้ือหุน้ใน 
ไซโน แกรนดเ์นส ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋องและเคร่ืองด่ืมโลโคทหรือลูกแพร์ยกัษ ์ (loquat juice) ชั้นน ำ
สญัชำติจีนท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX) และเพื่อเป็นกำรเสริมเงินทุนส ำรองเพื่อใชใ้นกำร
ลงทุนใหม้ำกข้ึน TTA ไดร้ะดมทุนอีกรอบในปี 2558 ดว้ยกำรออกหุน้เพ่ิมทุนจ ำนวนเงิน 7,286 ลำ้นบำท 

 
กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ 

วสิยัทศัน์ของเรำ “TTA จะกำ้วข้ึนมำเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำในเอเชียท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจและควำม
น่ำเช่ือถือมำกท่ีสุดภำยในปี 2563” เพ่ือเป็นผูน้ ำทำงธุรกิจโดยกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรับผิดชอบและเป็นเลิศในดำ้นธุรกิจ
อยำ่งย ัง่ยนื รวมทั้งสร้ำงมูลค่ำและกำรเติบโตในระยะยำว ดว้ยเป้ำหมำยท่ีจะส่งผำ่นประสบกำรณ์ท่ีสัง่สมมำอยำ่งยำวนำน
ไปสู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ TTA มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงควำมยัง่ยนื เสริมสร้ำงช่ือเสียงทำงธุรกิจและกำรเงินท่ี
เหนือกวำ่ และสร้ำงผลก ำไรใหก้บัทุกกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมหลำกหลำยรวมทั้งธุรกิจหลกัขององคก์ร โดยจะ

แสวงหำโอกำสใหม่ๆ  และพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยกำรพฒันำปรับปรุงในดำ้นต่ำงๆ 
อยำ่งทนัท่วงที เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด นบัเป็นควำมทำ้ทำยอยำ่งยิง่ในกำรท่ีจะบริหำรงำนท่ำมกลำง
ภำวะตลำดท่ีมีควำมผนัผวนเช่นน้ี บริษทัฯ จึงพยำยำมท่ีปรับเปล่ียนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจหลกั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ธุรกิจ
ขนส่ง และธุรกิจใหบ้ริกำรขดุเจำะน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง ดว้ยกำรปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน และปรับปรุง
โครงสร้ำงตน้ทุน บริษทัฯ จะเสริมสร้ำงสถำนะในดำ้นควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัของบริษทัต่ำงๆ ท่ีอยูใ่นพอร์ตกำร
ลงทุนของบริษทัฯ ใหมี้ควำมแขง็แกร่งยิง่ข้ึน เพ่ือท่ีจะรักษำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนใหย้ ัง่ยนื 

 
ปี 2559-2563 จะเป็นยคุแห่งกำรเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ เน่ืองจำก TTA จะมีทั้งกลยทุธ์ในกำรรวมธุรกิจและสร้ำง

ควำมหลำกหลำยทำงธุรกิจ นอกเหนือไปจำกธุรกิจหลกัเดิมท่ีมีอยู ่ ดว้ยเงินสดท่ีส ำรองไวเ้พ่ือใชใ้นกำรลงทุน TTA ก ำลงั
มองหำธุรกิจใหม่ท่ีมีศกัยภำพในกำรเติบโต โดยเนน้กำรใชก้ลยทุธ์ท่ียดืหยุน่แต่รัดกมุในกำรท ำธุรกิจในประเทศไทยและ
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แถบอินโดจีนเป็นหลกั ดว้ยเป้ำหมำยท่ีจะสร้ำงรำยไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีมีควำมมัน่คงยิง่ข้ึน TTA ไดมุ่้งเป้ำท่ีจะลงทุนใน
ธุรกิจท่ีน่ำสนใจหลำยกลุ่มดว้ยกนั อำทิ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน พลงังำนทดแทน โลจิสติกส์ สินคำ้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ TTA 
จะมีควำมเขม้งวดและมีวนิยัทำงกำรเงินโดยมุ่งเนน้ท่ีกำรเติบโต ผลตอบแทน และกำรสร้ำงมูลค่ำจำกกำรเขำ้ซ้ือและกำรรวม
กิจกำร หรือในกำรขยำยกิจกำร นอกจำกน้ี TTA จะสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัคู่คำ้ทำงธุรกิจใหแ้ขง็แกร่งเพ่ือใหเ้กิดกำรพฒันำ
อยำ่งแทจ้ริง 

 
ในฐำนะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Investment Holding) ควำมส ำเร็จของ TTA 

ข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรลงทุนและธุรกิจดว้ยควำมรอบคอบ และมีประสิทธิภำพในแต่ละรอบวฏัจกัรของ
อุตสำหกรรมและสร้ำงมูลค่ำท่ีย ัง่ยนืดว้ยกำรบริหำรจดักำรในระยะยำว TTA จะยงัคงแสวงหำนวตักรรมและแนวทำงกำร
แกไ้ขปัญหำท่ีถูกตอ้งเหมำะสม และรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถและมีศกัยภำพสูง  รวมทั้งกำรก ำกบัดูแลและวนิยัท่ี
เขม้งวดในทุกธุรกิจของบริษทัฯ 

 
TTA จะเป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงธุรกิจยิง่ข้ึน โดยใหค้วำมส ำคญักบัผลประกอบกำรและกำรสร้ำง

มูลค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

พอร์ตการลงทุนทางธุรกจิ 
ดว้ยเป้ำหมำยสูงสุดในกำรสร้ำงและท ำใหมู้ลค่ำของผูถื้อหุน้มีควำมยัง่ยนื TTA มุ่งเนน้ท่ีกำรบริหำรจดักำรและ

กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัพอร์ตกำรลงทุนทำงธุรกิจในภำพรวม ในฐำนะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุน้ใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company) กลุ่มบริษทัฯ มีพอร์ตกำรลงทุนทำงธุรกิจท่ีหลำกหลำยในสำมกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ขนส่ง 
พลงังำน และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรลงทุนเร่ิมแรกในบริษทัเคร่ืองด่ืมชั้นน ำของจีน คือ ไซโน แกรนดเ์นส เม่ือปลำยปี 2557 
ไดเ้ร่งกำรขยำยตวัของกลุ่มบริษทัฯ ในธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมใหเ้ติบโตข้ึนในปีท่ีแลว้ โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ำย
บริหำรกลยทุธ์ดำ้นอำหำรและเคร่ืองด่ืมข้ึนมำใหม่ ภำยใตก้ำรดูแลของบริษทั พีเอม็เอฟบี จ ำกดั ทั้งน้ี TTA ยงัคงมี
จุดมุ่งหมำยท่ีจะขยำยธุรกิจเหมือนดงัเช่นในอดีตท่ีผำ่นมำ พอร์ตกำรลงทุนทำงธุรกิจหลกัท่ีส ำคญั ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2558 
ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกัสำมกลุ่มและบริษทัยอ่ยของแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

 
ธุรกจิขนส่ง 

 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100 ) 
ผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

 
ธุรกจิพลงังาน 

 บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 58.2) 
ผู้ให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการนอกชายฝ่ังในอุตสาหกรรมน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 

 
ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

 บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 67.2) 
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 
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 บริษทั บำคองโค จ ำกดั (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100 โดยถือผำ่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 
(มหำชน)) 
ผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยและให้บริการคลงัสินค้าช้ันน าในประเทศเวียดนาม 

 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั(มหำชน)(สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 88.7) 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย 

 
ในปี 2558 บริษทัยอ่ยหลกัส่ีบริษทั ประกอบดว้ย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“โทรีเซน        

ชิปป้ิง”) บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์ จ ำกดั (มหำชน) (“เมอร์เมด”) บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(“PMTA”) และบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) (“UMS”) สร้ำงรำยไดป้ระมำณร้อยละ 98.75 ของรำยได้
ทั้งหมด 
 

กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
2.1.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 
โทรีเซนชิปป้ิง 
แนวโน้มธุรกจิ 

TTA ประกอบธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองภำยใตช่ื้อ โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริกำรเรือขนส่งสินคำ้
แหง้เทกองระหวำ่งประเทศชั้นน ำท่ีสัง่สมช่ือเสียง และประสบกำรณ์อนัเช่ียวชำญในแวดวงพำณิชยนำวรีะดบัโลกมำอยำ่ง
ยำวนำนกวำ่ 110 ปี 

 
โทรีเซน ชิปป้ิง ใหบ้ริกำรเรือเดินทะเลขนส่งสินคำ้ไปยงัทุกภูมิภำคของโลก ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดย

สินคำ้ท่ีขนส่งมีทั้งสินคำ้ประเภทหีบห่อและสินคำ้แหง้เทกอง ไดแ้ก่ แร่เหลก็ ถ่ำนหิน ผลิตภณัฑท์ำงกำรเกษตร วสัดุ
ก่อสร้ำง และเหลก็ เป็นตน้ 

 
กองเรือของโทรีเซน ชิปป้ิง มีรูปแบบกำรใหบ้ริกำรท่ีหลำกหลำย ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ อำทิ แบบกำรให้

เช่ำเหมำล ำตำมรำคำตลำดภำยใตร้ะยะเวลำท่ีก ำหนด (spot market under time charters) บริกำรใหเ้ช่ำเรือตำมกำรเซ็นสญัญำ
รับขนส่งสินคำ้ล่วงหนำ้ (Contracts of Affreightment หรือ “COA”) นอกจำกจะใหบ้ริกำรดว้ยกองเรือท่ีตนเองเป็นเจำ้ของ
แลว้ โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัมีกำรเช่ำเรือมำเสริมเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

 
กองเรือทั้งหมดจะถูกบริหำรจดักำรโดยทีมงำนมืออำชีพท่ีมีประสบกำรณ์ ซ่ึงประจ ำอยูท่ี่ส ำนกังำนในสิงคโปร์

และไทย  
 
กองเรือท่ีโทรีเซนเป็นเจำ้ของรวมทั้งเรือท่ีเช่ำมำเสริมนั้นไดติ้ดตั้งป้ันจัน่ไวบ้นเรือ เพ่ือควำมสะดวกในกำรยก

สินคำ้ข้ึน/ลงจำกเรือ และขนถ่ำยสินคำ้ท่ีท่ำเรือ หำกท่ำเรือนั้นไม่มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกประจ ำชำยฝ่ังหรือมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั 
ในกรณีไปจอดเทียบยงัท่ำท่ีเขำ้ถึงไดย้ำก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โทรีเซนสำมำรถเรียกค่ำบริกำร
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เพ่ิมเติมไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือท่ีไม่มีผูใ้หบ้ริกำรเรือขนส่งสินคำ้เทกองรำยอ่ืนท่ีล ำใหญ่กวำ่หรือสะดวก
กวำ่ใหบ้ริกำร 
 

อตัรำกำรแข่งขนัในธุรกิจเดินเรือทัว่โลกปรับตวัสูงข้ึนอยำ่งมำก ในช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำ ขอ้ไดเ้ปรียบทำงดำ้นกำร
แข่งขนัของโทรีเซนในปัจจุบนัมำจำกประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน รวมถึงทกัษะของบุคลำกร มำกกวำ่ท่ีจะมำจำกตวัเรือ
เองเสียอีก 

 
เพ่ือท่ีจะพฒันำขอ้ไดเ้ปรียบทำงดำ้นกำรแข่งขนั โทรีเซนไดเ้ปล่ียนแปลงวธีิกำรท ำงำนในปี 2558 
กำรพฒันำท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 
 กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรและโครงสร้ำงทำงธุรกิจ 
 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
 กำรมุ่งเนน้ท่ีกำรควบคุมตน้ทุนและควำมเส่ียง 

 
ตลำดทำงดำ้นธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองไดเ้ผชิญควำมทำ้ทำยท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 เน่ืองจำก ดชันีบอลติค (BDI) 

ของเรือประเภท Supramax โดยเฉล่ียอยูท่ี่เพียง 6,966 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อวนั ซ่ึงเป็นค่ำเฉล่ียประจ ำปีท่ีอยูใ่นระดบั
ต ่ำสุดของดชันีน้ีเท่ำท่ีเคยมีมำตั้งแต่ปี 2548 ทั้งน้ี ปัจจยัส ำคญัท่ีผลกัดนัใหร้ำคำตลำดตกต ่ำ ไดแ้ก่ กำรท่ีประเทศจีนมีปริมำณ
ควำมตอ้งกำรสินคำ้เทกองลดลงอยำ่งมำก ในขณะท่ีจ ำนวนเรือบรรทุกสินคำ้แหง้เทกองไดข้ยำยตวัเพ่ิมข้ึนในอตัรำท่ีรวดเร็ว 
อนัเน่ืองมำจำกเรือล ำใหม่ตำมค ำสัง่ต่อเรือใหม่ในช่วงสองถึงสำมปีท่ีผำ่นมำไดถู้กส่งมอบใหเ้จำ้ของเรือแลว้ 

 
จำกกำรประมำณกำรเก่ียวกบัอุปสงค/์อุปทำนท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มกองเรือประเภท Handymax/Supramax ของตลำด

สินคำ้แหง้เทกอง คำดวำ่ภำวะอุปทำนลน้ตลำดจะพุง่แตะระดบั 9.5 ลำ้นเดทเวทตนั หรือประมำณ 350 ล ำ และจะยงัคงเพ่ิม
สูงข้ึนเร่ือยๆ ไปจนถึงระดบั 24 ลำ้นเดทเวทตนั หรือประมำณ 450 ล ำ ภำยในส้ินปี 2559 
 

ปัจจยัเหล่ำน้ีจะยงัคงสร้ำงควำมทำ้ทำยใหก้บักลุ่มอุตสำหกรรมดำ้นธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองทั้งกลุ่มต่อไป โดย
โทรีเซน ชิปป้ิง ก ำลงัด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัฯ จะมีควำมพร้อมในกำรรับมือกบักำรชะลอตวัของ
อตัรำค่ำระวำงเรือท่ียดืเยื้อน้ีได ้

 
โทรีเซนมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเตรียมควำมพร้อม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรมุ่งเนน้ท่ีกำรบริหำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ

ในดำ้นรำยได ้ตน้ทุน และควำมเส่ียง 
 

1) การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างทางธุรกจิเพือ่ให้เหมาะสมกบักลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
ในปี 2558 TTA ไดป้รับเปล่ียนกำรบริหำรงำนในส่วนกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือและพำณิชยนำวทีั้งหมด โดยกำร

รวมศูนยก์ำรจดักำรของโทรีเซน ชิปป้ิง และกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเดินเรือ อำทิ ท่ำเรือ ธุรกิจตวัแทนเรือ และ
นำยหนำ้เช่ำเหมำเรือ เป็นตน้ 
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ฝ่ำยเดินเรือและขนส่งไดถู้กปรับใหอ้ยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรของนำยซิกมนัต ์ สตรอม ซ่ึงเป็นผูดู้แลรับผิดชอบในกำร
ลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศเวยีดนำมดว้ย 
 

ภำยในอีกสองถึงสำมปีขำ้งหนำ้ กำรรวมศูนยก์ำรจดักำรเช่นน้ีจะสร้ำงโอกำสและกำรลงทุนท่ีดีใหเ้กิดกำรสร้ำง
รำยไดอ้นัเกิดจำกควำมร่วมมือภำยในหน่วยงำนเดียวกนั นอกจำกน้ี กำรรวมศูนยใ์นกำรบริหำรจดักำรยงัช่วยใหเ้กิดกำร
แบ่งปันทรัพยำกรร่วมกนั โดยจะท ำใหเ้กิดกำรประหยดัตน้ทุน ซ่ึงจะช่วยใหเ้รำคงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในภำวกำรณ์
ของตลำดท่ียำกล ำบำกน้ีได ้
 
2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ดว้ยกำรตระหนกัวำ่กำรประหยดัตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยและรำยไดท่ี้เพ่ิมข้ึน จะสำมำรถเกิดข้ึนไดด้ว้ยกำรปรับปรุงกำร
ส่ือสำรใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน กำรเพ่ิมควำมสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งในกำรท ำงำนระหวำ่งหน่วยงำนต่ำงๆ และกำรส่งเสริม
ควำมร่วมมืออยำ่งใกลชิ้ด ระหวำ่งศูนยค์วบคุมตน้ทุนกบัหน่วยงำนท่ีปฏิบติังำนดำ้นบญัชี โทรีเซนจึงไดย้ำ้ยแผนก
ปฏิบติักำรดำ้นกำรคำ้จำกสิงคโปร์กลบัมำท่ีกรุงเทพฯ ในระหวำ่งปี 2558 

 
บริษทัฯ เร่ิมมีก ำไรจำกรำยกำรตน้ทุนท่ีส ำคญั อำทิ กำรจดัซ้ือน ้ ำมนั และกำรประสำนงำนกบัท่ำเรือ ซ่ึงคำดวำ่กำร

รวมกลุ่มเพ่ือเสริมควำมแขง็แกร่งน้ี จะช่วยเพ่ิมมูลค่ำใหผ้ลประกอบกำรของบริษทัฯ ได ้ในปี 2559 
 

3) การมุ่งเน้นทีก่ารควบคุมต้นทุนและความเส่ียง 
ในปี 2558 บริษทัฯ ไดต้ดัสินใจท่ีจะปรับโครงสร้ำงธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมแผนธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือเตรียมรับมือ

กบัภำวกำรณ์ท่ีทำ้ทำยของตลำดธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกอง บริษทัฯ ไดปิ้ดส ำนกังำนในกรุงโคเปนเฮเกน แอฟริกำใต ้และ
ดูไบ ท ำใหส้ำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนลงได ้1.5 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำโดยประมำณ และบริษทัฯ ไดย้ติุกำร
บริหำรกองเรือเพื่อกำรพำณิชย ์ (Commercial Pool Operation) ซ่ึงท ำใหส้ำมำรถประหยดัตน้ทุนไดเ้พ่ิมข้ึน โดยในปัจจุบนั 
บริษทัฯ ไดบ้ริหำรจำกส ำนกังำนในกรุงเทพฯ และสิงคโปร์ 
 

ดว้ยสภำวะตลำดท่ีย  ่ำแยเ่ช่นน้ี อำจส่งผลใหค้วำมเส่ียงจำกกำรผิดสญัญำของลูกคำ้เพ่ิมข้ึนได ้บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ไป
ยงักำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นอตัรำค่ำระวำงเรือ รำคำน ้ำมนั และควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สญัญำในปี 2558 
โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงดำ้นสินเช่ือของบริษทัฯ กำรจ ำกดัขอบเขตควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได ้ รวมทั้งเรียก
หลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัจำกลูกคำ้เพ่ิมมำกข้ึน บริษทัฯ ไดข้ยำยกำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงในกำรผนัผวนของอตัรำ
ค่ำระวำงมำกข้ึน และไดพ้ฒันำปรับปรุงระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงโดยองคร์วมทั้งหมดของบริษทัฯ เพ่ือใหส้ำมำรถ
มองเห็นภำพรวมของควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนไดร้อบดำ้นและครบถว้นยิง่ข้ึน ซ่ึงกำรด ำเนินกำรทั้งหมดเหล่ำน้ีไดช่้วยใหผ้ล
ประกอบกำรของธุรกิจขนส่งสินคำ้ในปี 2558 ปรับตวัดีข้ึนกวำ่สภำวะตลำด 
 

ถึงแมว้ำ่อตัรำค่ำระวำงเรือตกต ่ำลง โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงมีเงินสดคงเหลือตลอดปี 2558 ดว้ยกำรปรับเปล่ียน
เสน้ทำงกำรเดินเรือไปยงัพ้ืนท่ีซ่ึงไดรั้บค่ำระวำงเรือท่ีมำกกวำ่ กำรตดัทอนค่ำใชจ่้ำยและกำรมุ่งเนน้เร่ืองกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง 
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ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการ  

ณ ส้ินปี 2558 โทรีเซน ชิปป้ิง เป็นเจำ้ของเรือรวม 24 ล ำ ซ่ึงประกอบดว้ย เรือประเภท Handymax 8 ล ำ และเรือ
ประเภท Supramax 16 ล ำ โดยมีขนำดระวำงบรรทุกสินคำ้รวม 1.2 ลำ้นเดทเวทตนั เรือทอร์ ไดนำมิค ซ่ึงมีอำยมุำกท่ีสุด คือ 
25 ปี ณ ส้ินปี 2558 จะถึงก ำหนดปลดระวำงในช่วงตน้ปี 2559 ทั้งน้ี อำยเุฉล่ียของกองเรือโทรีเซน ไม่รวมเรือทอร์ ไดนำมิค 
เท่ำกบั 11.66 ปี และขนำดระวำงบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 50,946 เดทเวทตนั 
 
โครงสร้างกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
1) โครงสร้างกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง  
 

จ านวนเรือ 

ประเภทของเรือ เรือทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ เรือทีเ่ช่ามาเป็นระยะเวลา เร่ือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 8 2 - 10 

Supramax 16 12 - 28 

รวม 24 14 - 38 

 
2) อายุเฉลีย่กองเรือ (DWT-Weighted Average Age) 

 

อายุเฉลีย่ของกองเรือ 

ประเภทของเรือ เรือทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ เรือทีเ่ช่ามาเป็นระยะเวลา เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 18.58 15.11 - 16.18 

Supramax 9.02 5.96 - 6.33 

รวม 12.21 7.19 - 7.95 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

- 17 - 
 

3. รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 ช่ือเรือ 
วนัที่ส่งมอบเรือ
จากอู่ต่อเรือ 

เดทเวทตัน อายุ ชนิดของเรือ  การจัดช้ันเรือ 

1 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 22-07-10 57,015 5.98 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 
2 ทอร์ โมนำดิค 07-07-14 56,026 9.34 Standard Bulk > 40,000 dwt NKK 
3 ทอร์ มำกนัฮิลด์ 19-02-14 56,023 9.59 Standard Bulk > 40,000 dwt NKK 
4 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 20-01-14 55,862 10.25 Standard Bulk > 40,000 dwt ABS 
5 ทอร์ เมเนลอส 03-06-14 55,710 9.34 Standard Oshima - 53 Korean Classed 
6 ทอร์ แมก็ซิมสั 23-05-14 55,695 10.25 Standard Oshima - 53 Korean Classed 
7 ทอร์ เมด็อค 13-06-14 55,695 10.42 Standard Oshima - 53 Korean Classed 
8 ทอร์ เฟียร์เลส 06-06-13 54,881 10.15 Open Hatch / Box Shape Oshima - 53 NKK 
9 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13-01-10 54,123 5.97 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 
10 ทอร์ ฟอร์จูน 15-06-11 54,123 4.55 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 
11 ทอร์ เบรฟ 15-11-12 53,506 3.13 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 
12 ทอร์ บรีซ 20-08-13 53,506 2.36 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 
13 ทอร์ อินสุวิ 02-07-12 52,489 10.13 Standard Tess - 52 NKK 
14 ทอร์ อินดิเพนเด็นซ์ 20-12-10 52,407 14.19 Standard Tess - 52 NKK 
15 ทอร์ อินฟินิต้ี 21-12-10 52,383 13.91 Standard Tess - 52 NKK 
16 ทอร์ อินทิกริต้ี 02-04-01 52,375 14.76 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 
17 ทอร์ ฮำร์โมน่ี 21-03-02 47,111 13.79 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 
18 ทอร์ ฮอไรซนั 01-10-02 47,111 13.26 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) BV 
19 ทอร์ ไดนำมิค * 30-04-91 43,497 24.69 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 
20 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11-04-95 42,529 20.74 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 
21 ทอร์ เอนเนอร์ยี 16-11-94 42,529 21.14 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 
22 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28-07-95 42,529 20.44 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 
23 ทอร์ เวฟ 30-07-98 39,042 17.43 Open Hatch / Box Shape < 40,000 dwt ABS 
24 ทอร์ วิน 18-11-98 39,087 17.13 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) ABS 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน               1,215,254  เดทเวทตัน 

 
ABS : Amercian Bureau of Shipping DNV : Det Norske Veritas 
BV : Bureau Veritas NKK : Nippon KaijiKyokai 

 
หมำยเหตุ   * เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2559 บริษทัฯ ไดข้ำยเรือทอร์ ไดนำมิค เพ่ือน ำไปท ำเป็นเศษซำก ดงันั้น กองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะ
เหลือ 23 ล ำ  รวมระวำงบรรทุก 1,171,757 เดทเวทตนั  ขนำดระวำงบรรทุกเฉล่ีย 50,946  เดทเวทตนั อำยเุฉล่ียของกองเรือ 11.66  ปี 
 
ท่ีมำ: TTA   
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แผนภูม:ิ กองเรือโทรีเซน ปี 2551-2558 

 
 
หมำยเหตุ   * เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2559 บริษทัฯ ไดข้ำยเรือทอร์ ไดนำมิค เพ่ือน ำไปท ำเป็นเศษซำก ดงันั้น กองเรือของกลุ่มบริษทัโทรีเซนจะ
เหลือ 23 ล ำ  รวมระวำงบรรทุก 1,171,757 เดทเวทตนั  ขนำดระวำงบรรทุกเฉล่ีย 50,946  เดทเวทตนั อำยเุฉล่ียของกองเรือ 11.66  ปี 
 
ท่ีมา : TTA 

 
รูปแบบการให้บริการของกองเรือ 

คุณลกัษณะท่ีส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรใหบ้ริกำรของเรำคือ กำรรักษำสดัส่วนกำรใหบ้ริกำรเรือขนส่งสินคำ้แหง้
เทกองใหมี้ควำมสมดุล นบัตั้งแต่กำรใหบ้ริกำรแบบใหเ้ช่ำเหมำล ำแบบเป็นระยะเวลำแก่บริษทัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ และ
กระจำยกำรใหบ้ริกำรใหเ้ช่ำเหมำล ำเป็นระยะเวลำอยำ่งทัว่ถึง ไปยงัน่ำนน ้ ำหลกั  3 แห่ง ไดแ้ก่ แอตแลนติก มหำสมุทร
อินเดีย และแปซิฟิก ซ่ึงตำมแผนงำนแลว้เรือจ ำนวนหน่ึงในสำมของเรือท่ีเขำ้สู่ตลำดเพ่ือปล่อยเช่ำจะตอ้งมีสถำนะพร้อม
ใหบ้ริกำรในแต่ละน่ำนน ้ ำ และกองเรือจะถูกส่งไปยงัซีกตะวนัตกในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมของปี เพือ่เตรียมพร้อมส ำหรับกำร
ส่งออกเมลด็ธญัพืชของแอตแลนติกในสองฤดูหลกั 

 
นอกจำกน้ี ดว้ยควำมหลำกหลำยของบริษทัตวัแทนจดัหำสินคำ้  ท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถตอบสนองต่อควำม       

ผนัผวนของตลำดไดอ้ยำ่งรวดเร็วทนัท่วงที ดว้ยกำรปรับเปล่ียนเสน้ทำงกำรเดินเรือไปยงัพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บค่ำตอบแทนสูงข้ึน
ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำลง 
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2.1.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกิจกำรให้บริกำรนอกชำยฝ่ังของ TTA ขบัเคล่ือนโดยบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) (“เมอร์เมด”) 
ซ่ึง TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 58.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เมอร์เมดเปิดด ำเนินกำรเป็นคร้ังแรกในปี 2526 จำกนั้นในปี 2538 
TTA จึงไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นบำงส่วนในเมอร์เมด และน ำเมอร์เมดเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงค์โปร์ 
(“SGX”) ไดส้ ำเร็จในวนัท่ี 16 ตุลำคม 2550 

 

เมอร์เมดเป็นท่ีรู้จกัในฐำนะผูน้ ำระดบัโลกดำ้นกำรใหบ้ริกำรงำนวศิวกรรมใตท้ะเล และบริกำรเรือขดุเจำะ
ทอ้งแบนแก่บริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติทัว่โลก หรือใหบ้ริกำรแก่ผูรั้บจำ้งช่วงต่อจำกบริษทัน ้ ำมนั โดยพ้ืนท่ีในกำร
ใหบ้ริกำรของเมอร์เมดอยูใ่นภูมิภำคเอเซียแปซิฟิค และแถบตะวนัออกกลำงเป็นหลกั 
 

ส ำนกังำนใหญ่ของเมอร์เมดตั้งอยูใ่นประเทศไทย ส่วนฐำนปฏิบติักำรมีกระจำยอยูใ่นหลำยประเทศ ไดแ้ก่ 
ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กำตำร์ ซำอุดิอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เพ่ือใหบ้ริกำรลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 
ปัจจุบนั เมอร์เมดเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริกำรสญัชำติเอเชียไม่ก่ีรำยท่ีมีรูปแบบกำรบริกำรนอกชำยฝ่ังแบบครบวงจร ซ่ึงมีทีมงำน
ท่ีเช่ียวชำญระดบัมืออำชีพจ ำนวนกวำ่ 1,000 คน ประกอบดว้ย ทีมนกัประดำน ้ ำ นกัขดุเจำะ ช่ำงเทคนิค นกัส ำรวจ ผูบ้ริหำร
และทีมงำนฝ่ำยสนบัสนุน 
 

ปี 2558 นบัเป็นปีท่ีทำ้ทำยส ำหรับเมอร์เมดและกลุ่มอุตสำหกรรมบริกำรนอกชำยฝ่ัง เน่ืองจำกรำคำน ้ ำมนัยงัมีกำร
ลดลงอยำ่งต่อเน่ืองนบัตั้งแตเ่ดือนตุลำคม 2557 รำคำน ้ ำมนัดิบเบรนทล์ดลงกวำ่ 100 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อบำร์เรลต ่ำสุด
นบัตั้งแต่ปี 2546 อยูท่ี่ 27.67 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อบำร์เรล บริษทัน ้ ำมนัต่ำงๆ ตอ้งตดักำรใชจ่้ำยดำ้นงำนส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (“E&P”) โดยเฉล่ียร้อยละ 19 ท ำใหอ้ตัรำกำรใชป้ระโยชน์จำกเรือและอตัรำค่ำเช่ำเรือรำยวนัลดลงอยำ่งมำก 
บริษทัท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัจ ำนวนหลำยรำยตอ้งเลิกประกอบธุรกิจในวงกำรอุตสำหกรรมน ้ ำมนั และก๊ำซ
ธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง ในขณะท่ีอีกหลำยเจำ้ตอ้งแบกรับกบัภำระหน้ี และยนือยูบ่นควำมเส่ียงตรำบใดท่ีรำคำน ้ ำมนัยงัคง
ตกต ่ำอยู ่ถึงกระนั้นเมอร์เมดยงัสำมำรถท ำผลประกอบกำรใหมี้ผลบวกและยงัคงมีฐำนะกำรเงินท่ีแขง็แกร่ง ณ ส้ินปี 2558 
 

ในปี 2558 เมอร์เมดไดเ้ซ็นสญัญำใหบ้ริกำรงำนใตท้ะเลหลำยแห่งทัว่ภูมิภำคต่ำงๆ และมีอตัรำกำรใชเ้รือท่ีถือวำ่
ประสบควำมส ำเร็จอยำ่งสูงดว้ยควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคำ้เดิม และยงัขยำยฐำนรำยไดจ้ำกงำนวำงสำยเคเบิลใตท้ะเล
เพ่ิมข้ึนดว้ย ท่ำมกลำงแรงกดดนัดำ้นรำคำในอุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ เมอร์เมดสำมำรถท ำรำยไดจ้ ำนวน 
336,600,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำสูงสุดเป็นประวติักำรณ์ เพ่ิมข้ึน 8.5 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำหรือร้อยละ 2.6 เม่ือ
เทียบกบัปี 2557 
 

เรือสำมล ำท่ีสร้ำงรำยไดสู้งสุด (เมอร์เมด คอมมำนเดอร์  เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ และ เมอร์เมด เอเชียน่ำ) เขำ้รับกำร
ตรวจเช็คสภำพประจ ำ 5 ปี ในช่วงไตรมำสแรกของปีน้ี ท ำใหมี้ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมและก ำไรลดลง โดยน ำเรือเช่ำ เบอร์บอน   
อิโวลูชนั 806 ท ำงำนแทนเรือเมอร์เมด เอเชียน่ำ ในช่วง 2 เดือนท่ีเรือเขำ้อู่ซ่อมบ ำรุง  ส่วนเรืออีกสองล ำเขำ้ตรวจเช็คสภำพ
ในช่วงนอกฤดูของงำน (low season) พอดีจึงไม่กระทบกำรสร้ำงรำยไดม้ำกนกั 
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จำกภำวะรำคำน ้ ำมนัลดลงอยำ่งตอ่เน่ือง เมอร์เมดจะพิจำรณำเร่ืองแนวโนม้ของธุรกิจน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติใน
อีก 12 เดือนขำ้งหนำ้อยำ่งรอบคอบ เน่ืองจำกบริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติอำจมีกำรทบทวนงบประมำณใชจ่้ำยของบริษทั
อีกคร้ัง อยำ่งไรก็ดี กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลและเรือขดุเจำะของเมอร์เมดเป็นกองเรือส ำหรับกำรใหบ้ริกำรขดุหำแหล่ง
น ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติในเขตทะเลน ้ ำต้ืน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเป็นท่ีรู้กนัดีวำ่มีจุดแขง็และไดรั้บผลกระทบจำกรำคำน ้ ำมนั
ลดลงค่อนขำ้งนอ้ย เน่ืองจำกจุดคุม้ทุนของกำรขดุหำแหล่งน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติในเขตน ้ ำต้ืนจะต ่ำกวำ่ในเขตน ้ ำลึก 
ดงันั้น แนวโนม้กำรหดตวัของอุปสงคใ์นบริเวณเขตน ้ ำต้ืนจึงนอ้ยกวำ่เขตน ้ ำลึก โดยรวมแลว้เมอร์เมดยงัคงมองวำ่ยงัมีลูกคำ้
เฉพำะกลุ่มท่ีตอ้งกำรใชบ้ริกำรของเมอร์เมดอยู ่ ในช่วงปี 2558 สร้ำงผลก ำไรเป็นท่ีน่ำพอใจ แมจ้ะมีผลกำรด ำเนินงำนลดลง
ในปีท่ีผำ่นมำ เน่ืองจำกภำวะกดดนัดำ้นรำคำน ้ ำมนั กบักำรท่ีเรือตอ้งท ำกำรตรวจเช็คสภำพตำมแผนระยะหำ้ปี และค่ำใชจ่้ำย
กำรเช่ำเรือท่ีเพ่ิมข้ึนมำ 
 

ในช่วงท่ีผำ่นมำไม่นำนน้ี เมอร์เมดเจรจำขอเลิกกำรเช่ำเรือระยะยำวก่อนก ำหนดส ำหรับเรือนุสนัทำรำ และเรือ 
เอนเดฟเวอร์ ในเดือนธนัวำคมเพื่อลดภำระผกูพนัทำงกำรเงิน ในสภำพตลำดท่ีทำ้ทำยเช่นน้ี กลยทุธ์ของเมอร์เมดคือกำร
คงไวซ่ึ้งเงินสดและอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียสุทธิต่อทุน 0.13 เท่ำ ซ่ึงจะช่วยใหเ้มอร์เมดยงัคงมีสภำพคล่องพร้อมท่ี
ฉวยโอกำสสร้ำงกำรเติบโตในธุรกิจหลกัและธุรกิจอ่ืนเพ่ือต่อยอดธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือตลำดฟ้ืนกลบัมำ 
 

ผลติภัณฑ์และบริการ 
โครงสร้างและบริการของกองเรือ 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 

บริกำรวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดประกอบดว้ยกำรใหบ้ริกำรประดำน ้ ำ และกำรใหบ้ริกำรส ำรวจตรวจสอบ
ใตท้ะเลดว้ยยำนส ำรวจใตท้ะเลดว้ยระบบแผงควบคุมวงจร (“ROV”) ซ่ึงด ำเนินกำรโดยบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด 3 บริษทั 
ไดแ้ก่ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) 
จ ำกดั และ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์ซ่ึงไดร่้วมกิจกำรกนัและเปิดใหบ้ริกำรภำยใตช่ื้อใหม่ร่วมกนัวำ่ “เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิ
เซส” โดยมีขอบเขตกำรใหบ้ริกำรงำนวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีหลำกหลำยครอบคลุมตั้งแต่งำนส ำรวจ งำนซ่อมแซมและกำร
บ ำรุงรักษำงำนก่อสร้ำงงำนติดตั้ง และงำนโครงกำรวำงท่อและสำยเคเบิล เป็นตน้ 
 

รำยไดจ้ำกธุรกิจวศิวกรรมโยธำใตท้ะเลมีจ ำนวน 336,500,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 จำกปีก่อน
ซ่ึงมำจำกงำนกำรวำงสำยเคเบิลใตท้ะเล ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำก 42,400,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำเป็น 111,300,000 ดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 162 เม่ือเทียบปีต่อปี งำนซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำถูกกดจำกอตัรำค่ำใชร้ำยวนั ในขณะท่ีอตัรำ
กำรใชป้ระโยชน์เรือยงัคงรักษำระดบัอยูท่ี่จ  ำนวนร้อยละ 65 วนัท ำกำร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ทั้งน้ี รำยไดมี้กำรลดลง 
36,800,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ หรือลดลงร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ย เรือสนบัสนุนงำนวศิวกรรมใตท้ะเลจ ำนวน 13 
ล ำ (รวมเรือท่ีเช่ำมำ) โดย 5 ใน 7 ล ำ เป็นเรือสนบัสนุนนกัประด ำน ้ ำ (dive support vessels) แบบพเิศษ และยำนส ำรวจใต้
ทะเลระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) อีก 15 ล ำ ท่ีมีระบบสนบัสนุนงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ส ำหรับน ้ ำลึกและน ้ ำลึกมำก 
นอกจำกกองเรือเหล่ำน้ีแลว้ ส่วนงำนวศิวกรรมใตท้ะเลจะมีทีมนกัประดำน ้ ำมืออำชีพ ช่ำงเทคนิค ช่ำงส ำรวจ บุคลำกรท่ี
เช่ียวชำญและพนกังำนพิเศษอีกประมำณ 1,000 คน ไม่นบัรวมพนกังำนประจ ำท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีช่วยงำนในโครงกำรบริกำรงำน
วศิวกรรมใตท้ะเลต่ำง ๆ  
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บริการของกองเรือและบริการนักประดาน า้ 
เรือทุกล ำไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถำบนัเป็นสถำบนัจดัชั้นเรือระดบัแนว

หนำ้ เรือทุกล ำตอ้งเขำ้รับกำรตรวจสภำพเรืออยำ่งสม ่ำเสมอจำกสถำบนัจดัชั้นเรือ นอกเหนือจำกกำรเขำ้อู่ซ่อมแหง้และเขำ้
ศูนยซ่์อมบ ำรุงตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้
 

ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัอีกดำ้นหน่ึงของส่วนธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลคือ กำรใหบ้ริกำรนกัประดำน ้ำตำมมำตรฐำน
ระดบัโลก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่มำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยสมำคมผูผ้ลิตน ้ ำมนัและก๊ำซนำนำชำติ (International Oil and Gas 
Producers Association - OGP)  
 

ตารางรายการกองเรือบริการและสนับสนุนงานวศิวกรรมใต้ทะเลของเมอร์เมด 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือเรือ ประเภทเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. เมอร์เมด คอมมำนเดอร์ เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำลึกระบบ DP2 2530 2548 
2. เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำลึกระบบ DP2 2553 2553 
3. เมอร์เมด เอเชียน่ำ เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำลึกระบบ DP2 2553 2553 
4. เมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยำนส ำรวจ 

ใตท้ะเลและนกัประดำน ้ ำระบบ DP2 
2552 2552 

5. เมอร์เมด ชำเลนเจอร์ เรือบริกำรและสนบัสนุนงำนวศิวกรรม 
ใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์

2551 2551 

6. เมอร์เมด สยำม เรือสนบัสนุนกำรก่อสร้ำงระบบ DP2 2534 2553 
7. เอส. เอส. บำร์รำคูดำ้ เรือบริกำรและสนบัสนุนงำนวศิวกรรม 

ใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์
2525 2553 

8. เอนเดฟเวอร์ 
 

เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยำนส ำรวจ 
ใตท้ะเลและนกัประดำน ้ ำระบบ DP2 

2551 2555 (เช่ำ) 

9. เรโซลูชนั เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยำนส ำรวจ 
ใตท้ะเลและนกัประดำน ้ ำระบบ DP2 

2556 2556 (เช่ำ) 

10. มูบำรัก ซพัพอร์ตเตอร์ เรือก่อสร้ำงระบบ DP2 2557 2557 (เช่ำ) 
11. เบอร์บอน อิโวลูชนั 806 เรือบริกำรสนบัสนุนวศิวกรรมใตท้ะเล

อเนกประสงค ์
2556 

ตุลำคม 2557 
(เช่ำ) 

12. นุสนัทำรำ  
(เดิมช่ือวนิเดอร์เมียร์) 

เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำลึกแบบ DP2 
2553 2557 (เช่ำ) 

13. เรือ DSV ใหม่ MT 6024* เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำ 
2558/59 

รับมอบในปี 
2559 

หมำยเหตุ : *อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง และมีก ำหนดส่งมอบในปี 2559  
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บริกำรหลกัของส่วนงำนวศิวกรรมใตท้ะเล มีรำยละเอียดดงัน้ี : 
การส ารวจ กำรส ำรวจก่อนกำรติดตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ กำรก ำหนดต ำแหน่งท่ีจะท ำกำรขดุเจำะและกำรใหค้วำม

ช่วยเหลือในกำรติดตั้งแท่นขดุเจำะ และกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ใตน้ ้ำ 
การพฒันา กำรติดตั้งท่อส่งใตน้ ้ ำ กำรวำงท่อขนส่ง กำรจดัเตรียมเชือกช่วยชีวิต (control umbilicals) ชุด

ท่อและเสำ กำรวำงและฝังท่อ กำรติดตั้งและยดึเสำและอุปกรณ์ท่อ กำรเดินเคร่ือง กำร
ทดสอบและกำรตรวจสอบ และกำรวำงและเช่ือมต่อสำยเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวติ 

การผลติ กำรตรวจสอบ กำรซ่อมบ ำรุงและกำรซ่อมแซมโครงสร้ำงท่ีใชใ้นกำรผลิต เสำ ท่อส่ง และ
อุปกรณ์ใตน้ ้ ำ 

 
บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ำกดั (“MDL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 95 เป็นเจำ้ของเรือขดุเจำะ
แบบทอ้งแบน (Tender) จ ำนวน 2 ล ำและเป็นผูใ้หบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือท่ีพกัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ำกดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.8 และเป็น
เจำ้ของและด ำเนินงำนกองเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพำะตวัสูงและทนัสมยั AOD ไดรั้บมอบเรือ  
ขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) AOD I AOD II และ AOD III ในปี 2556 โดยในปี 2558 เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) 
ของ AOD ไดก้ำ้วเขำ้สู่ปีท่ีสำมของสญัญำระยะเวลำ 3 ปีกบั Saudi Aramco โดยมีรำยไดร้วม 223.7 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงในปี 2558 เรือขดุเจำะใหม่ทั้งสำมล ำมีอตัรำกำรใชง้ำนโดยเฉล่ียร้อยละ 98 
 
ตารางรายช่ือกองเรือขุดเจาะ 
ล าดบัที ่ ช่ือเรือ ประเภทของเรือ ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. MTR-1 เรือท่ีพกั 2521 2548 
2.  MTR-2 เรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender) 2524 2548 
3. AOR-1  เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up)  

ท่ีมีคุณสมบติัเฉพำะตวัสูง 
2556 2553 

4. AOR-2  เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up)  
ท่ีมีคุณสมบติัเฉพำะตวัสูง 

2556 2553 

5. AOR-3  เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up)  
ท่ีมีคุณสมบติัเฉพำะตวัสูง 

2556 2554 

6. เรือใหม่ MTR 3 * เรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน 2558/2559 ร้อยละ 15 ในปี 2557 
ร้อยละ 85 ในปี 2559 

7. เรือใหม่ MTR 4 ** เรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน 2558/2559 ร้อยละ 15 ในปี 2557 
ร้อยละ 85 ในปี 2559 

หมำยเหตุ : * มีก ำหนดส่งมอบในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2559 
                  ** มีก ำหนดส่งมอบในไตรมำสท่ี 2 ของปี 2559 
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เรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender) และเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) ตอ้งไดรั้บกำรจดัอนัดบัชั้นจำกสมำคม
จดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียงโดยจดัล ำดบัจำกมำตรฐำนของกำรปฏิบติังำนและควำมปลอดภยั ซ่ึงเรือขดุเจำะของ MDL 
ไดรั้บกำรจดัอนัดบัชั้นจำกองคก์รระดบัสำกล เช่น  Det Norske Veritas (“DNV”) American Bureau of Shipping (“ABS”) 
หรือ Bureau Veritas (“BV”) โดยเรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน  MTR-1 ถูกจดัล ำดบัชั้นโดย ABS และเรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน  
MTR-2 ถูกจดัล ำดบัชั้นโดย BV โดยสมำคมจดัชั้นเรือดงักล่ำวจะเขำ้มำตรวจสภำพเรือทุกปี เรือขดุเจำะแบบทอ้งแบนตอ้ง
เขำ้อู่ซ่อมแหง้ทุกๆ 5 ปีและไดรั้บกำรตรวจสภำพบ ำรุงรักษำ (Special Periodic Survey) จำกสมำคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่ำงๆ 
ดงักล่ำว ส่วนเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) ของ AOD จะไดรั้บกำรจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 
 
บริการของกองเรือ 

สญัญำใหบ้ริกำรเรือขดุเจำะนอกชำยฝ่ังของ MDL จะมีกำรเจรจำตอ่รองเป็นรำยๆ ไปและมีเง่ือนไขและขอ้ก ำหนด
ท่ีแตกต่ำงกนั ส่วนใหญ่ MDL ไดรั้บสญัญำมำจำกกำรประมูลแขง่ขนักบัผูรั้บจำ้งรำยอ่ืนๆ โดยทัว่ไป สญัญำวำ่จำ้งในกำรขดุ
เจำะจะก ำหนดเง่ือนไขกำรช ำระเงินเป็นอตัรำค่ำจำ้งรำยวนั โดยอตัรำค่ำเช่ำเรือในช่วงท่ีเรือขดุเจำะปฏิบติังำนจะสูงกวำ่
ในช่วงของกำรเตรียมกำร หรือเม่ือกำรปฏิบติังำนขดุเจำะหยดุชะงกั หรือถูกจ ำกดั เน่ืองจำกควำมเสียหำยของอปุกรณ์หรือ
สภำพอ่ืนๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของ MDL 
 

สญัญำใหบ้ริกำรขดุเจำะซ่ึงใชอ้ตัรำค่ำเช่ำเรือรำยวนัโดยทัว่ไปมกัจะครอบคลุมช่วงระยะเวลำหน่ึง โดยเป็นไปตำม
เง่ือนไขของสญัญำท่ีก ำหนดไว ้ หรือเป็นงำนขดุเจำะท่ีเป็นหลุมเด่ียว หรือหลุมท่ีเป็นกลุ่ม อยำ่งไรก็ตำม สญัญำบำงฉบบัท่ี 
MDL ตกลงกบัลูกคำ้ไวแ้ลว้ ลูกคำ้สำมำรถขอใชสิ้ทธิบอกเลิกไดโ้ดยช ำระค่ำปรับในกำรบอกเลิกสญัญำก่อนก ำหนด แต่เงิน
ค่ำปรับดงักล่ำวอำจจะไม่สำมำรถชดเชยกบัมูลค่ำกำรสูญเสียสญัญำของ MDL ไดท้ั้งหมด 
 

เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) จ ำนวนสำมล ำของ AOD ไดรั้บกำรออกแบบในชั้น MOD V-B ซ่ึงเป็นท่ีเขำ้ใจวำ่
เป็นกำรออกแบบเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) ท่ีมีสเปคตำมท่ีบริษทัขดุเจำะรำยใหญ่ตอ้งกำรและบริษทัน ้ ำมนัต่ำงๆ 
นิยมใชง้ำนในพ้ืนท่ีน ้ ำต้ืนทุกแห่งของโลก เรือขดุเจำะแบบน้ีจะไดรั้บกำรออกแบบใหส้ำมำรถปฎิบติังำนไดต้ลอดทั้งปีใน
พ้ืนท่ีอ่ำวเมก็ซิโก มหำสมุทรอินเดีย ทะเลเหนือทำงใต ้ บริเวณชำยฝ่ังตะวนัออกกลำง นอกชำยฝ่ังอินเดีย นอกชำยฝ่ัง
ออสเตรเลีย นอกชำยฝ่ังนิวซีแลนดแ์ละนอกชำยฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในสภำพแวดลอ้มปัจจุบนั มกัจะมีกำรเขำ้ท ำ
สญัญำเช่ำใชเ้รือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) เป็นระยะเวลำนำน 300 วนัข้ึนไป 
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2.1.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 
ธุรกจิปุ๋ ยเคมเีพือ่การเกษตรและบริการให้เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 
บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) 
 
ธุรกจิปุ๋ ยเคมเีพือ่การเกษตร 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA” หรือ “บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดย
กำรถือหุน้ในบริษทั บำคองโค จ ำกดั (“บำคองโค”)  และ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”)  
ปัจจุบนับำคองโคประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร (Agrochemicals) โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ำงตอนใต้
ของประเทศเวยีดนำมห่ำงจำกนครโฮจิมินห์ประมำณ 70 กิโลเมตร ในขณะท่ี PMTS เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ 
เพ่ือใหบ้ริกำรจดัซ้ือจดัหำส่วนผสมของสำรอำหำรหลกัท่ีใชส้ ำหรับกำรผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือกำรเกษตรใหก้บับำคองโค ซ่ึงไดแ้ก่ 
ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส (K2O)  

 
บำคองโคพฒันำ ผลิต ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำย และจดัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีเชิงผสมปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวและปุ๋ยเคมี

เชิงประกอบ โดยมีก ำลงักำรผลิตรวมอยูท่ี่ประมำณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 100,000 เมตริกตนัจำกปี 2556 อนั
เป็นผลมำจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ยเคมีชนิดเมด็ (Granular) ซ่ึงเร่ิมผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชยเ์ม่ือเดือนกมุภำพนัธ์ 
2558 และมีก ำลงักำรบรรจุหีบห่อประมำณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี ทั้งน้ี ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีทั้งหมดของบำคองโคท่ีจดั
จ ำหน่ำยในประเทศเวยีดนำม ประเทศกมัพชูำ และประเทศลำว เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรขำยภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ “STORK” ท่ีบำคองโคจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองตั้งแตปี่ 2548 เคร่ืองหมำยกำรคำ้ STORK ของ      
บำคองโคเป็นท่ียอมรับและไดรั้บควำมเช่ือถือดำ้นคุณภำพ อนัเป็นผลจำกกำรท่ีบำคองโควำงกลยทุธ์ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยเคมี
คุณภำพสูงท่ีมีส่วนผสมของสำรอำหำรหลกั อนัไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส (K2O) 

 

 
เคร่ืองหมายการค้า STORK ของบาคองโคได้รับการจดทะเบียนในประเทศเวยีดนามตั้งแต่ปี 2548 

 
เพ่ือเป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ เพ่ิมช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ บำคองโคด ำเนินกำรผลิตตำม

ค ำสัง่ซ้ือและจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ภำยนอก ปัจจุบนับำคองโคมีกำรส่งออกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีไปยงั 30 กวำ่ประเทศทัว่โลก 
โดยมีกลุ่มลูกคำ้หลกัเป็นประเทศในแถบแอฟริกำ ตะวนัออกกลำง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจำกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีท่ี
กล่ำวไปแลว้นั้น บำคองโคมีกำรจดัจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลงในประเทศเวยีดนำมและ
ปุ๋ยทำงใบทั้งในประเทศเวยีดนำมและต่ำงประเทศ  โดยกระบวนกำรผลิตและกำรบรรจุหีบห่อส ำหรับสำรเคมีป้องกนัและ
ก ำจดัศตัรูพืชเป็นกำรวำ่จำ้งบุคคลภำยนอก (Outsource) ตำมสูตรและมำตรฐำนท่ีบำคองโคก ำหนด นอกจำกน้ี บำคองโค 
เป็นผูด้  ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำย และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี  สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืช และปุ๋ยทำงใบ
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีมีกำรจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองในประเทศเวยีดนำม และต่ำงประเทศ อำทิ ประเทศลำวและ
ประเทศกมัพชูำ 
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ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
1. ผลติภัณฑ์ปุ๋ ยเคม ี

สำรอำหำรหลกัในปุ๋ยเคมี คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซ่ึงใหฟ้อสฟอรัส (P) แก่พืช และ โพแทส (K2O) 
ซ่ึงใหโ้พแทสเซียม (K) แก่พืช นอกจำกน้ี ยงัประกอบไปดว้ยสำรอำหำรเสริมอีกหลำกหลำยชนิด โดยทั้งสำรอำหำรหลกั
และสำรอำหำรเสริมจะท ำหนำ้ท่ีฟ้ืนฟแูละเพ่ิมสำรอำหำรในดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเพำะปลูกและผลผลิตทำงกำร
เกษตร ไนโตรเจนมีประโยชนใ์นกำรเร่งกำรเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในกำรสงัเครำะห์แสง อีกทั้งยงัช่วยในกำรผลิต  
เมลด็พืช ฟอสฟอรัสมีประโยชน์ในกำรพฒันำและเจริญเติบโตของล ำตน้และช่วยใหร้ะบบรำกแขง็แรง โพแทสเซียมมี
ประโยชน์ในกำรสร้ำงและเคล่ือนยำ้ยสำรอำหำรจ ำพวกแป้งและน ้ ำตำลไปเล้ียงในส่วนท่ีก ำลงัเจริญเติบโต หรือท่ีหวัและ  
ล ำตน้เพื่อเป็นเสบียง และเพื่อลดโอกำสกำรติดโรคอีกดว้ย  
ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ประกอบไปดว้ยสำรอำหำรหลกัสำมชนิด คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซ่ึงให้
ฟอสฟอรัส (P) แก่พืช และโพแทส (K2O) ซ่ึงใหโ้พแทสเซียม (K) แก่พืช โดยปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK แต่ละสูตรจะมีส่วนผสม
ของ N P และ K ท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมวตัถุประสงคแ์ละควำมตอ้งกำรทำงชีวภำพของพืชแต่ละชนิด โดยปุ๋ยเคมีเชิงผสม 
NPK เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบำคองโคท่ีมีกำรจดัจ ำหน่ำยทั้งในประเทศเวยีดนำมและต่ำงประเทศ   
 

ส ำหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 บำคองโคมีรำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK 
คิดเป็นร้อยละ 94.5 และ 94.4  ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ตำมล ำดบั ทั้งน้ี บำคองโคผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ส ำหรับกำร
เพำะปลูกกำแฟ ขำ้ว ยำง ผกั และพืชอีกหลำกหลำยชนิดรวมกวำ่ 95 สูตร 

 
ปุ๋ ยเคมีอื่น 

สินคำ้ในกลุ่มผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีอ่ืน ประกอบไปดว้ยปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวหรือแม่ปุ๋ยท่ีมีธำตุอำหำรหลกัธำตุเดียว และ
ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบท่ีไดจ้ำกกรรมวธีิทำงเคมีและมีธำตุอำหำรหลกัตั้งแต่ 2 ธำตข้ึุนไป ปุ๋ยเคมีชนิดดงักล่ำวนิยมใชก้นั
เน่ืองจำกควำมยดืหยุน่ในกำรผสมสูตรตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชแ้ต่ละคนหรือพืชแต่ละชนิด โดยปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจน (N) 
เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในกำรเร่งกำรเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในกำรสงัเครำะห์แสง และกำรผลิตเมลด็พืช ปุ๋ยท่ีมี
ฟอสเฟต (P) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในกำรพฒันำและเจริญเติบโตของล ำตน้และระบบรำก ขณะท่ีปุ๋ยท่ีมีโพแทส 
(K) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในกำรสร้ำงและเคล่ือนยำ้ยสำรอำหำรไปเล้ียงในส่วนท่ีก ำลงัเจริญเติบโต เพ่ิมคุณภำพ
ของดอกผล และเพ่ิมปริมำณโปรตีนเพ่ือป้องกนักำรติดโรค  

 
ทั้งน้ี ส ำหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 บำคองโคมีรำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ยเคมีอ่ืน คิดเป็น  

ร้อยละ 1.1 และ 1.3 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยตำมล ำดบั 
 

2. ผลติภัณฑ์เคมเีพือ่การเกษตรอืน่ 
สินคำ้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน ประกอบไปดว้ยสำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดั

แมลง ซ่ึงบำคองโคเป็นผูรั้บซ้ือจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยและส่งใหแ้ก่บุคคลภำยนอก (Outsource) เพื่อท ำกำรบรรจุภณัฑโ์ดย
จ ำหน่ำยภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของบำคองโค แลว้น ำมำจ ำหน่ำยภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของบำคองโครวมถึง ปุ๋ยชนิด
น ้ ำหรือปุ๋ยทำงใบ  
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 บำคองโคมีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพือ่กำรเกษตรอ่ืน 
คิดเป็นร้อยละ 4.4 และ 4.3 ของรำยไดก้ำรขำยตำมล ำดบั 

 
ส ำหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2558 บำคองโคมีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อ

กำรเกษตรอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และ 4.3 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยตำมล ำดบั 
 
สารเคมีป้องกนัก าจดัศัตรูพชืและสารก าจดัแมลง 
สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลง เป็น สำรเคมีชีวภำพหรือสำรเคมีสงัเครำะห์เพ่ือกำรป้องกนั ท ำลำย ไล่ 
หรือลดปัญหำของศตัรูพืชและแมลง ซ่ึงศตัรูพืชท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด คือแมลง โรคพืช วชัพืช และจุลินทรียท่ี์เป็นพำหะน ำโรค
และก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกำรเกษตรกรรมและส่งผลใหผ้ลผลิตลดลง บำคองโคจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ STORK ในประเทศเวยีดนำมเท่ำนั้น 
 
ปุ๋ ยทางใบ 

ปุ๋ยทำงใบ เป็น ปุ๋ยสำรละลำยท่ีใชใ้นกำรฉีดพน่พืชเพ่ือกำรดูดซึมทำงใบ เน่ืองจำกสำรอำหำรจะถูกดูดซึมทำงใบ
ไดเ้ร็วกวำ่ทำงรำก ปุ๋ยทำงใบใหส้ำรอำหำรคลำ้ยคลึงกบัปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จึงนิยมใชก้บักำรปลูกผกัและผลไมโ้ดยจะให้
ผลผลิตท่ีสูงและคุณภำพดีกวำ่ 

 
3. ก าลงัการผลติปุ๋ ยเคม ี

ปัจจุบนั โรงงำนผลิตปุ๋ยของบำคองโค มีก ำลงักำรผลิตปุ๋ยประมำณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี เพ่ิมข้ึนจำกประมำณ 
350,000 เมตริกตนัต่อปี ซ่ึงเป็นผลมำจำกโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ยเคมีชนิดเมด็ (Granular) เพื่อรองรับปริมำณควำม
ตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ีคำดวำ่จะเพ่ิมสูงข้ึนในอนำคต โดยกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดเ้ร่ิมด ำเนินกำรมำตั้งแตเ่ดือน
กมุภำพนัธ์ 2558 บำคองโคมีก ำลงักำรบรรจุหีบห่อประมำณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี อยำ่งไรก็ดี ก ำลงักำรผลิตรวมดงักล่ำว
ถูกจ ำกดัดว้ยก ำลงักำรผลิตของกระบวนกำรผลิตหลกั คือ กำรผลิตปุ๋ยเคมีชนิดเมด็ (Granular) และกำรป๊ัมเมด็แบบคอมแพค็ 
(Compacted) จำกผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2557 และ 2558 บำคองโคมีอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตอยู่
ท่ีประมำณร้อยละ 49 และร้อยละ 39 ตำมล ำดบั จะเห็นไดว้ำ่อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลิตนั้นต ่ำกวำ่ก ำลงักำรผลิตสูงสุด ซ่ึงเป็น
ผลมำจำกวฏัจกัรอุตสำหกรรมปุ๋ยทั้งในประเทศเวยีดนำมและประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก ดงันั้น ช่วงท่ีผำ่นมำ ผูบ้ริหำรของบำคอง
โคจึงเนน้กำรส่งออกมำกข้ึน ท ำใหมี้กำรใชก้ ำลงักำรผลิตในช่วงท่ีไม่ใช่ช่วงท่ีนิยม (Off-peak) มำกข้ึน ส่งผลใหก้ำรผลิต
ตลอดปีมีประสิทธิภำพดีข้ึน 
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4. กระบวนการผลติ 

 
   

บำคองโคผลิตปุ๋ย 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเมด็ (Granulated) ชนิดเมด็แบบคอมแพค็ (Compacted) และชนิดคลุกเคลำ้ 
(Bulk Blending) อีกทั้ง ยงัสำมำรถผลิตสำรเพ่ิมประสิทธิภำพท่ีรู้จกักนัในช่ือ ยเูรีย ซุปเปอร์ ฟอสเฟต (Urea Super 
Phosphate หรือ USP) และสำรอินทรียก์ระตุน้ประสิทธิภำพ  (Bio Stimulant) ซ่ึงใชเ้พ่ิมประสิทธิภำพของปุ๋ยเพ่ือเป็นกำร
เพ่ิมมูลค่ำ (Value add) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละควำมคุม้ค่ำแก่ลูกคำ้อีกดว้ย กระบวนกำรผลิตปุ๋ยจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมเช่ียวชำญ
อยำ่งสูงควบคู่กบัเทคโนโลยกีำรผลิตท่ีทนัสมยั โดยบำคองโคจะผลิตปุ๋ยแต่ละชนิดไม่นอ้ยกวำ่ 50,000 เมตริกตนัต่อแต่ละ
สำยกำรผลิต 
 

  
เคร่ืองผสมปุ๋ยชนิดคลุกเคลำ้ เคร่ืองป้ัมเมด็ 

  
กำรบรรจุหีบห่อ เคร่ืองอบแหง้ปุ๋ยชนิดเมด็ 

 
 

วตัถุดิบ ซ่ึงคือ แม่ปุ๋ย อำทิเช่น DAP MOP ยเูรีย และ แอมโมเนียมซัลเฟต เป็นตน้ ท่ีประกอบไปดว้ยสำรอำหำรไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และ โพแทส 

(K2O)  

ยเูรีย ซูเปอร์ฟอสเฟต 
(USP) 

กระบวนกำรผลิตป้ัมเมด็ดว้ยไอน ้ ำ (Steam Granulation) 

กระบวนกำรคลุกเคลำ้ (Bulk Blending) 

 

ผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป (ปุ๋ ยเคมีชนิดเมด็ ปุ๋ ยเคมีชนิดคอมแพค็ หรือ ปุ๋ ยเคมีชนิดคลุกเคลำ้) 

สำรอินทรียก์ระตุน้ประสิทธิภำพ (Bio 

Stimulant) 

กระบวนกำรบีบอดั 

(Compaction) 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

- 28 - 
 

ธุรกจิบริการให้เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 

PHU MY Industrial Park, Vung Tau
•Baria Serece Port
•Baconco

  
นิคมอุตสำหกรรม Phu My I                                           

ตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องประเทศเวยีดนำม 
Baconco ซ่ึงตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรม Phu My I  
และอยูติ่ดกบัท่ำเรือของนิคมบนแม่น ้ ำ Thi Vai 

 
บำคองโคตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรม Phu My I ในเขตพ้ืนท่ี Ba Ria Vung Tau ทำงตอนใตข้องเวยีดนำม ซ่ึงอยู่

ห่ำงจำกนครโฮจิมินส์ ประมำณ 70 กิโลเมตร ดว้ยท ำเลท่ีตั้งซ่ึงอยูติ่ดกบัแม่น ้ ำ นิคมอุตสำหกรรม Phu My I จึงมีควำม     
โดดเด่นในกำรดึงดูดผูป้ระกอบกำรภำคอุตสำหกรรม และถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงกำรส่งออกทำงตอนใตข้องประเทศ
เวยีดนำม นอกจำกน้ี นิคมอุตสำหกรรมแห่งน้ียงัไดรั้บประโยชนจ์ำกควำมตอ้งกำรบริกำรดำ้นพ้ืนท่ีเก็บสินคำ้ เพ่ือเก็บสินคำ้
หรือวตัถุดิบก่อนกำรส่งออกไปยงัท่ำเรือหรือสถำนท่ีต่ำงๆ ดว้ยเหตุน้ี บำคองโคจึงเลง็เห็นโอกำสทำงธุรกิจในกำรประกอบ
ธุรกิจใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีโรงงำนใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรภำคอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแหล่งรำยไดต้อ่เน่ือง (Recurring Income) 
และช่วยใหบ้ำคองโคสำมำรถเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืจำกกำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
 

พ้ืนท่ีเก็บสินคำ้ของบำคองโคตั้งอยูติ่ดกบัท่ำเรือ Baria                                      Phu My I จึงมี
ควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั                         และดำ้นกำรใหบ้ริกำร ดว้ยท ำเลท่ีตั้งดงัเช่นท่ีกล่ำวมำ ท ำให ้    
บำคองโคสำมำรถลดตน้ทุนกำรขนส่งและโลจิสติกส์จำกกำรขนถ่ำยวตัถุดิบและกำรขนส่งผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปลงได ้ รวมทั้ง
สำมำรถใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์ไดอ้ยำ่งตรงเวลำอีกดว้ย ซ่ึงกำรตรงต่อเวลำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรจดัจ ำหน่ำยปุ๋ยทั้งใน
เวยีดนำมและต่ำงประเทศ นอกเหนือจำกกำรแข่งขนัในดำ้นรำคำและคุณภำพแลว้ กำรบริกำรเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส ำคญัใน
กำรรักษำลูกคำ้เดิมและดึงดูดลูกคำ้ใหม่ โดยเฉพำะเม่ือมีค ำสัง่ซ้ือจ ำนวนมำกในช่วงฤดูกำรเพำะปลูก อีกทั้งรำคำของ
ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีมีควำมผนัผวนอยำ่งมำกจำกสภำวะตลำดโลก ดงันั้นกำรส่งผลิตภณัฑต์รงต่อเวลำไม่ไดเ้ป็นประโยชนต์่อ
กำรบริกำรลูกคำ้เท่ำนั้น แตเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสถำนะทำงกำรเงินของบำคองโคอีกดว้ย 

 
ผลติภัณฑ์และบริการ 

เพ่ือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ในกำรเก็บพกัสินคำ้ก่อนกำรขนถ่ำยไปยงัท่ำเรือ บำคองโคจึงสร้ำง
พ้ืนท่ีเก็บสินคำ้ 3 แห่ง กระจำยอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรม Phu My I ซ่ึงลูกคำ้ของแต่ละพ้ืนท่ีเก็บสินคำ้แตกต่ำงกนัไปตำม
จุดประสงคใ์นกำรใชง้ำนและขนำดของพ้ืนท่ีท่ีเช่ำ อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองดว้ยขอ้จ ำกดักำรถือครองหุน้ของผูถื้อหุน้ชำวต่ำงชำติ 
(Foreign Limit) ในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ตำมกฎหมำยของประเทศ ดงันั้น บำคองโคซ่ึงเป็นบริษทัจ ำกดัควำม
รับผิดท่ีมีเจำ้ของเพียงรำยเดียว (Single Member Limited Liability Company) และมีผูถื้อหุน้ต่ำงชำติถือหุน้อยูร้่อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ จึงไม่สำมำรถใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีโดยตรงแก่ลูกคำ้รำยยอ่ยได ้ในตน้ปี 2553 บำคองโคจึงได้
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ลงนำมในสญัญำใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีแก่ บริษทั โทรีเซน วนิำม่ำ เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (Thoresen Vinama Agencies Co., Ltd. หรือ 
“TVA”) ซ่ึงเป็นผูถื้อใบอนุญำตประกอบธุรกิจโลจิสติกส์และสำมำรถใหบ้ริกำรเช่ำพ้ืนท่ีเก็บสินคำ้แก่ลูกคำ้รำยยอ่ยไดต้ำม
กฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของเวยีดนำม ภำยใตเ้ง่ือนไขกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขอ่ืนๆ   
 

บำคองโคมีกำรร่วมมือทำงธุรกิจกบั TVA TVL และ Baria Serece ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งธุรกิจปุ๋ยเคมีและ
ธุรกิจใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีเก็บสินคำ้ ผลจำกกำรร่วมมือดงักล่ำวท ำใหบ้ำคองโคสำมำรถใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ในดำ้นกำรขนส่งตรงเวลำ
และกำรกระจำยสินคำ้ไดอ้ยำ่งดีเยีย่ม ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัส ำคญัในกำรเร่งกำรเติบโตของธุรกิจปุ๋ยเคมีประเทศเวยีดนำม ซ่ึง
มีกำรแทรกแซงทำงกำรตลำดจำกรัฐบำล ดงันั้น พนัธมิตรทำงธุรกิจดงักล่ำวนบัเป็นจุดแขง็ดำ้นกำรแข่งขนัท่ีบำคองโคมี
เหนือบริษทัคูแ่ข่งอ่ืนๆ  ทั้งน้ี  บำคองโคเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบธุรกิจปุ๋ยเคมีไม่ก่ีรำย ซ่ึงมีกระบวนกำรผลิตครบวงจร 
กล่ำวคือ มีกระบวนกำรผลิตปุ๋ย พ้ืนท่ีเก็บสินคำ้ส ำหรับจดัเก็บวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป รวมทั้งควำมสำมำรถในดำ้น     
โลจิสติกส์ 
 

บำคองโค 1  (“BCC I”) และบำคองโค 3 (“BCC III”) จะถูกใชส้ ำหรับเก็บวตัถุดิบ สินคำ้ส ำเร็จรูป อะไหล่และ
อ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรของบำคองโคเป็นหลกั ในขณะท่ีพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือ
อำจจะจดัสรรใหผู้อ่ื้นเช่ำในช่วงระยะสั้น บำคองโค 5 (“BCC V”) นั้น ไดรั้บกำรออกแบบเป็นพิเศษส ำหรับเป็นพ้ืนท่ีเก็บ
สินคำ้โดยเฉพำะ โดยร้อยละ 75 ของลูกคำ้ท ำสญัญำเช่ำ ระยะยำว (2 ปี + 1 ปี) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 25 จะเป็นกำรท ำ
สญัญำเช่ำในระยะสั้น ทั้งน้ี พ้ืนท่ีเก็บสินคำ้ของบำคองโคสำมำรถจดัแบ่งไดห้ลำยขนำดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้แต่ละรำย  นอกจำกน้ี ยงัมีบริกำรเสริมท่ีครบวงจร เช่น ลำนจอดรถบรรทุก จุดถ่ำยสินคำ้ บริกำรดำ้นกำรรักษำ
ควำมปลอดภยั  และระบบสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ  (ไฟฟ้ำ น ้ ำประปำและระบบระบำยอำกำศ) เป็นตน้  
 
รายละเอยีดของพืน้ทีเ่กบ็สินค้ามดีงันี ้
 

พืน้ทีเ่กบ็สินค้า บาคองโค 1 บาคองโค 3 บาคองโค 5 

ช่ือ: BCC I BCC III BCC 5A BCC 5B.1 BCC 5B.2 
เร่ิมด าเนินการ: เมษำยน 2553 กมุภำพนัธ์ 2555 มีนำคม 2556 และ

มกรำคม 2557 
มีนำคม 2558 กมุภำพนัธ์ 

2559 
พืน่ทีใ่ห้เช่ารวม: 2,000 ตรม. 6,000 ตรม. 26,800 ตรม. 11,300 ตรม. 8,200 ตรม. 
ประเภทสินค้าทีจ่ดัเกบ็: ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีและวตัถดิุบ สินคำ้และผลิตภณัฑข์องบริษทัอ่ืน 
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ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
ภาพรวมธุรกจิ 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) หรือ UMS ประกอบธุรกิจกำรน ำเขำ้ถ่ำนหินคุณภำพดี มีค่ำ
พลงังำนควำมร้อนปำนกลำง และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย โดยน ำเขำ้จำกประเทศอินโดนีเซียเพ่ือจดัจ ำหน่ำยใหก้บั
โรงงำนอุตสำหกรรมทั้งขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและขนำดเลก็ โดยเฉพำะโรงงำนอตุสำหกรรมในจงัหวดักรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลรวมถึงจงัหวดัใกลเ้คียง UMS มีอุตสำหกรรมท่ีเป็นเป้ำหมำยหลกั คือ อุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
อุตสำหกรรมกระดำษ และอุตสำหกรรมส่ิงทอ โดยบริษทั มีกลยทุธ์น ำถ่ำนหินดงักล่ำวมำท ำกำรคดัเลือกและปรับปรุง
คุณภำพเพ่ือใหถ่้ำนหินมีคุณภำพตรงกบัคุณสมบติัเชิงวศิวกรรมของหมอ้ไอน ้ ำของแต่ละโรงงำนอุตสำหกรรม นอกจำกน้ี 
บริษทัยงัเขำ้ร่วมประมูลขำยถ่ำนหินใหก้บับริษทัเอกชนในอุตสำหกรรมปูนซีเมนต ์ และอุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำท่ีมีกำร
ประมูลจดัซ้ือถ่ำนหินอีกดว้ย 

 

UMS วำงรูปแบบกำรจดัส่งถ่ำนหินใหถึ้งมือลูกคำ้อยำ่งทนัท่วงที ดว้ยกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน (supply 
chain) แบบครบวงจร โดยมีกำรบริหำรจดักำรกบักองถ่ำนหิน และคลงัสินคำ้เป็นอยำ่งดี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ เรำมีถ่ำนหิน
เพียงพอส ำหรับส่งมอบใหลู้กคำ้ ซ่ึงท ำใหลู้กคำ้ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองกำรส ำรองถ่ำนหินและเตรียมพ้ืนท่ีหรือ
คลงัสินคำ้ในกำรจดัเก็บถ่ำนหินดว้ยตวัเอง  
 

ก: ผลติภณัฑ์หรือบริการ 
ถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึงมีปริมำณส ำรองอยูม่ำกโดยแหล่งถ่ำนหินกระจำยอยูใ่นประเทศต่ำงๆ มำกกวำ่ 100 

ประเทศทัว่โลก ท ำใหถ่้ำนหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีควำมมัน่คงสูงรำคำมีกำรแข่งขนักนัสูงส่งผลใหมี้รำคำถูกกวำ่เช้ือเพลิงชนิด
อ่ืน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ก๊ำซธรรมชำติและน ้ ำมนัเตำ ถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชำติชนิดหน่ึงซ่ึงมีสถำนะเป็นของแขง็และมี
แร่ธำตุท่ีส ำคญัคือคำร์บอน โดยทัว่ไปแลว้ ถ่ำนหินจะมีสีน ้ ำตำลเขม้หรือสีด ำและแบ่งไดห้ลำยประเภทถ่ำนหินท่ีมีคุณภำพดี
ท่ีสุด (พิจำรณำจำกค่ำควำมร้อน ค่ำควำมช้ืน และปริมำณก ำมะถนั) เรียงตำมล ำดบั ไดแ้ก่ แอนทรำไซต ์ บิทูมินสั ซบับิทู
มินสั และลิกไนต ์ 

 

UMS เนน้กำรน ำเขำ้ถ่ำนหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสั เน่ืองจำกเป็นถ่ำนหินท่ีมีคุณภำพดี มีค่ำควำมร้อนใน
ระดบัปำนกลำง มีค่ำควำมช้ืนและปริมำณเถำ้ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่มีปริมำณก ำมะถนัท่ีต ่ำเม่ือเทียบกบั
น ้ ำมนัเตำ (น ้ ำมนัเตำมีปริมำณก ำมะถนัประมำณร้อยละ 0.1-3.0) ท ำใหมี้มลภำวะกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมำก ส ำหรับถ่ำนหิน
ประเภทแอนทรำไซต ์บริษทัไม่ไดน้ ำเขำ้ถ่ำนหินประเภทน้ีเน่ืองจำกมีรำคำสูงกวำ่มำก อีกทั้งปริมำณกำรใชภ้ำยในประเทศมี
จ ำกดัและไม่มีแนวโนม้กำรขยำยตวั ส่วนถ่ำนหินประเภทลิกไนตเ์ป็นถ่ำนหินคุณภำพต ่ำท่ีสุด มีปริมำณก ำมะถนัมำก ท ำให้
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง ดงันั้นถ่ำนหินประเภทน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมของลูกคำ้  

 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินธุรกิจของ UMS เร่ิมจำกน ำเขำ้ถ่ำนหินจำกประเทศอินโดนีเซียและจ ำหน่ำยใหก้บัโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ทั้งหมดและโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงบำงรำยบริษทั 
สำมำรถจดัส่งถ่ำนหินใหลู้กคำ้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งพกัสินคำ้ท่ีคลงัสินคำ้ของบริษทั แต่ส ำหรับลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม
ขนำดกลำงบำงรำยและโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเลก็ตอ้งกำรถ่ำนหินท่ีผำ่นกระบวนกำรคดัเลือกปรับปรุงคุณภำพ และกำร
คดัขนำดโดยในกำรน ำเขำ้ถ่ำนหินแต่ละคร้ัง (50,000–70,000 ตนั) จะมีถ่ำนหินท่ีมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนัในดำ้นค่ำควำมร้อน
ควำมช้ืนปริมำณข้ีเถำ้และปริมำณก ำมะถนั ซ่ึงบริษทัจ ำเป็นตอ้งท ำกำรคดัเลือกคุณภำพถ่ำนหินก่อนซ่ึงถ่ำนหินท่ีน ำเขำ้แต่ละ
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ประเภทจะมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนั เช่น ในดำ้นค่ำควำมร้อนควำมช้ืนแมว้ำ่จะมำจำกเหมืองเดียวกนัก็ตำม (ถ่ำนหินในแต่ละ
ชั้นดินจะมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนั เช่น ซบับิทูมินสัอำจแยกออกเป็นหลำยชนิดข้ึนอยูก่บัค่ำควำมร้อนควำมช้ืนปริมำณข้ีเถำ้
และปริมำณก ำมะถนัเป็นตน้) หลงัจำกนั้น บริษทัจึงน ำถ่ำนหินมำผสมกนัตำมสูตรเฉพำะของบริษทั เพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบติั
ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร และบริษทัจะท ำกำรคดัขนำดถ่ำนหินเพ่ือใหมี้คุณภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับหมอ้ไอน ้ ำของโรงงำน
อุตสำหกรรมของลูกคำ้แต่ละรำย  เน่ืองจำกหมอ้ไอน ้ ำมีกำรออกแบบเชิงวศิวกรรมท่ีแตกต่ำงกนัออกไปเพ่ือใหก้ำรเผำผลำญ
เช้ือเพลิงเป็นไปอยำ่งสมบูรณ์มำกท่ีสุด และบริษทัจะใหบ้ริกำรจดัส่งสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้โดยจดัส่งทุกวนัเพ่ือควำมสะดวกใน
กำรใชง้ำนของลูกคำ้และยงัเป็นกำรช่วยลดจ ำนวนถ่ำนหินท่ีจะตอ้งเก็บในโกดงัเก็บถ่ำนหินของลูกคำ้อีกดว้ย เน่ืองจำกลูกคำ้
หลำยรำยไม่มีสถำนท่ีเพียงพอในกำรเก็บถ่ำนหิน 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
 

2.2.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
1. การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 
การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

ตลอดทั้งปี 2558 ท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดทุ่้มเทควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งกบัลูกคำ้หลกัของ
บริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมรำยใหญ่ บริษทักำรคำ้ระหวำ่งประเทศ และผูส่้งออกสินคำ้เฉพำะดำ้นของภูมิภำค 
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงขององคร์วมทั้งหมด โดยใชว้ธีิกำรกระจำยควำม
เส่ียงทำงดำ้นคู่คำ้ เพ่ือกระจำยควำมเส่ียงไปยงัลูกคำ้หลำกหลำยกลุ่ม  
 

ในปี 2558 โทรีเซนไดท้ ำสญัญำกบัคู่คำ้จ ำนวน 152 รำย โดยรำยไดข้องบริษทัฯ ร้อยละ 37 มำจำกลูกคำ้รำยใหญ่ 
10 รำย รำยไดร้้อยละ 36 มำจำกลูกคำ้ 37 รำย และท่ีเหลืออีกร้อยละ 27 มำจำกบริษทัต่ำงๆ 105 แห่งจำกทัว่โลก 

 
กำรกระจำยควำมเส่ียงทำงดำ้นคูค่ำ้เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยลดกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรผิดนดัช ำระหน้ีของ

ลูกคำ้ใหน้อ้ยลง และถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของกลยทุธ์ทำงกำรคำ้ของบริษทัฯ ท่ำมกลำงสภำวกำรณ์ของตลำดท่ีมี
ควำมผนัผวนเช่นน้ี 
 

แผนภูม:ิ ลูกค้าจ าแนกตามรายรับ ปี 2558  
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โทรีเซนขนส่งสินคำ้ปริมำณ 12.6 ลำ้นตนัในปี 2558 ซ่ึงสำมำรถแบ่งไดโ้ดยคร่ำวออกเป็นร้อยละ 50/50 ไดแ้ก่ 
สินคำ้แหง้เทกองกลุ่มหลกั อำทิ ถ่ำนหิน สินแร่เหลก็ และผลผลิตทำงกำรเกษตร และสินคำ้แหง้เทกองกลุ่มยอ่ย อำทิ เหลก็ 
ปุ๋ย ซีเมนต ์และทรำย 
 

แผนภูม:ิ สินค้าทีข่นส่งจ าแนกตามประเภทของสินค้าในปี 2558 

 
 

ความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 
โทรีเซนยงัคงควำมเป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองอยำ่งครบวงจร คู่แข่งทำงธุรกิจส่วนใหญ่ของ

บริษทัฯ มกัตอ้งพ่ึงพำกำรบริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก อำทิ กำรจดัหำลูกเรือ กำรบริหำรจดักำรดำ้นเทคนิค ประกนัภยั 
และกำรจดัซ้ือจดัหำ แต่โทรีเซนมีหน่วยงำนภำยในท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่ำวดว้ยตนเอง 

 

นอกจำกน้ี ลูกเรือและบุคลำกรท่ีมำกดว้ยประสบกำรณ์ รวมทั้งแผนกปฏิบติักำรเรือ (Marine Operations 
Department) ซ่ึงประจ ำอยูท่ี่กรุงเทพฯ ลว้นทุ่มเทในกำรปฏิบติังำน เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่บริษทัฯ ไดด้ ำเนินงำนโดยมี
ค่ำใชจ่้ำยรำยวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเดินเรือต ่ำท่ีสุดรำยหน่ึง 

กำรท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนต ่ำท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถคงควำมไดเ้ปรียบในกำรด ำเนินธุรกิจเม่ือไปประมูล
งำนกบัลูกคำ้ ซ่ึงคู่แข่งหลำยรำยไม่สำมำรถจะสูไ้ดใ้นดำ้นตน้ทุน 
 

กำรผนวกควำมเช่ียวชำญของหน่วยงำนต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนัในเชิงลึก อนัประกอบดว้ย ลูกเรือ กำรด ำเนินงำนดำ้น
เทคนิค กำรปล่อยเช่ำเหมำล ำ กำรปฎิบติักำรเชิงพำณิชย ์ กำรเงิน และในดำ้นควำมเส่ียง ลว้นสะทอ้นสู่สำยตำของลูกคำ้
อุตสำหกรรมของเรำไดเ้ป็นอยำ่งดี ลูกคำ้ของเรำทรำบดีวำ่ กำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือดว้ยบริกำรของโทรีเซนจะมัน่ใจไดใ้น
เร่ืองของประสิทธิภำพ กำรด ำเนินกำรอยำ่งมืออำชีพ และยดืหยุน่ได ้ ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรท่ีจะช่วยสนบัสนุนใหก้ำร
ขนส่งสินคำ้ของลูกคำ้ประสบผลส ำเร็จเป็นอยำ่งดี 
 

ดว้ยกำรเนน้ย  ้ำถึงควำมส ำคญัของประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน กำรส่ือสำรท่ีเขม้แขง็ และพอร์ตกำรลงทุนท่ีมี
กำรกระจำยควำมเส่ียง ทั้งในส่วนของกองเรือและสินคำ้ท่ีขนส่ง เรำเช่ือวำ่โทรีเซนยงัคงเป็นผูแ้ข่งขนัท่ีแขง็แกร่งรำยหน่ึงท่ี
จะสำมำรถตำ้นทำนลมมรสุมท่ีเกิดข้ึนจำกภำวะตกต ่ำทำงเศรษฐกิจในตลำดกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือในระดบัโลกได ้
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ตลาดธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
ปี 2558 นบัเป็นปีท่ีไดรั้บผลกระทบจำกควำมไม่สมดุลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ระหวำ่งจ ำนวนเรือกบัปริมำณควำมตอ้งกำร

ในกำรขนส่งสินคำ้ 
 

กองเรือขนำด Handymax ขนำด Supramax และขนำด Ultramax ทัว่โลก (ซ่ึงในท่ีน้ีจะเรียกวำ่ Supramax) ขยำยตวั
ข้ึนจำกจ ำนวนเรือ 172 ล ำ เพ่ิมข้ึนเป็น 3,242 ล ำ และจำก 9.5 ลำ้นเดทเวทตนั เป็น 175.4 ลำ้นเดทเวทตนั 
 

กำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศจีนส่งผลต่อปริมำณอุปสงคข์องตลำดเกินกวำ่ท่ีเคยคำดกำรณ์ไวใ้นปี 2556 
และ 2557 อยำ่งมำก 
 

ในช่วง 15 ปีท่ีผำ่นมำ ประเทศจีนเป็นผูข้บัเคล่ือนหลกัทำงดำ้นอุปสงคข์องตลำดกำรขนส่งสินคำ้ จ ำพวก สินแร่
เหลก็ ซีเมนต ์ และถ่ำนหิน เพ่ือกำรก่อสร้ำงและกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ รวมทั้งเมลด็ธญัพืช ขำ้วสำลี และถัว่เหลืองเพ่ือกำร
บริโภค ในปี 2558 กำรผลิตเหลก็พุง่สู่ระดบัสูงสุดและเร่ิมตกลงร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เหลือ 803.83 ลำ้น
เมตริกตนั และลดลงอีกร้อยละ 5.2 ในเดือนธนัวำคม เหลือเพียง 64.37 ลำ้นตนั อยำ่งไรก็ตำม ปริมำณกำรขนส่งสินแร่เหลก็
ทำงทะเลยงัคงเพ่ิมข้ึน แต่เน่ืองจำกสินแร่เหล่ำน้ีจะตอ้งถูกขนส่งโดยเรือขนส่งสินคำ้เทกองแหง้ท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่เรือของ
โทรีเซน กำรเพ่ิมข้ึนน้ีจึงไม่ไดส่้งผลกระทบเชิงบวกในปี 2558 ทั้งน้ี สินคำ้ปริมำณร้อยละ 22 ของสินคำ้ท่ีโทรีเซนเป็น        
ผูข้นส่งในปี 2558 คือ แร่เหลก็และเหลก็ 
 
 อยำ่งไรก็ตำม ปริมำณกำรส่งออกเหลก็ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกประเทศจีนไปยงัภูมิภำคตะวนัออกเฉียงใตแ้ละอ่ืนๆ ส่งผลต่อ
สภำพตลำดท่ีปรับตวัดีข้ึนของเรือชนิด Box Shape ของบริษทัฯ และส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของเรำในตลำดส่งออกเหลก็
ขยำยตวัข้ึน 1.9 ลำ้นตนั หรือประมำณร้อยละ 15 ของปริมำณกำรขนส่งสินคำ้ประจ ำปี และเทียบเท่ำกบัร้อยละ 1.7 ของส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดกำรส่งออกเหลก็ของจีน 
 

กำรน ำเขำ้ถ่ำนหินส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศจีนลดลงร้อยละ 30 เหลือเพียง 204.1 ลำ้นตนัในปี 2558     
อนัเป็นผลมำจำกควำมพยำยำมในกำรลดมลภำวะในเมืองใหญ่ต่ำงๆ และกำรเปล่ียนไปผลิตไฟฟ้ำดว้ยพลงัน ้ ำและก๊ำซแทน 
 

จำกขอ้มูลของสถำบนับณัฑิตวทิยำศำสตร์จีน (The China Academy of Sciences) คำดวำ่ปริมำณผลผลิตถ่ำนหิน
ดิบจะลดลงร้อยละ 4.2 ในปี 2559 เหลือ 3.6 ลำ้นตนั ลดลงจำก 3.76 ลำ้นตนัโดยประมำณในปี 2558 ซ่ึงอำจจะส่งผลใหมี้
กำรน ำเขำ้เพ่ิมข้ึนในปี 2559 ถึงแมว้ำ่ปริมำณกองเรือลน้ตลำดจะยงัคงส่งผลต่อกำรเพ่ิมข้ึนของอตัรำค่ำระวำงเรือก็ตำม 
 

กำรน ำเขำ้เมลด็ธญัพืชและถัว่เหลืองของประเทศจีนขยำยตวัข้ึนในปี 2558 ประมำณร้อยละ 11 แต่ถูกชดเชยดว้ย
กำรเก็บเก่ียวผลผลิตเมลด็ธญัพืชภำยในประเทศทั้งหมดประมำณ 621.43 ลำ้นตนัในปี 2558 ดงันั้น จึงไม่ไดส่้งผลต่อกำร
เพ่ิมข้ึนของควำมตอ้งกำรในกำรขนส่งทำงทะเลอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 

ในปี 2559 บริษทัฯ คำดวำ่ปริมำณกำรผลิตเหลก็ของจีนลดลงอีกร้อยละ 4 ซ่ึงเม่ือผนวกกบักำรข้ึนภำษีน ำเขำ้ใน
ตลำดส่งออกหลกัในยโุรปและสหรัฐอเมริกำแลว้ จะเป็นปัจจยัหลกัในกำรจ ำกดักำรส่งออกเหลก็ นอกจำกน้ี กำรน ำเขำ้ถ่ำน
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หินของประเทศจีนจะลดลงอีกร้อยละ 10-15 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ในขณะท่ีปริมำณกำรน ำเขำ้ผลผลิตทำงกำรเกษตร
จะยงัคงอยูใ่นระดบัเดิม 
 

เม่ือพิจำรณำในภำพรวม ควำมไม่สมดุลกนัของอุปสงคแ์ละอุปทำนส ำหรับเรือขนำด Supramax จะยงัคงสร้ำง
ควำมกดดนัต่ออตัรำค่ำระวำงเรือในปี 2559 และในอนำคตต่อไป 
 

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน กำรผนึกก ำลงัในกำรสร้ำงรำยได ้และกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียง 
ลว้นมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงควำมแขง็แกร่งใหก้บัฝ่ำยขนส่งสินคำ้ทำงเรือ ใหส้ำมำรถทนต่อแรงกดดนัต่ำงๆ ท่ีมีตอ่อตัรำค่ำ
ระวำงเรือและปริมำณกำรขนส่งสินคำ้เทกองได ้
 
2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

ปี 2559 คำดวำ่จะเป็นปีท่ีทำ้ทำยส ำหรับธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกอง ผูแ้ข่งขนัท่ีมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
และมีตน้ทุนท่ีต ่ำเท่ำนั้นท่ีจะสำมำรถฟันฝ่ำวกิฤติตกต ่ำในคร้ังน้ีได ้
 

สำเหตุของกำรท่ีตลำดธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองอยูใ่นภำวะตกต ่ำในปัจจุบนั อำจสืบยอ้นกลบัไปไดถึ้ง
วกิฤตกำรณ์ทำงกำรเงินท่ีเร่ิมก่อตวัข้ึนในปี 2551 ซ่ึงสำมำรถแยกแยะไดเ้ป็นหลำยสำเหตุ แต่ยงัคงเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กบั
เหตุกำรณ์ทำงเศรษฐกิจระดบัมหภำคท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก 
 

 คล่ืนลูกท่ี 1: คล่ืนสหรัฐฯ (The US Wave) ก่อตวัข้ึนโดยเร่ิมจำกกำรท่ีตลำดอสงัหำริมทรัพยพ์งัทลำยลง ซ่ึง
ขยำยผลต่อไปจนเกิดเป็นวกิฤติสินเช่ือ (Credit Crunch) และกำรล่มสลำยของเลห์แมน (Lehman Collapse) จนตำมมำดว้ย
กำรออกมำตรกำรผอ่นคลำยในเชิงปริมำณทำงกำรเงิน (Quantitative Easing) ของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำ โดยกำรอดัฉีดเงิน
อยำ่งไม่จ ำกดัเขำ้สู่ตลำดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซ่ึงมีอตัรำผลตอบแทนอยูใ่นระดบัสูง 

 คล่ืนลูกท่ี 2: คล่ืนยโุรป (The European Wave) เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือธนำคำรต่ำงพำกนัหำหนทำงในกำรบรรเทำภำวะ
ขำดทุนในสหรัฐอเมริกำ และไดแ้พร่ขยำยออกไปจนกระทัง่กลำยเป็นวกิฤติระดบัชำติ ทั้งยงัขำดกลไกในกำรแบ่งหน้ีทัว่
ภูมิภำคยโุรปอีกดว้ย โดยจบลงท่ีกำรออกมำตรกำรโครงกำรซ้ือพนัธบตัรของธนำคำรกลำงของสหภำพยโุรป (The Outright 
Monetary Transactions) ซ่ึงไดใ้หค้  ำสญัญำวำ่ “จะท ำทุกวถีิทำง” และสุดทำ้ยคือกำรออกมำตรกำรผอ่นคลำยในเชิงปริมำณ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงเป็นกำรอดัฉีดฟองสบู่เขำ้สู่ตลำดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 

 คล่ืนลูกท่ี 3: คล่ืนตลำดประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (The Emerging Markets Wave) เกิดข้ึนพร้อมกบักำรปรับตวั
ลดลงของรำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์เน่ืองจำกกำรชะลอตวัลงของกำรลงทุนในสินทรัพยถ์ำวรในประเทศจีน 

 
คุณลกัษณะท่ีส ำคญัของคล่ืนลูกท่ี 3 คือกำรท่ีเงินทุนจ ำนวนมำกไหลออกจำกประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เคล่ือนยำ้ย

กลบัไปสู่สหรัฐอเมริกำและสหภำพยโุรป ซ่ึงท ำใหค้่ำเงินในสกลุต่ำงๆ ของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แขง็ค่ำอยำ่งรุนแรง 
โดยยิง่ท ำใหค้วำมตอ้งกำรของสินคำ้โภคภณัฑห์ดตวัลง ส่งผลใหสิ้นคำ้โภคภณัฑล์น้ตลำด ปฏิกิริยำของผูผ้ลิตจึงตำมมำดว้ย
กำรตดักำรส่งออกสินคำ้ เพ่ือพยงุรำคำและปกป้องผลประโยชนข์องประเทศของตน ดว้ยเหตท่ีุกำรเติบโตของอปุสงคช์ะลอ
ตวัลง ผลของปฏิกิริยำในฝ่ังของอุปทำน คือตอ้งถูกลดปริมำณอุปทำนลงตำมไปดว้ย จนกวำ่ตลำดจะกลบัเขำ้สู่ระดบัท่ีสมดุล 
ซ่ึงเป็นจุดท่ีจะสำมำรถกลบัมำเติบโตไดอี้กคร้ัง 
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เรำเช่ือวำ่ขณะน้ีเรำก ำลงัด ำเนินอยูท่่ำมกลำงคล่ืนลูกท่ีสำม ซ่ึงจะยงัคงถำโถมต่อไปในตลำดกำรลงทุนและสินคำ้
โภคภณัฑท์ัว่โลก 
 

ธุรกิจเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองไดรั้บผลกระทบเร็วมำกต่อกำรลดลงของอุปทำน และกำรระงบักำรส่งออกแร่
โดยประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดีย รวมทั้งอุปสงคท่ี์ลดลงของสินคำ้เทกองในจีน ซ่ึงปัจจยัทั้งสองดำ้นนั้นสมัพนัธ์
กบัปริมำณกองเรือท่ีลน้ตลำดเป็นประวติักำรณ์ อนัส่งผลอยำ่งรุนแรงต่ออตัรำค่ำระวำงเรือ บริษทัฯ คำดวำ่แนวโนม้ทำง
เศรษฐกิจโลกอยำ่งในปัจจุบนัจะยงัคงด ำเนินต่อเน่ือง จนกวำ่ปฏิกิริยำของฝ่ังอุปทำนจะเกิดข้ึนจำกอุตสำหกรรมเดินเรือ
ขนส่งสินคำ้ ดว้ยกำรน ำสินคำ้เทกองท่ีลน้ตลำดไปจดัเก็บไว ้ และกำรปลดระวำงเรือเก่ำ อยำ่งไรก็ตำม เรำจะเห็นวำ่มีเรือล ำ
ใหม่จ ำนวนมำกท่ีเพ่ิมเขำ้มำในกองเรือทัว่โลกในทุกส่วนของตลำดสินคำ้แหง้เทกองภำยในปีท่ีจะถึงน้ี ท ำใหภ้ำวะกำรลน้
ตลำดของสินคำ้แหง้เทกองทรุดหนกัลง และท ำใหป้ริมำณระหวำ่งอุปสงคก์บัอุปทำนในตลำดเกิดควำมไม่สมดุลกนั 
 

ตำรำงดำ้นล่ำงน้ีไดแ้สดงกำรประมำณกำรของเฟิร์นเล่ยซ่ึ์งเป็นนำยหนำ้เช่ำเหมำเรือชั้นน ำ เก่ียวกบัจ ำนวนเรือท่ีมี
กำรสัง่ต่อใหม่ส ำหรับกำรขนส่งสินคำ้แหง้เทกองจำกทัว่โลกในปัจจุบนั ณ ส้ินปี 2558 โดยไดแ้สดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนถึง
ควำมทำ้ทำยท่ีอุตสำหกรรมเดินเรือตอ้งเผชิญในกำรลดจ ำนวนเรือขนส่งสินคำ้เทกองท่ีก ำลงัใหบ้ริกำรอยูท่ัว่โลกลง 
 

ส ำหรับแนวทำงกำรจดักำรในดำ้นน้ี โทรีเซนไดด้ ำเนินกำรขนส่งสินคำ้แหง้เทกองดว้ยเรือประเภท Handymax 
และ Supramax ถึงแมว้ำ่จะมีเรือประเภท Ultramax เพ่ิมข้ึนในน่ำนน ้ ำในปี 2559 ซ่ึงจะเพ่ิมควำมกดดนัทำงกำรแข่งขนัใน
กลุ่มธุรกิจน้ีก็ตำม 
 
ตาราง: จ านวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่ส าหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2559 
 

ประเภทขนาดเรือ ขนาดเดทเวทตนั จ านวนเรือ 

ขนาดระวางบรรทุกรวม % ของกองเรือทีม่อียู่เดมิ 

(ล้านเดทเวทตนั) (เดทเวทตนั) 

VLOC 200,000+ 128 28.4 27.5% 
Capesize  100,000 - 200,000 123 21.3 10.3% 
Panamax  70,000 - 100,000 277 22.8 12.1% 
Ultramax 60,000 - 70,000 401 25.2 68.3% 
Supramax 50,000 - 60,000 67 3.7 3.4% 
Handymax  40,000 - 50,000 27 1.1 3.1% 
Handysize  10,000 - 40,000 294 10.6 16.0% 
Total 

 
1,317 113.1 14.7% 

 

ท่ีมา: เฟิร์นเล่ย์ 
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แรงผลกัดนัท่ีถูกก ำหนดไวล่้วงหนำ้ของเรำในกำรลดตน้ทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และกำรผนึกก ำลงัในกำรสร้ำง
รำยได ้ ลว้นมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงินของโทรีเซน และเพ่ือใหส้ำมำรถท่ีจะฉกฉวยโอกำสในกำร
ขยำยธุรกิจท่ำมกลำงภำวะตกต ่ำของอตัรำค่ำระวำงเรืออยำ่งเป็นประวติักำรณ์เช่นน้ีในปีท่ีก ำลงัจะมำถึง  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากราคาน า้มนัทีต่ า่ลง 

รำคำน ้ ำมนัดิบท่ีต ่ำลงส่งผลกระทบโดยตรงกบัรำคำน ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีบริษทัฯ ใชใ้นกำรเดินเรือ เรือประเภท 
Supramax แบบมำตรฐำน จะใชน้ ้ ำมนัอยูท่ี่ประมำณวนัละ 30-35 เมตริกตนัต่อวนั รำคำน ้ ำมนัดิบท่ีลดลงตั้งแต่เดือน
มิถุนำยน 2557 ต่อเน่ืองมำจนถึงปี 2558 ซ่ึงมีรำคำ ณ ส้ินปี อยูท่ี่ 35 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อบำร์เรล หรือประมำณ 180 
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อตนัส ำหรับน ้ ำมนัเช้ือเพลิง โดยลดลงจำก 600 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อตนัโดยเฉล่ียในปี 2554 มำ
จนถึงกลำงปี 2557 
 

จำกนโยบำยกำรจดัหำน ้ ำมนัเช้ือเพลิงประจ ำปีท่ีประมำณ 70,000 เมตริกตนั ท ำใหค้่ำใชจ่้ำยในส่วนของน ้ ำมนั
เช้ือเพลิงของบริษทัฯ ลดลงอยำ่งมำก ซ่ึงช่วยชดเชยกบักำรขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกตลำดค่ำระวำงเรือ 
 
2.2.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
1. ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
ลูกค้า 

ลูกคำ้ของเมอร์เมดประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหำน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติอิสระรำยใหญ่ บริษทัขนส่งทำงท่อและ
บริษทัก่อสร้ำงงำนวศิวกรรมใตท้ะเล โดยในปี 2558 เมอร์เมดใหบ้ริกำรวศิวกรรมใตท้ะเลแก่ลูกคำ้กวำ่ 40 รำย 
 

ลูกคำ้ในตะวนัออกกลำงยงัคงเป็นลูกคำ้หลกัของธุรกิจเมอร์เมด สญัญำกำรใหบ้ริกำรกำรประดำน ้ ำฉบบัส ำคญัท่ี
บริษทัฯไดม้ำในปี 2556 ผำ่นบริษทั Zamil ซ่ึงเป็นกิจกำรร่วมคำ้ของเมอร์เมดในตะวนัออกกลำง ท ำใหเ้มอร์เมดยงัคงมี
รำยไดแ้ละผลก ำไรท่ีสูงและจะยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไป จนกวำ่จะครบสญัญำในปี 2560 ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บกำรต่อสญัญำ
ออกไปไดห้ลงัจำกส้ินสุดสญัญำ 
 

ในระหวำ่งปี 2558 เมอร์เมดไดรั้บจำ้งช่วงท ำงำนวำงสำยเคเบิลใตท้ะเลใหก้บัลูกคำ้ 6 รำย ท่ีประเทศ
ซำอุดิอำระเบียและกำตำร์มีรำยไดร้วม 111 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ โดยใชเ้รือท่ีเช่ำช่วงระยะสั้นมำท ำงำนเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตำมระยะเวลำกำรท ำงำนท่ีก ำหนดของโครงกำร ท ำใหเ้มอร์เมดยนืหยดัและเป็นท่ีรู้จกัอยำ่งมำกในฐำนะผูรั้บเหมำงำนวำง
สำยเคเบิลใตท้ะเล 
 

ในเอเชีย เรือเมอร์เมด คอมมำนเดอร์ ไดรั้บจำ้งงำนจ ำพวกกำรประกอบและติดตั้งในอ่ำวไทยใหก้บั CUEL เป็นปี
ท่ี 10 ติดต่อกนั จนเสร็จสมบูรณ์ โดยปรำศจำกภำวะหยดุชะงกัจำกอุบติัเหตุหรือกำรบำดเจ็บแต่อยำ่งใด (Lost Time Injury) 
อตัรำกำรใชง้ำนของเรือยงัคงสูงจำกกลุ่มลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรอยำ่งต่อเน่ือง ตำมแผนกลยทุธ์ดำ้นลูกคำ้สมัพนัธ์ของบริษทั 
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เมอร์เมดมีกำรปรับกลยทุธ์อีกคร้ังในช่วงตน้ปี 2558 โดยทีมผูบ้ริหำรอำวโุสของเมอร์เมดไดว้ำงกลยทุธ์ทั้งระยะ
สั้น (“กำรสร้ำงควำมเขม้แขง็หลกั”) และระยะยำว (“กำรวำงต ำแหน่งเพ่ือเติบโต”) ท่ีจะท ำใหเ้มอร์เมดมีควำมสำมำรถและ
ขีดจ ำกดัในกำรสร้ำงมูลค่ำของผูถื้อหุน้อยำ่งต่อเน่ือง 
 

ดำ้นกำรเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งของธุรกิจหลกันั้น ดว้ยกลไกของสองหลกักำรส ำคญั กลยทุธ์เมอร์เมดในระยะ
สั้นจะเนน้กำรรักษำรำยไดแ้ละเงินสด ซ่ึงมำจำกรำกฐำนอนัมัน่คงขององคก์รท่ีมีควำมคล่องตวั และมำตรฐำนมำกข้ึน
กวำ่เดิม 
 

ส ำหรับกำรวำงต ำแหน่งเพ่ือกำรเจริญเติบโต กลยทุธ์ของเมอร์เมดในระยะยำวจะมุ่งเนน้กำรค่อยๆ ยำ้ยฐำนกำร
สร้ำงมูลค่ำไปยงักลุ่มโครงกำรวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีมีมูลค่ำสูงกวำ่ใหม้ำกข้ึน ซ่ึงจะท ำใหเ้มอร์เมดไดเ้ขำ้ท ำสญัญำรับเหมำ
แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contracts) หรือสญัญำท่ีมีรำคำตำยตวั (Lump Sum Contracts) อยำ่งธุรกิจกำรวำงสำยเคเบิลใตท้ะเล 
ทั้งน้ี เมอร์เมดยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้แผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือเลือกขยำยตวัทำงธุรกิจดว้ยปัจจยัทำงภูมิศำสตร์ 

เมอร์เมด คำดหวงัวำ่จะรักษำระดบักำรเติบโตของงำนวศิวกรรมใตท้ะเลใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งภูมิภำคตะวนัออกกลำง 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละทะเลเหนือ ในระดบัน้ีต่อไปในอีกสองสำมปีขำ้งหนำ้ 
 

นอกจำกน้ี เมอร์เมด ยงัคงหำทำงเพ่ิมอตัรำกำรใชป้ระโยชนใ์นเรือใหสู้งข้ึนต่อไป และในขณะเดียวกนัก็เนน้กำร
ใหบ้ริกำรเสริมแก่ลูกคำ้มำกข้ึน รวมถึงหำสญัญำท่ีมีระยะเวลำสญัญำท่ียำวข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งกำรสร้ำงควำมเติบโต เช่น 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลำง และทะเลเหนือ 
 
คู่แข่ง 

กำรท ำสญัญำในธุรกิจทำงทะเลมีกำรแข่งขนัสูงมำก ในขณะท่ีรำคำเป็นปัจจยัอยำ่งหน่ึงแตค่วำมสำมำรถท่ีจะจดัหำ
เรือพิเศษและวำ่จำ้งและรักษำบุคลำกรท่ีมีทกัษะควำมสำมำรถ รวมทั้งมีประวติักำรท ำงำนท่ีดี มีควำมปลอดภยัก็มี
ควำมส ำคญัเช่นกนั คู่แขง่ในส่วนงำนวศิวกรรมใตท้ะเลไดแ้ก่ บริษทัในทอ้งถ่ินซ่ึงมีฐำนอยูใ่นเอเชียและตะวนัออกกลำง 
รวมถึงบริษทัขำ้มชำติขนำดใหญ่ท่ีเป็นบริษทัของยโุรปหรือสหรัฐอเมริกำ บริษทัขำ้มชำติเหล่ำน้ีส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจทำงดำ้นงำนวศิวกรรมงำนจดัหำและนำยหนำ้รับเหมำโครงกำร (“EPIC”) 
 

อยำ่งไรก็ตำม บริกำรประเภทน้ียงัคงอยูใ่นตลำดเฉพำะกลุ่มและมีผูใ้หบ้ริกำรและหน่วยบริกำรทัว่โลกอยูจ่  ำนวน
จ ำกดั ท ำใหธุ้รกิจน้ียงัคงมีอนำคตท่ีสดใส เมอร์เมดยงัคงมองเห็นกำรเติบโตของอปุสงคส์ ำหรับเรือใหบ้ริกำรใตท้ะเลและ
บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ำกสญัญำต่ำงๆ ท่ีเมอร์เมดไดม้ำ รวมถึงมีควำมตอ้งกำรเพ่ิมเติมจำกลูกคำ้ทั้ง
รำยใหม่และรำยเดิม 
 
บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
ลูกค้า 

MDL ประกอบธุรกิจดำ้นกำรขดุเจำะนอกชำยฝ่ังใหก้บับริษทัน ้ ำมนัระหวำ่งประเทศชั้นน ำต่ำงๆ ทั้งจำกท่ีควบคุม
โดยรัฐบำลและบริหำรโดยเอกชน MTR-1 และ MTR-2 เป็นเรือขดุเจำะอำยงุำนสูงท่ีจอดรอเขำ้อู่เพ่ือท ำกำรตรวจสภำพ
ตั้งแต่ตน้ปีท่ีผำ่นมำและไม่มีกำรใชง้ำนในช่วงระหวำ่งปี 
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เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) จ ำนวน 3 ล ำของ AOD ยงัคงใหบ้ริกำรแก่ Saudi Aramco บริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยสญัญำฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2559 (โดยไดสิ้ทธิในกำรต่อสญัญำออกไปไดถึ้งปี 
2560) ดว้ยเหตุน้ี AOD จึงมีอตัรำกำรใชง้ำนท่ีสูงถึงร้อยละ 98 โดยเฉล่ียส ำหรับเรือขดุเจำะทั้งสำมล ำ ซ่ึงเป็นไปตำมแผนท่ี
บริษทัวำงไว ้ อตัรำกำรใชง้ำนท่ีสูงน้ีเป็นผลมำจำกกำรท่ีเรือขดุเจำะปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีช่วงเวลำท่ี
ปฏิบติังำนไม่ไดน้อ้ยมำก บริษทัมีควำมมัน่ใจวำ่ AOD จะยงัคงสำมำรถใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้รำยน้ีตอ่ไปไดอี้กหลงัจำกสญัญำ
ส้ินสุดลง ซ่ึงเห็นไดจ้ำกท่ีผำ่นมำ ลูกคำ้รำยเดิมไดท้ ำกำรขยำยสญัญำทั้งในระยะสั้นและระยะกลำงของผูรั้บจำ้งใหบ้ริกำร
เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) รำยอ่ืนท่ีครบก ำหนดระยะเวลำไปแลว้ 
 

คู่แข่ง 
คู่แข่งรำยส ำคญัของ MDL คือบริษทัผูใ้หบ้ริกำรเรือขดุเจำะนอกชำยฝ่ังในระดบัภูมิภำคและทัว่โลก รวมถึง Sapura 

Kencana  บริษทัผูใ้หบ้ริกำรนอกชำยฝ่ังของมำเลเซีย  
เรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ใหบ้ริกำรอยูใ่นแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ำมสญัญำ

ท่ีมีระยะเวลำตั้งแต ่ 1 ถึง 5 ปี ตลำดส ำหรับแท่นขดุเจำะแบบทอ้งแบนเป็นตลำดเฉพำะกลุ่ม ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีวฏัจกัร
เดียวกนักบัตลำดส ำหรับธุรกิจขดุเจำะนอกชำยฝ่ังเคล่ือนท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพำะเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) อยำ่งไรก็ตำม 
พบวำ่เรือขดุเจำะแบบทอ้งแบนก ำลงัเป็นตอ้งกำรในพ้ืนท่ีนอกชำยฝ่ังแอฟริกำตะวนัตก 
 

กองเรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender) ก ำลงัมีอำยมุำกข้ึน โดยเกือบคร่ึงหน่ึงของเรือทั้งหมดท่ีมีอยูท่ัว่โลก มีอำยุ
มำกกวำ่ 30 ปี ทั้งน้ี มีเรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน ทั้งหมดทัว่โลกจ ำนวน 25 ล ำ โดยในจ ำนวนน้ี มี 15 ล ำ ท่ีไดรั้บสญัญำจำ้ง
งำน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรือขดุเจำะใหม่ท่ีอำยนุอ้ยในขณะท่ีอีก 10 ล ำยงัไม่มีสญัญำ ตอ้งจอดน่ิงหรือรอเขำ้ซ่อมแซมหรือ
บ ำรุงรักษำ (cold stacked) หรือก ำลงัรอท ำสญัญำอยู ่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเรือท่ีมีอำยมุำก และในจ ำนวนเรือ 15 ล ำท่ีมีสญัญำ
วำ่จำ้งงำน มี 10 ล ำ ท่ีท ำงำนอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และท่ีเหลืออีก 5 ล ำอยูใ่นแอฟริกำตะวนัตก นอกจำกน้ี ยงัมีเรือ
ขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender) ใหม่ 7 ล ำ ซ่ึงก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง และมีก ำหนดกำรส่งมอบภำยในปี 2558 และ 
2559 
 
2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ก. สรุปภาพรวมปี 2558 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวไปแลว้วำ่ปี 2558 ถือเป็นปีท่ีทำ้ทำยส ำหรับอุตสำหกรรมงำนบริกำรนอกชำยฝ่ังในทุกภำคส่วน โดย
ผลของกำรลดลงอยำ่งต่อเน่ืองของรำคำน ้ ำมนัตั้งแต่เดือนตุลำคมปี 2557 รำคำน ้ ำมนัดิบเบรนทล์ดกวำ่ 100 ดอลลำร์สหรัฐ 
อเมริกำต่อบำร์เรลต ่ำสุดนบัตั้งแตปี่ 2546 อยูท่ี่ 27.67 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อบำร์เรล ซ่ึงมีสำเหตุมำจำกภำวะน ้ ำมนั       
ลน้ตลำดและกำรขำดอุปสงคป์ระกอบกบัปัจจยัอ่ืนๆ ส่งผลใหเ้กิดสถำนกำรณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั กำรชะลอตวัทำง
เศรษฐกิจของจีนท ำใหค้วำมตอ้งกำรส ำหรับสินคำ้โดยทัว่ไปลดลง ในขณะท่ีประเทศซำอุดิอำระเบียซ่ึงเป็นผูผ้ลิตน ้ ำมนั
จ ำนวนหน่ึงในสำมของสมำชิกองคก์ำรกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ ำมนั (“OPEC”) มีควำมตอ้งกำรท่ีจะรักษำส่วนแบ่งกำรตลำด
ของตนมำกกวำ่ท่ีจะตดักำรผลิตเพ่ือกระตุน้รำคำ ในขณะเดียวกนักำรท่ีน ้ ำมนัดิบจำกชั้นหินดินดำน (shale oil) โดย
สหรัฐอเมริกำในฐำนะผูผ้ลิตไดรั้บควำมนิยมสูงแสดงใหเ้ห็นวำ่ ปัจจุบนัสหรัฐอเมริกำมีกำรน ำเขำ้น ้ ำมนัในประเทศนอ้ยลง
ส่งผลใหภ้ำวะน ้ ำมนัลน้ตลำดโลกเพ่ิมข้ึน 
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หำกพิจำรณำจำกกำรเติบโตของธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังในทศวรรษท่ีผำ่นมำ และควำมเสถียรของธุรกิจน้ีตลอด
ช่วงปีท่ีซบเซำก่อนหนำ้น้ีควำมตกต ่ำอยำ่งรวดเร็วของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวนบัเป็นเร่ืองท่ีทุกคนไม่คำดคิด ตลอดปี 2558 
ตลำดกำรบริกำรนอกชำยฝ่ังนบัวำ่มีลกัษณะภำวะลน้ตลำดเพ่ิมข้ึน ท ำใหอุ้ปสงคข์องกำรใชเ้รือนอ้ยลง กลำยเป็นส่ิงท่ีทำ้ทำย
ส ำหรับวงกำรธุรกิจน้ีมำกท่ีสุดในประวติักำรณ์ 
 
แผนภูม:ิ ราคาน า้มนัดบิเบรนท์ต่อบาร์เรลในปี 2558 
 

 
 

ข. การส ารวจและผลติในปี 2559 
บริษทัน ้ ำมนัต่ำงปรับตวัจำกภำวะรำคำน ้ ำมนัท่ีลดต ่ำลงโดยกำรตดัค่ำใชจ่้ำยดำ้นงำนกำรส ำรวจและผลิต (“E&P”) 

โดยเฉล่ียร้อยละ 19 และตดังบเงินลงทุนธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังประมำณร้อยละ 49 ในปี 2559 กิจกรรมดำ้น E&P จะยงัคง
ชะลอตวัอยำ่งต่อเน่ือง โดยคำดกำรณ์วำ่บริษทัน ้ ำมนัทั้งหลำยจะลดค่ำใชจ่้ำยดำ้นงบประมำณและลดพนกังำนอีกประมำณ
ร้อยละ 11 ซ่ึงนบัเป็นภำวะกำรถดถอยในธุรกิจน้ีสองปีติดต่อกนัเป็นคร้ังแรก นบัจำกช่วงกลำงทศวรรษท่ี 80 ทั้งน้ี อตัรำกำร
ใชจ่้ำยงำนขดุเจำะนอกชำยฝ่ังโดยรวมอำจลดลงไปอยูท่ี่ประมำณ 72.3 พนัลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำในปี 2559 
 

แผนภูม:ิ อุปสงค์ของตลาดโลกและการใช้จ่ายการส ารวจและผลติ 
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แผนภูม:ิ การใช้จ่ายการส ารวจผลติขนส่งทัว่โลก แบ่งตามภูมภิาค (การใช้จ่ายการส ารวจและผลติปี 2559) 

 
 

ตาราง: คาดการณ์การใช้จ่ายการส ารวจผลติขนส่งของงานนอกชายฝ่ังแบ่งตามภูมภิาค 

จ านวนการใช้จ่ายทั้งหมดของหลมุผลตินอกชายฝ่ัง  
(พนัล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

อตัราการเปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

ภูมภิาค  2557 2558  
ประมาณการ 

2559  
ประมาณการ 

2557 เทยีบกบั 
2558 

2558 เทยีบกบั  
2559 

แอฟริกำ 19.1 15.5 12.2 -19 -21 

ยโุรป 17.8 15.4 11.5 -13 -25 
อินเดีย เอเชีย และ 
ออสเตรเลีย 

21.2 16.1 7.3 -24 -55 

ละตินอเมริกำ 22.7 19.1 17.0 -16 -11 
ตะวนัออกกลำง 10.0 9.6 7.8 -4 -19 
อเมริกำเหนือ 18.8 17.2 15.0 -9 -12 
รัสเซีย/กลุ่มประเทศ
สหภำพโซเวยีตในอดีต 

0.8 0.0 1.5 -100 0 

รวม 110.4 92.9 72.3 -16 -22 
ท่ีมา: IHS Petrodata, Barclays Research 
 

ค. อุตสาหกรรมด้านงานบริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
ค.1 ตลาดธุรกจิงานวศิวกรรมใต้ทะเล 

ช่วงส้ินปี 2558 สญัญำบ ำรุงรักษำงำนวศิวกรรมใตท้ะเลจ ำนวนมำกท่ีถูกหยบิยกข้ึนมำเพ่ือเจรจำต่อรองเง่ือนไข 
กนัใหม่ทั้งน้ี เน่ืองจำกอตัรำกำรใชง้ำนและอตัรำค่ำบริกำรทุกภำคส่วนลดลงตลอดทั้งปี 

 

หน่ึงในสำมของงำนบริกำรงำนวศิวกรรมใตท้ะเลเป็นงำนดำ้นกำรติดตั้ง ส่วนท่ีเหลือโดยหลกัเป็นงำนในพ้ืนน ้ ำ
ต้ืน ส ำหรับโครงกำรท่ีเสร็จแลว้ ผูรั้บเหมำไม่ไดต้่อสญัญำมำกไปกวำ่หน่ึงในหำ้ของงำนคงคำ้งในมือ อุปทำนท่ีลดลงจำก
กำรหมดสภำพหรือถูกตดัจ ำหน่ำยของเรือและอุปกรณ์เก่ำนั้นมีผลกบัผูรั้บเหมำบำงส่วน แต่ไม่สำมำรถชดเชยไดก้บัอุปสงค์

กิจกรรมนอกชายฝ่ังร้อยละ  
-17% ของการใช้จ่ายทัง้หมด 
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ท่ีลดลงในช่วงท่ีผำ่นมำได ้ ในควำมพยำยำมท่ีจะลดผลกระทบดงักล่ำว ผูรั้บเหมำงำนรำยใหญ่ๆ เลือกท่ีจะพกังำนเรือท่ีมีอยู ่
หรือยกเลิกสญัญำเช่ำเรือและสญัญำกำรบริกำรต่ำงๆ ซ่ึงเป็นแรงกดดนัส่งผำ่นไปยงัธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงขนำดเลก็และ
ธุรกิจซ่อมบ ำรุง (IRM)  
 

ทั้งน้ี คำดวำ่อุปสงคข์องกำรใชบ้ริกำรงำนวศิวกรรมใตท้ะเลจะยงัคงลดลงต่อไปในปี 2559 อตัรำกำรใชง้ำน
โดยรวมคำดวำ่จะลดลง ในทำงกลบักนั มีกำรคำดกำรณ์วำ่รำคำน ้ ำมนัในช่วงตน้ปี 2560 จะเพ่ิมข้ึน อตัรำกำรใชป้ระโยชน์
ของเรือขดุเจำะนอกชำยฝ่ังท่ีต ่ำ เม่ือเทียบกบักำรเพ่ิมข้ึนของรำคำน ้ ำมนัดงักล่ำวน่ำจะกระตุน้อุปสงคท์ำงดำ้นงำนบ ำรุงรักษำ
และงำนวศิกรรมใตท้ะเลในส่วนท่ีเป็นน ้ ำต้ืน (นอ้ยกวำ่ 300 เมตรท่ีกำรด ำน ้ ำจะเขำ้ถึง) เช่น แถบตะวนัออกกลำง เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้แอฟริกำตะวนัตก และเมก็ซิโก 
 

แผนภูม:ิ อตัราการใช้ประโยชน์สุทธิของเรือทัว่โลก 
 

 
 

ค.2 ประเภทเรือวศิวกรรมใต้ทะเล 
ธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังเป็นภำคอุตสำหกรรมท่ีมีควำมหลำกหลำย โดยมีเรือปฎิบติักำรหลำยประเภทใหบ้ริกำรใน

งำนท่ีแตกต่ำงกนัไปดว้ยระบบและอุปกรณ์เฉพำะตวั ซ่ึงอำจจะเป็นเรือท่ีสร้ำงข้ึนมำเพ่ือใชเ้ฉพำะงำน เช่น เพ่ืองำนประดำ
น ้ ำโดยเฉพำะ หรืออำจจะเป็นเรือท่ีมีกำรดดัแปลงบ่อยคร้ังจำกเรือประเภทหน่ึงใหเ้ป็นอีกประเภทหน่ึง ตำมควำมเหมำะสม
ในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ ดงันั้น กำรจะกล่ำวถึงลกัษณะของกำรด ำเนินงำน เรืออเนกประสงคท่ี์ใหบ้ริกำรงำนวศิวกรรม
นอกชำยฝ่ังจึงครอบคลุมเรือหลำยชนิดและกำรปฏิบติักำรหลำยประเภท ซ่ึงเป็นเร่ืองยำกท่ีจะใหภ้ำพรวมท่ีชดัเจน ค ำวำ่เรือท่ี
ใหบ้ริกำรงำนวศิวกรรมนอกชำยฝ่ังจึงอำจหมำยรวมถึงเรือไดห้ลำยประเภท ซ่ึงเป็นเร่ืองแปลกส ำหรับเรือล ำหน่ึงท่ีจะ
ใหบ้ริกำรเฉพำะงำนประเภทใดประเภทหน่ึงเท่ำนั้น ดงันั้น เรือล ำหน่ึงอำจสำมำรถปฏิบติังำนไดท้ั้งงำนด ำน ้ ำ งำนยำน
ส ำรวจใตท้ะเลแบบไร้คนขบั (ROV) งำนส ำรวจและงำนสนบัสนุนกำรก่อสร้ำง 

 
เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำในอุตสำหกรรมนอกชำยฝ่ัง จึงอำจมำจำกเรือแปลงสภำพท่ีมำพร้อมกบัระบบพ้ืนฐำน

ปฏิบติักำรด ำน ้ ำแบบใชอ้ำกำศ (rudimentary air driving) จนไปถึงเรือต่อใหม่ท่ีมำพร้อมกบัระบบกำรท ำงำนอยำ่งสมบูรณ์
แบบและซบัซอ้นข้ึนเพ่ือกำรด ำน ้ำลึก เรือสนบัสนุน ROV อำจจะเป็นเรือท่ีมำพร้อมกบัระบบส่งยำนแบบเคล่ือนท่ี ซ่ึง
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สำมำรถน ำข้ึนเรือและปลดประจ ำกำรเรือภำยในระยะเวลำท่ีสั้นมำก ในขณะท่ีเรือสนบัสนุนกำรงำนก่อสร้ำงจะมีคุณสมบติั
และกำรออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำน ้ ำและกำรปฏิบติังำน ROV ดงันั้น หนำ้ท่ีหลกัของเรือใหบ้ริกำรก่อสร้ำงจะเป็นเร่ือง
ของกำรติดตั้งและร้ือถอนงำนใตน้ ้ ำและบนพ้ืนผิวน ้ ำ เรือท่ีใหบ้ริกำรงำนวำงท่ออำจมีลกัษณะกำรออกแบบท่ีแตกต่ำงกนั
ของระบบและอุปกรณ์บนเรือ แตห่นำ้ท่ีหลกัของเรือเหล่ำน้ีจะเป็นกำรวำงท่อในกน้ทะเลหรือเสน้ทำงท่ีก ำหนด 
 
ง. อุตสาหกรรมบริการด้านขุดเจาะ 
ง.1 ตลาดการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 

ปัจจุบนัมีแท่นขดุเจำะประมำณ 500 แห่งทัว่โลกท่ีรอกำรท ำงำน คิดเป็นประมำณร้อยละ 17 ของกองเรือขดุเจำะ
ทั้งหมด ในส่วนสถิติตวัเลขอตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) และเรือแท่นเจำะแบบลอยน ้ ำ 
Floater จะอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 50 เท่ำๆ กนั และมำกกวำ่ 200 ล ำท่ีไม่มีงำน โดยอตัรำค่ำเช่ำเรือรำยวนัของเรือขดุเจำะได้
ลดลงจำกผลของภำวะอุปทำนส่วนเกิน มีรำยงำนวำ่เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) ประมำณ 100 ล ำ จำกทั้งหมด 130 ล ำ 
ไม่มีงำน ผูรั้บเหมำขดุเจำะหลำยรำยท ำสญัญำกบับริษทัอู่ต่อเรือเพ่ือขยำยกำรส่งมอบเรือออกไปนำนหลำยเดือนหรือหลำยปี 
ทั้งน้ี สญัญำต่อเรือมำกกวำ่ 25 ฉบบัถูกขยำยระยะเวลำออกไปหรือมีกำรยกเลิกสญัญำ ซ่ึงสญัญำต่อเรือท่ีถูกยกเลิกส่วนใหญ่
จะเป็นกำรต่อเรือเพ่ือขดุเจำะในน ้ำลึก และเรือท่ีต่อใหม่ทั้งหมด 146 ล ำ คำดวำ่จะเร่ิมออกหำงำนในตลำดในอีก 12 เดือน
ขำ้งหนำ้ 
 

กำรประมูลงำนท่ีไม่มีควำมชดัเจนส่งผลใหเ้กิดภำวะอุปทำนส่วนเกินในตลำดมำกยิง่ข้ึน กลุ่มบริษทัน ้ ำมนัขำ้ม
ชำติ (“IOCs”) เล่ือนหรือยกเลิกงำนขดุเจำะและส ำรวจหลกัๆ ท่ีมีตน้ทุนสูงเม่ือเทียบกบัรำคำน ้ ำมนัปัจจุบนัเกือบทั้งหมด ใน
ปี 2558 มีเพียงบริษทั Exxon Ghana to Stena Drilling เพียงเจำ้เดียวเท่ำนั้นท่ีไดเ้ซ็นสญัญำรับงำนขดุเจำะน ้ ำลึก ดว้ยอตัรำท่ีมี
รำยงำนวำ่ต ่ำกวำ่ 250,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อวนั เม่ือเทียบกบัช่วงตน้ปี 2557 ท่ีมีอตัรำตำยตวัถวัเฉล่ียอยูท่ี่ 500,000 - 
600,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำตอ่วนั ในขณะท่ีกองเรือ Petrobras ในประเทศบรำซิล ลดกำรเช่ำเรือขดุเจำะจำก 72 ล ำในปี 
2557 เหลือ 55 ล ำในปี 2558 โดยยงัคงท ำกำรลดลงอยำ่งต่อเน่ือง 
 

เพ่ือด ำเนินกำรตำมสญัญำท่ีไดท้ ำไปแลว้นั้น บริษทัน ้ ำมนัใหญ่ๆ จะต่อรองเง่ือนไขในสญัญำใหม่ โดยขอส่วนลด
ค่ำบริกำรเป็นจ ำนวนมำกจำกอตัรำท่ีเคยคิดจำกกำรประเมินจ ำนวนงำนท่ีมีอยู ่ ซ่ึงในระหวำ่งปีท่ีผำ่นมำไม่มีงำนใหส่้งมอบ
แต่อยำ่งใด เจำ้ของเรือหลำยรำยไดย้กเลิกสญัญำต่อเรือและหรือเล่ือนกำรส่งมอบเรือออกไปถึงปี 2561/2562 
 

กำรน ำเรือเก่ำกลบัมำใชใ้หม่และกำรปลดระวำงเรือมีใหเ้ห็นชดัในปี 2558 เรือขดุเจำะกวำ่ 35 ล ำถูกตดัจ ำหน่ำย ท ำ
ใหจ้ ำนวนเรือท่ีสำมำรถท ำงำนไดใ้นตลำดลดลง แมว้ำ่กำรปลดระวำงเรือจะเป็นทิศทำงท่ีถูกตอ้งในกำรจดักำรกบั
สภำวกำรณ์ปัจจุบนั แต่หลำยคนโตแ้ยง้วำ่ยงัมีอีกหลำยส่ิงท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จในแง่กำรปรับปรุงกองเรือโดยวธีิ
ต่อเรือใหม่ ประเทศตุรกี อินเดีย และจีนเป็นศูนยก์ลำงของอุตสำหกรรมกำรน ำเรือเก่ำกลบัมำใชใ้หม่ โดยผูข้ดุเจำะต่ำงๆ 
มุ่งมัน่ท่ีจะตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยข์องตนอยำ่งถูกตอ้งและปลอดภยัตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
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แผนภูม:ิ อตัราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะ 

 
 

ตาราง: แท่นเรือขุดเจาะนอกชายฝ่ังแบบเคลือ่นที ่จ าแนกโดยประเภทและปีทีส่่งมอบ 

 เรือขุดเจาะแบบ Jack-up เรือขุดเจาะแบบ  Drillship เรือขุดเจาะแบบ  Semi-sub 
2558 29 11 4 
2559 114 13 19 
2560 20 13 4 
2561 1 10 1 
ท่ีมำ : AXSMarine 
 

ง.2 ประเภทของเรือขุดเจาะ 
เรือขดุเจำะมีอยูห่ลำยชนิดดว้ยกนั ส่วนมำกจะเป็นท่ีรู้จกัในนำม แท่นเรือขดุเจำะนอกชำยฝ่ังแบบเคล่ือนท่ี 

(“MODU”) 

 
 

เรือขุดเจาะแบบท้องแบน (Tender) 
เรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender) เป็นเรือท่ีจอดอยูข่ำ้งฐำนขดุเจำะท่ีมำพร้อมกบัอุปกรณ์ขดุเจำะในตวัของมนั

เอง มีเครนยกท่ีสำมำรถติดตั้งป้ันจัน่บนฐำนขดุเจำะอ่ืนได ้ ท ำใหไ้ม่ตอ้งใชเ้รือป้ันจัน่และอุปกรณ์อ่ืนแยกต่ำงหำก เรือขดุ
เจำะแบบทอ้งแบน (Tender) สำมำรถท ำงำนในน ้ ำลึกท่ี 2,000 ฟตุ และสำมำรถเจำะไดลึ้กถึง 18,000 ฟตุ 
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เรือขุดเจาะแบบสามขา ( Jack-up) 
เรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) เป็นแท่นขดุเจำะเคล่ือนท่ีท่ียกระดบัไดด้ว้ยตวัมนัเอง พร้อมกบัขำท่ีสำมำรถ

หยอ่นลงไปท่ีพ้ืนมหำสมุทร เม่ือฐำนยดึติดเรียบร้อยแลว้แท่นขดุเจำะจะยกตวัข้ึนจำกขำหยัง่โดยอยูเ่หนือค่ำควำมสูงของ
คล่ืนในบริเวณนั้นเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-up) สำมำรถท ำงำนในน ้ ำลึก 350-450 ฟตุและมีควำมสำมำรถของกำรขดุ
เจำะไดลึ้กถึง 40,000 ฟตุ 
 
เรือขุดเจาะแบบ Semisubmersible 

เรือขดุเจำะแบบ Semisubmersible เป็นแท่นขดุเจำะลอยน ้ ำท่ีใชเ้สำและทุ่นลอยพร้อมกบัระบบถ่วงทอ้งเรือท่ีช่วย
ปรับระดบัตวัแท่นใหส้มัพนัธ์กบัควำมสูงของล ำทอ้งเรือท่ีก่ึงจมก่ึงลอยในทะเล ทั้งน้ี ตวัแท่นอำจจะมีลกัษณะท่ีสำมำรถ
ขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองหรือไม่ก็ได ้  เรือขดุเจำะน้ีใชร้ะบบ DP หรือกำรถ่วงเพ่ือรักษำต ำแหน่งของเรือใหอ้ยูใ่นระดบัแนวหวั
เคร่ืองเจำะ เรือขดุเจำะแบบ Semisubmersible สำมำรถท ำงำนไดใ้นระดบัน ้ ำควำมลึกช่วง 1,000 ถึง 12,000 ฟตุ และสำมำรถ
เจำะไดลึ้กมำกกวำ่ 40,000 ฟตุ 
 
เรือขุดเจาะแบบ Drillship 

เรือขดุเจำะแบบ Drillship ใชล้กัษณะของล ำเรือเป็นพ้ืนฐำนในกำรออกแบบและสำมำรถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตนเอง 
โดยใชร้ะบบ DP หรือกำรถ่วงเพ่ือรักษำต ำแหน่งของเรือเหนือหวัเคร่ืองเจำะ กำรขดุเจำะจะด ำเนินกำรโดยใชป้ั้นจัน่ขนำด
ใหญ่และสระทรงกลดเพ่ือขนส่งเรือด ำน ้ ำ (Moon pool) ซ่ึงจะติดตั้งอยูก่ลำงเรือ เรือขดุเจำะแบบ Drillship เหมำะส ำหรับกำร
ขดุเจำะในพ้ืนท่ีห่ำงไกลเน่ืองดว้ยควำมคล่องตวัของเรือ เรือขดุเจำะชนิดน้ีสำมำรถท ำงำนไดใ้นระดบัน ้ ำควำมลึก 1,000 ถึง 
12,000 ฟตุและสำมำรถเจำะไดลึ้กมำกกวำ่ 40,000 ฟตุ 
 
ง.3 ตลาดเรือขดุเจาะแบบท้องแบน (Tender) 

ประมำณคร่ึงหน่ึงของเรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender) ทัว่โลกท่ีมีอยูป่ระมำณ 40 ล ำ ไดรั้บกำรจำ้งงำน ปัจจุบนั
มีกำรก่อสร้ำงเรือขดุเจำะชนิดน้ีนอ้ยกวำ่ 5 ล ำ ส่วนใหญ่เรือขดุเจำะประเภทน้ีจะด ำเนินกำรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มี
สภำพเป็นเขตแนวน ้ ำต้ืนซ่ึงเหมำะส ำหรับงำนท่ีตอ้งใชเ้รือขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender)  ดงักล่ำว โดยเรือส่วนใหญ่ของ
กองเรือท่ีใหบ้ริกำรอยูใ่นขณะน้ีเป็นของบริษทัสำมบริษทั 
 

ควำมตอ้งกำรในกำรใชบ้ริกำรเรือขดุเจำะแบบทอ้งแบน (Tender)  น่ำจะยงัคงลดลงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 2559 และ 
2560 เจำ้ของเรือขดุเจำะท่ีทนัสมยัอำจจะเป็นบริษทัเดียวท่ีสำมำรถไดรั้บกำรจำ้งงำน ในทำงกลบักนักลุ่มนำยหนำ้เรือ BRS 
รำยงำนวำ่เจำ้ของเรือก ำลงัเลือกสินทรัพยท่ี์เป็นเรือขดุเจำะท่ีมีอำยมุำกเพ่ือตดัจ ำหน่ำย 
 
ง.4 ตลาดเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-Up) 

ปัจจุบนัมีรำยงำนกำรสัง่ต่อเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-Up) อยูป่ระมำณ 130 ล ำ ซ่ึงท ำใหจ้ ำนวนรวมของเรือ
ประเภทน้ีอยูท่ี่ 600 ล ำทัว่โลก ในขณะท่ีเรือจ ำนวนไม่ก่ีล ำถูกตดัจ ำหน่ำย หลำยล ำจอดท้ิงไวเ้พ่ือรอกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
และในจ ำนวนน้ีกลุ่มนำยหนำ้เรือ BRS ประเมินวำ่จะมีกำรปลดระวำงเรือท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนมำนำนในรอบวฏัจกัรหนำ้ ใน
ส่วนของกำรส่งมอบเรือนั้นคำดวำ่ในปีท่ี 2559 จะมีกำรส่งมอบเรือประมำณ 80 ล ำ ซ่ึงแนวโนม้ล่ำสุดเจำ้ของต่ำงพยำยำมท่ี
จะชะลอ (หรือแมก้ระทัง่ปฏิเสธ) กำรรับมอบเรือมำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้
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เน่ืองจำกกำรชะลอตวัของธุรกิจน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติในทุกๆ ภำคส่วน อตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือขดุเจำะ
แบบสำมขำ (Jack-Up) จึงลดลงตำมไปดว้ย ปัจจยักำรใชเ้รือชนิดน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละพ้ืนท่ีซ่ึงจะมีอตัรำเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ประมำณร้อยละ 50 (ร้อยละ 40 ส ำหรับภูมิภำคแอฟริกำตะวนัตกร้อยละ 50 ในเอเชีย) และนอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของเรือ       
ขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-Up)  ท่ีไดรั้บกำรยนืยนักำรจำ้งงำนในปี 2559 ส ำหรับแอฟริกำตะวนัตกและอเมริกำเหนือกลุ่ม
นำยหนำ้เรือ BRS คำดวำ่ตลำดจะยงัคงไม่คึกคกัและปี 2559 จะเป็นปีท่ีมีกำรแข่งขนัสูงทัว่โลก ในละตินอเมริกำมีควำม
คำดหวงัวำ่ในปี 2559 อำจจะมีกำรจำ้งงำนวำงท่อ (เช่น จำกกลุ่ม Oro Negro) และมีควำมคำดหวงัวำ่ตลำดเมก็ซิโกอำจจะมี
กำรฟ้ืนตวั แต่ไม่มีอะไรท่ียนืยนัไดแ้น่นอน ในขณะท่ีอินเดียยงัเป็นตลำดท่ีไม่มีกำรเปิดประมูลงำนใดมำกนกั ทั้งน้ี บริษทั
น ้ ำมนักลุ่ม ONGC ยงัคงเสนออตัรำค่ำเช่ำเรือรำยวนัท่ีต ่ำมำกอยู ่ และจำกสถำนกำรณ์ของตลำดในปัจจุบนัเป็นท่ีคำดวำ่เรือ
ขดุเจำะจะมีมำกข้ึนเพ่ือรอกำรใชง้ำนในปี 2559/2560 
 
จ. ต าแหน่งทางการตลาดของเมอร์เมด 

เมอร์เมดจะพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ ในเร่ืองของแนวโนม้น ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติในช่วง 12 เดือนขำ้งหนำ้ 
เน่ืองจำกภำวะท่ีรำคำน ้ ำมนัตกต ่ำ และข่ำวท่ีวำ่บริษทัน ้ ำมนัต่ำงๆ อำจจะทบทวนเร่ืองกำรใชจ่้ำยและดว้ยเหตท่ีุรำคำน ้ ำมนั
อ่อนค่ำ ผูป้ระกอบกำรในวงกำรน ้ ำมนัต่ำงหยบิยกคุณสมบติัเด่นของตนในฐำนะผูใ้หบ้ริกำรงำนน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ
นอกชำยฝ่ังท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวำ่ตนอยูเ่หนือกวำ่ผูใ้หบ้ริกำรรำยอ่ืน และเม่ือพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำน้ีแลว้ เมอร์เมดเช่ือ
วำ่เมอร์เมดเป็นหน่ึงในบริษทักลุ่มท่ีมีชั้นเชิงเหนือกวำ่เน่ืองจำกกลยทุธ์ในต ำแหน่งทำงกำรตลำดของเมอร์เมด ซ่ึงสำมำรถ
อธิบำยไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และการมุ่งเน้นงานน ้าตื้น 

กองเรือเมอร์เมดมีเรือบริกำรวศิวกรรมใตท้ะเลในเขตน ้ ำต้ืนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัดีวำ่มีจุดแขง็และไดรั้บ
ผลกระทบไม่มำกนกัจำกรำคำน ้ ำมนัท่ีลดต ่ำลง เน่ืองจำกมีกำรรำยงำนวำ่จุดคุม้ทุนของงำนประเภทน้ีต ่ำกวำ่ในส่วนของงำน
ในเขตน ้ ำลึก ดงันั้น จึงมีโอกำสนอ้ยท่ีจะโดนผลกระทบของภำวะหดตวัของอุปสงคใ์นตลำด 
 

เมอร์เมดยงัไดเ้ขำ้ท ำกิจกำรร่วมคำ้ท่ีมัน่คงกบัผูป้ระกอบกำรทอ้งถ่ินหลำยรำย เพ่ือใหบ้ริกำรแก่กลุ่มบริษทัน ้ ำมนั
ระดบัชำติ (NOCs) เหนือน่ำนน ้ ำของประเทศท่ีไดรั้บเอกสิทธ์ิตำมกฎ Cabotage ประเทศเหล่ำนั้น รวมถึงกำตำร์ 
ซำอุดิอำระเบีย และอินโดนีเซีย จึงท ำใหเ้มอร์เมดไดรั้บประโยชน์ของกำรขยำยธุรกิจทอ้งถ่ินเน่ืองจำก NOCs มุ่งมัน่ท่ีจะ
เติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและเนน้ควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีควำมอ่อนไหวของรำคำนอ้ยกวำ่ 
 
การมุ่งเน้น IRM เจาะกลุ่มวางสายเคเบิลใหม่ ๆ และเป็นผู้ให้บริการงานวศิวกรรมโยธาใต้ทะเล 

เมอร์เมดยงัคงทุ่มเทและใหค้วำมส ำคญักบังำนในช่วงกำรผลิตของธุรกิจทำงดำ้นกำรส ำรวจ และผลิต (E&P) 
ดงันั้นเมอร์เมดจึงไม่ไดรั้บผลกระทบเร่ืองกำรลดรำยจ่ำยฝ่ำยทุน (capital expenditure) โดยเฉพำะอยำ่งยิง่อุปสงคต์ลำดระยะ
กลำงถึงระยะยำวคำดวำ่จะยงัคงอยูค่่อนขำ้งสมบูรณ์ ซ่ึงน่ำจะเป็นลำงดีส ำหรับควำมตอ้งกำรกำรผลิตอยำ่งต่อเน่ือง 
 

เมอร์เมดยงัคงมุ่งมัน่ใหบ้ริกำรและขยำยตวัทำงภูมิศำสตร์ โดยใหค้วำมส ำคญัในงำนบริกำรวำงสำยเคเบิลและ   
วำงท่อลกัษณะอ่อนพร้อมเจำะตลำดในประเทศเหล่ำนั้น ซ่ึงมีอุปสงคข์องกำรใชบ้ริกำรค่อนขำ้งสูง กำรกระจำยศูนยร์วม
ปฏิบติักำรในตะวนัออกกลำงและเอเชียแปซิฟิกยงัช่วยใหมี้กำรขยำยงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภำพดำ้นตน้ทุน 
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ช่ือเสียงด้านคณุภาพและความปลอดภัย แหล่งสินทรัพย์ทีท่นัสมยั 
เมอร์เมดยงัคงเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริกำรท่ีส ำคญัในอุตสำหกรรมท่ีมีประวติักำรปฏิบติักำร และควำมปลอดภยัท่ีดี

เยีย่ม รวมทั้งทีมผูบ้ริหำรท่ีมีควำมมัน่คง ซ่ึงจะช่วยใหมี้ควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัในสภำพตลำดท่ียำกล ำบำกมำกข้ึน 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติใหญ่ๆ จะเลือกผูรั้บเหมำท่ีมีประวติักำรท ำงำนมำยำวนำนมำกกวำ่ผูใ้หบ้ริกำร
หนำ้ใหม่ 
 

กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดมีเรือท่ีอำยกุำรใชง้ำนนอ้ยส่วนใหญ่นอ้ยกวำ่ 10 ปี จึงท ำใหเ้มอร์เมดอยูใ่น
ฐำนะท่ีไดเ้ปรียบกวำ่ เพรำะกลุ่มบริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติหลกัๆ มกัมีแนวโนม้ท่ีเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีใหม่กวำ่เน่ืองจำกมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนและศกัยภำพในกำรท ำงำนท่ีเหนือกวำ่ 
 

เมอร์เมดยงัด ำเนินกำรขยำยกองเรือตำมแผนงำน โดยกำรเช่ำเรือบริกำรวศิวกรรมใตท้ะเลเขำ้มำเพ่ิมเติม ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้มอร์เมดมีควำมยดืหยุน่ในกำรตอบสนองต่ออุปสงคใ์นตลำด หรือยกเลิกกำรเช่ำในกรณีท่ีควำมตอ้งกำรในตลำดลดลง
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งใชจ่้ำยเงินทุนท่ีส ำคญั 
 

เมอร์เมดมียอดสัง่จองบริกำรประมำณ 255,500,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ส่วนใหญ่
ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรวศิวกรรมโยธำใตท้ะเล โดยคำดวำ่จะเป็นสญัญำท่ีมีระยะเวลำนำนข้ึน สญัญำวำ่จำ้งงำนเหล่ำน้ีคำดวำ่
จะช่วยสร้ำงรำยไดห้ลกัในปี 2559 และสร้ำงโอกำสท่ีดีอ่ืนๆ ตำมมำ 
 

กำรลงทุนของเมอร์เมดในเรือขดุเจำะแบบสำมขำ (Jack-Up) จ ำนวน 3 ล ำกบั บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์
จ ำกดั (“AOD”) คำดวำ่จะทรงตวัในปี 2559 และมีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้ำ่เรือขดุเจำะทั้งหมดดงักล่ำวจะไดรั้บกำรต่ออำยกุำร
ท ำงำนเกินปี 2559 เน่ืองจำกประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงเรือใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
 

ในสภำวะตลำดท่ีทำ้ทำยน้ีเอง เมอร์เมดยงัคงมีอตัรำส่วนหน้ีสินตอ่ทุนต ่ำและเงินสดส ำรองเพียงพอ ซ่ึงจะช่วยให้
เมอร์เมดยงัคงมีควำมคล่องตวั และพร้อมท่ีจะฉวยโอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจหลกัและกำรต่อยอดธุรกิจอ่ืนท่ีอำจจะมีเขำ้
มำในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัน้ีก็เป็นได ้
 
2.2.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 

บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกจิปุ๋ ยเคมเีพือ่การเกษตร 

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
ในขณะท่ีบำคองโคประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร โดยมีกำรพฒันำ ผลิต ด ำเนินกิจกรรมทำง

กำรตลำด ขำย และจดัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีหลำกหลำยประเภท กลุ่มสินคำ้หลกัของบำคองโค ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีซ่ึงมีกำรจดั
จ ำหน่ำยทั้งในประเทศเวยีดนำมภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ STORK และในต่ำงประเทศ รวมถึงผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือกำรเกษตร
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อ่ืนๆ เน่ืองจำกลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบำคองโคท่ีแตกต่ำงกนัส ำหรับตลำดในประเทศเวยีดนำม และตลำดในต่ำง 
ประเทศ บำคองโคจึงมีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละตลำด 

 
กลุ่มลูกคำ้ทำงตรงหลกัของบำคองโคในประเทศเวยีดนำม ส ำหรับผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว 

ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ ปุ๋ยทำงใบ และสำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืช ไดแ้ก่ บริษทัคำ้ส่ง ซ่ึงจะด ำเนินกำรกระจำยสินคำ้ไป
ยงัผูค้ำ้ปลีกและกลุ่มผูใ้ชสิ้นคำ้ (End Users) อีกต่อหน่ึง 

 
ในตลำดส่งออก กลุ่มลูกคำ้ทำงตรงของบำคองโคส ำหรับผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว ปุ๋ยเคมี

เชิงประกอบ และปุ๋ยทำงใบ ไดแ้ก่ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไป (Trader) ซ่ึงในตลำดดงักล่ำวบำคองโคท ำหนำ้ท่ีเป็น
ผูรั้บจำ้งผลิต และผลิตภณัฑข์องบำคองโคจะไม่น ำไปขำยภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ STORK 
 
ช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเคมเีพือ่การเกษตร 
 

 
 

บำคองโคจ ำหน่ำยสินคำ้โดยตรงใหแ้ก่บริษทัคำ้ส่งในประเทศเวยีดนำม ซ่ึงจะจ ำหน่ำยสินคำ้ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูค้ำ้
ปลีก ซ่ึงเป็นผูน้ ำผลิตภณัฑด์งักล่ำวไปกระจำยต่อแก่ผูใ้ชอี้กต่อหน่ึง ส ำหรับตลำดในประเทศเวยีดนำม บำคองโคมีบุคลำกร
กำรขำย (Sales Team) จ ำนวนทั้งหมด 61 คน กระจำยตำมพ้ืนท่ีกำรขำย ซ่ึงก ำหนดโดยพนัธ์ุพืชต่ำงชนิดกนั ในขณะท่ีกลุ่ม
ลูกคำ้ของบำคองโคในต่ำงประเทศ คือ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไป (Trader) ซ่ึงวำ่จำ้งใหบ้ำคองโคผลิตและจดัหำ
ตำมสูตรกำรผลิต ทั้งน้ี บำคองโคมีเครือข่ำยผูค้ำ้ปลีกมำกกวำ่ 5,000 รำย ในประเทศเวยีดนำม 

 
จำกกำรท่ีบำคองโคมีเครือข่ำยลูกคำ้ประเภทคำ้ส่งทั้งในประเทศและต่ำงประเทศกวำ่ 300 รำย ท ำให ้ ปริมำณและ

มูลค่ำกำรส่งออกเติบโตข้ึนจำก 1,057.8 ลำ้นบำทในปี 2557 เป็น 1,097.2 ลำ้นบำทในปี 2558 ทั้งน้ี มูลค่ำกำรส่งออกท่ี
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เพ่ิมข้ึนยงัเป็นกำรช่วยป้องกนัควำมเส่ียง (Natural Hedging Strategy) จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินดองเทียบกบัสกลุเงินดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรน ำเขำ้วตัถุดิบเพื่อกำรผลิตปุ๋ยเคมี 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงรำยไดจ้ำกกำรขำยของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมี เพ่ือกำรเกษตรแบ่งตำมตลำดในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 
 

 ส าหรับปีส้ินสุด 

2557 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเวยีดนำม  2,030.2 65.7 2,161.3 66.3 
รำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศ 1,057.8 34.3 1,097.2 33.7 
รวมรายได้จากการขาย 3,088.0 100.0 3,258.5 100.0 
 
2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

บำคองโคตั้งและด ำเนินธุรกิจอยูใ่นประเทศเวยีดนำม ดงันั้น ฐำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรของบำคองโค
จึงมีควำมสมัพนัธ์กบัสภำวะเศรษฐกิจและสภำวะอุตสำหกรรมกำรเกษตรของประเทศเวยีดนำม จำกขอ้มูลส ำหรับรอบระยะ 
เวลำในปี 2553 - 2557 ของส ำนกังำนสถิติทัว่ไปแห่งชำติของประเทศเวยีดนำม ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเวยีดนำม 
(Gross Domestic Product หรือ GDP) ขยำยตวัต่อเน่ือง โดยมีอตัรำกำรเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 4.9 หำกจ ำแนกตำมกลุ่ม
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจในภำพรวมทั้งระบบของประเทศเวยีดนำม สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ประกอบไปดว้ยภำค
กำรเกษตรซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทำงกำรเกษตร ป่ำไมแ้ละประมง (Agriculture, Forestry and Fishery) ภำคอุตสำหกรรมและ
กำรก่อสร้ำง (Industrial and Construction) และภำคกำรบริกำร (Service) ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนต่อผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศเวยีดนำมในปี 2557 อยูท่ี่ประมำณร้อยละ 19.66 ร้อยละ 36.92 และร้อยละ 43.42 ตำมล ำดบั  
 

แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงจ ำนวนและกำรเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมแบ่งตำมภำคอุตสำหกรรมของเวยีดนำม 
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แมว้ำ่จะมีอุตสำหกรรมท่ีสร้ำงรำยไดสู้งเกิดข้ึนมำอยำ่งมำกมำย จำกนโยบำยกำรเปิดเสรีทำงเศรษฐกิจของประเทศ
เวยีดนำม แต่ภำคกำรเกษตรและธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรยงัคงเป็นภำคส่วนหลกัท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
เวยีดนำม สืบเน่ืองจำกกำรท่ีมีประชำกรเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็วขณะท่ีพ้ืนท่ีเพำะปลูกมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั จำกขอ้มูล World Bank 
ส ำหรับปี 2557 ประเทศเวยีดนำมมีประชำกรประมำณ 90.73 ลำ้นคน โดยส ำนกังำนสถิติทัว่ไปแห่งชำติของประเทศ
เวยีดนำม (General Statistics Office of Vietnam) ไดค้ำดกำรณ์วำ่ประเทศเวยีดนำมจะมีประชำกรมำกกวำ่ 100 ลำ้นคน
ภำยในปี 2568 ทั้งน้ี จำกขอ้มูลของส ำนกังำนสถิติทัว่ไปแห่งชำติของประเทศเวยีดนำม (General Statistics Office of 
Vietnam) เผยวำ่พ้ืนท่ีเพำะปลูกในประเทศไม่ไดมี้กำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรปุ๋ยเคมีคุณภำพสูงและ
ประสิทธิภำพสูงเพ่ิมสูงข้ึน 

 
ตลาดโลกโดยรวม 

จำกขอ้มูลของรำยงำนทิศทำงและแนวโนม้ธุรกิจปุ๋ยของตลำดโลกจนถึงปี 2561 โดย องคก์รอำหำรและกำรเกษตร
ของสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization) พบวำ่ ภำพรวมของกำรอุปโภคปุ๋ยจะอยูท่ี่ประมำณ 183.2 ลำ้น
เมตริกตนั ในปี 2556 และคำดวำ่ จะเพ่ิมเป็น 200.5 ลำ้นเมตริกตนัภำยในปี 2561 

 
ตลำดเอเชียเป็นตลำดซ่ึงมีกำรอุปโภคปุ๋ยเคมีมำกท่ีสุด นบัเป็นส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 58.5 ส่วนมำก

กำรบริโภคมำจำกภูมิภำคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต ้ 
 

ตลาดเวยีดนาม 
ถึงแมว้ำ่จะตอ้งเผชิญกบัสภำวะทำงเศรษฐกิจท่ีทำ้ทำย ตลำดปุ๋ยในเวยีดนำมยงัคงท ำผลงำนไดดี้  ซ่ึงเป็นผลมำจำก

ควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยท่ีมีอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ เน่ืองจำกมำกกวำ่ร้อยละ 60 ของประชำกรในเวยีดนำมอยูใ่นภำค
กำรเกษตร ประกอบกบัพ้ืนท่ีเพำะปลูกเพ่ิมข้ีนร้อยละ 1 ทุกปี ในขณะเดียวกนัควำมตอ้งกำรบริโภคอำหำรก็เพ่ิมข้ึนมำกกวำ่
จ ำนวนประชำกรท่ีมีอยู ่

 
สืบเน่ืองจำกควำมส ำคญัของภำคกำรเกษตรท่ีมีต่อเศรษฐกิจประเทศเวยีดนำม รัฐบำลเวยีดนำมจึงมีควำมจ ำเป็นท่ี

จะตอ้งแทรกแซงกลไกตลำดธุรกิจปุ๋ยเคมี โดยกำรบริหำรงำนผำ่นรัฐวสิำหกิจ 2 แห่ง คือ  Vietnam National Chemical 
Group (“Vinachem”) และ Vietnam Oil and Gas Group (“PetroVietnam”หรือ “PVN”)  ตำมรำยงำนของ InterControl 
ปัจจุบนั PVN มีบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร 2 บริษทั โดยเนน้กำรผลิตปุ๋ยยเูรียเป็นหลกั ในขณะท่ี 
Vinachem มีบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร 9 บริษทั ซ่ึงผลิตปุ๋ยเคมีหลำกหลำยชนิดรวมถึงปุ๋ยเคมีเชิง
ผสม NPK ดว้ย 
 
ธุรกจิบริการให้เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 
ทศิทางธุรกจิพืน้ทีเ่กบ็สินค้าในเวยีดนาม 

ภำคอุตสำหกรรมในเวยีดนำมแบ่งออกเป็นเขตเศรษฐกิจส ำคญั 3 แห่งไดแ้ก่ เขตเศรษฐกิจส ำคญัภำคเหนือ (The 
Northern Key Economic Region – NKER)  เขตเศรษฐกิจส ำคญัภำคกลำง (The Central Key Economic Region – CKER) 
เขตเศรษฐกิจส ำคญัภำคใต ้  (The Southern Key Economic Region – SKER) ซ่ึงเขตเศรษฐกิจส ำคญัภำคใตมี้จ ำนวนนิคม
อุตสำหกรรมหนำแน่นท่ีสุด  โดยเฉพำะในบริเวณใกลเ้คียงกบั Baria และท่ำเรือ Phu My มีนิคมอตุสำหกรรมถึง 10 แห่ง   
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ณ ปัจจุบนั มีระบบท่ำเรือของเวยีดนำมก ำลงัไดรั้บกำรพฒันำอยำ่งมีนยัส ำคญั  โดยเฉพำะท่ำเรือท่ีรัฐบำลเป็น
เจำ้ของ แต่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีรองรับก็ยงัมีขอ้จ ำกดัในแง่กำรรองรับตูสิ้นคำ้และสินคำ้เทกอง 
 

ดงันั้น กำรพฒันำพ้ืนท่ีเก็บสินคำ้ และควำมพร้อมในกำรใหเ้ช่ำ ผนวกกบักำรบริหำรจดักำรทำงดำ้นโลจิสติกส์อ
ยำ่งเช่ียวชำญคือ ปัจจยัส ำคญัในกำรสนบัสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ำเรือ และภำคอุตสำหกรรมของเวยีดนำม 
 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
นโยบายการตลาด 

UMS ท ำแผนกำรตลำดเชิงรุกโดยใชจุ้ดแขง็ของถ่ำนหิน ซ่ึงเป็นพลงังำนท่ีมีตน้ทุนต ่ำกวำ่กำรใชน้ ้ ำมนัเตำ และยงั
มีปริมำณส ำรองท่ีมำกกวำ่ ซ่ึงบริษทัประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งดีในกำรเพ่ิมฐำนลูกคำ้ในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำด
กลำงและขนำดเลก็โดยบริษทัมีกลยทุธ์กำรตลำดในดำ้นต่ำงๆ ท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
(1) ด้านสินค้าและบริการ  

UMS  มีกลยทุธ์ท่ีส ำคญัทำงดำ้นผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงแตกต่ำงจำกบริษทัคู่แข่งทัว่ไป โดยบริษทัมีกระบวนกำรคดัเลือก
และปรับปรุงคุณภำพถ่ำนหินใหเ้หมำะสมกบัหมอ้ไอน ้ ำของแต่ละโรงงำนอุตสำหกรรม เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดใน
กำรเผำผลำญเช้ือเพลิง ณ ปัจจุบนั บริษทัด ำเนินนโยบำยน้ีใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเลก็ เป็นกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัสินคำ้เพ่ือลดกำรแข่งขนัดำ้นรำคำโดยเฉพำะกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหินรำยใหญ่ในประเทศ โดยบริษทั
มุ่งเนน้กำรท ำตลำดโดยเจำะในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเลก็ท่ีมีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก เน่ืองจำกบริษทัมี
ก ำไรขั้นตน้ท่ีสูงกวำ่กำรขำยถ่ำนหินใหก้ลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่  

 
UMS มีขั้นตอนในกำรตรวจสอบคุณภำพถ่ำนหินอยำ่งละเอียด เพ่ือใหลู้กคำ้มีควำมมัน่ใจในคุณภำพถ่ำนหิน โดยมี

ขั้นตอนเร่ิมจำก ก่อนส่งถ่ำนหินจำกประเทศอินโดนีเซีย ผูจ้ดัจ ำหน่ำย/ผูผ้ลิตจะมีกำรตรวจสอบคุณภำพถ่ำนหินโดยสถำบนั
ท่ีไดรั้บมำตรฐำนกำรตรวจสอบจำกประเทศอินโดนีเซีย โดยตรวจสอบคุณภำพในดำ้นค่ำควำมร้อน ค่ำคำร์บอน ค่ำควำมช้ืน 
ค่ำข้ีเถำ้ท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมแ้ละค่ำซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ หลงัจำกน ำเขำ้มำในประเทศไทยแลว้ บริษทัจะท ำกำรตรวจสอบ
คุณภำพของถ่ำนหินซ ้ ำอีกคร้ังหน่ึง โดยบริษทัจะท ำกำรเก็บตวัอยำ่งถ่ำนหิน ขณะท่ีท ำกำรขนถ่ำนหินข้ึนจำกเรือเพ่ือน ำไป
ตรวจสอบคุณภำพโดยองคก์รชั้นน ำท่ีไดรั้บควำมยอมรับเช่น บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษทั โคเทคนำ 
อินสเปคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย อ ำเภอแม่เมำะ จงัหวดัล ำปำง เป็นตน้ ก่อนกำรส่ง
มอบสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ หรือในบำงกรณีลูกคำ้มีขอ้ตกลงในกำรตรวจสอบคุณภำพเพ่ิมเติม โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรม
ขนำดใหญ่ บริษทัจะจดัส่งตวัอยำ่งถ่ำนหินใหก้บั บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือองคก์รชั้นน ำอ่ืนๆ ท่ีเป็นบริษทั
รับท ำกำรตรวจสอบท่ีไดม้ำตรฐำนเป็นท่ียอมรับและมีสำขำต่ำงๆ มำกมำยในหลำยประเทศ 

 
นอกจำกน้ี ในเร่ืองของกำรใหบ้ริกำร บริษทัสำมำรถใหบ้ริกำรไดต้ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี  โดย

บริษทัสำมำรถจดัส่งสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ไดต้ลอด หำกลูกคำ้มีควำมตอ้งกำรใชถ่้ำนหินก็จะสำมำรถจดัส่งไดท้นัทีตำมเวลำท่ี
ลูกคำ้ตอ้งกำร ส่งผลใหลู้กคำ้ไม่จ ำเป็นตอ้งเก็บสตอ็กสินคำ้มำกและลูกคำ้มีควำมสะดวกในกำรใชง้ำนเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
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(2) ด้านการขยายฐานลูกค้า 
เน่ืองจำกถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีรำคำต ่ำ รวมถึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีมีปริมำณส ำรองสูง เม่ือเปรียบเทียบกบั

น ้ ำมนัเตำและก๊ำซธรรมชำติ และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมำก (ถ่ำนหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสัท่ีบริษทั 
เป็นผูจ้  ำหน่ำย) ดงันั้นในระยะยำว โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนมำใชถ่้ำนหินเพ่ิมมำกข้ึน บริษทัมี
เป้ำหมำยในกำรขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงักลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใชน้ ้ ำมนัเตำ เน่ืองจำกเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก 
อีกทั้งจะขยำยไปสู่กลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ เช่น โรงงำนปูนซีเมนต ์โรงงำนผลิตไฟฟ้ำ เป็นตน้ 

 
บริษทัมีโครงกำรท่ีจะเขำ้ไปน ำเสนอทำงเลือกใหก้บัลูกคำ้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้ห็นถึงประโยชนท่ี์ลูกคำ้จะไดรั้บ

จำกกำรใชถ่้ำนหินเป็นแหล่งเช้ือเพลิงแทนน ้ ำมนัเตำ โดยบริษทัใชก้ลยทุธ์เขำ้ไปน ำเสนอถึงค่ำใชจ่้ำยท่ีประหยดัได ้ โดยใช้
ระยะเวลำคืนทุนประมำณ 9-24 เดือน รวมถึงใหค้วำมรู้กบัลูกคำ้เพ่ือใหเ้ปล่ียนทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัถ่ำนหินในเร่ือง
ของกำรก่อใหเ้กิดมลภำวะกบัส่ิงแวดลอ้ม ท ำใหลู้กคำ้ใหค้วำมสนใจหนัมำใชถ่้ำนหินมำกข้ึน  

 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยถ่ำนหินผำ่นบริษทัตวัแทนจดัจ ำหน่ำยหมอ้ไอน ้ ำ โดยหลงัจำกท่ีบริษทั

ไดเ้ขำ้ไปน ำเสนอขอ้มูลกำรใชแ้หล่งเช้ือเพลิงจำกถ่ำนหิน และลูกคำ้มีควำมสนใจในกำรเปล่ียนมำใชถ่้ำนหินดงักล่ำว บริษทั
จะแนะน ำบริษทัตวัแทนจดัจ ำหน่ำยหมอ้ไอน ้ ำใหก้บัลูกคำ้ดว้ย โดยแนะน ำประเภทของหมอ้ไอน ้ ำท่ีตรงกบัคุณภำพถ่ำนหิน
ของบริษทัทั้งน้ีเพ่ือใหก้ำรใชถ่้ำนหินเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

 
ในอีกแนวทำงหน่ึง บริษทัเหล่ำน้ีจะท ำกำรตลำดในกำรขำยหมอ้ไอน ้ ำใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ และ

แนะน ำลูกคำ้ใหก้บัทำงบริษทัโดยหลงัจำกท่ีซ้ือหมอ้ไอน ้ ำแลว้ โรงงำนอุตสำหกรรมนั้นก็จะท ำกำรซ้ือถ่ำนหินของบริษทั 
ต่อจำกค ำแนะน ำของบริษทัตวัแทนจดัจ ำหน่ำยหมอ้ไอน ้ ำ ซ่ึงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยดงักล่ำวท ำใหบ้ริษทัสำมำรถขำยถ่ำนหิน
ไดเ้พ่ิมข้ึน  

 
อยำ่งไรก็ตำม กำรเพ่ิมฐำนลูกคำ้ใหห้นัมำใชถ่้ำนหินเพ่ิมจะตอ้งใชร้ะยะเวลำพอสมควร เน่ืองจำกโดยทัว่ไปกำร

ติดตั้งหมอ้ไอน ้ ำขนำดเลก็จะใชเ้วลำประมำณ 3-4 เดือน (รวมเวลำในกำรน ำเขำ้หมอ้ไอน ้ ำ) แต่ถำ้เป็นหมอ้ไอน ้ ำขนำดกลำง
ถึงขนำดใหญ่จะใชเ้วลำติดตั้งนำนถึง 8-15 เดือน บริษทัจึงจะเร่ิมขำยถ่ำนหินของบริษทัได ้ นอกจำกน้ีลูกคำ้ส่วนใหญ่จะท ำ
กำรทดลองเปล่ียนหมอ้ไอน ้ ำจำกกำรใชน้ ้ ำมนัเตำเป็นเช้ือเพลิงเป็นกำรใชถ่้ำนหินแทนก่อน และถำ้ไม่มีปัญหำในกำรใชง้ำน
ประมำณ 3-6 เดือน ลูกคำ้จึงจะท ำกำรเปล่ียนหมอ้ไอน ้ ำท่ีเหลือเพ่ือใชถ่้ำนหินเป็นเช้ือเพลิง ท ำใหบ้ริษทั คำดวำ่จะมียอดขำย
เพ่ิมข้ึนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
 
(3) ด้านการบริหารต้นทุน 

บริษทัมีกำรวำงแผนกำรซ้ือสินคำ้ท่ีมีประสิทธิภำพ โดยกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม กำร
วำงแผนกำรขนส่งท่ีเป็นระบบ รวมถึงกำรมีคลงัสินคำ้ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีเป็นฐำนลูกคำ้ ท ำใหป้ระหยดัค่ำ
ขนส่งไดม้ำก และบริษทัมีเรือโป๊ะเป็นของบริษทัเอง ท ำใหล้ดค่ำใชจ่้ำยในกำรจำ้งบริษทัขนส่งภำยนอกลง  

 
บริษทัมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย/ผูผ้ลิตถ่ำนหินท่ีติดต่อกนัมำหลำยปี ส่งผลใหบ้ริษทัสำมำรถซ้ือขำยถ่ำน

หินไดใ้นระดบัรำคำท่ีแข่งขนัได ้ โดยทัว่ไปบริษทัมีสญัญำก ำหนดจ ำนวนตนัในกำรสัง่ซ้ือถ่ำนหินจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย/ผูผ้ลิต
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ถ่ำนหินหลกั ส่วนรำคำถ่ำนหินจะมีกำรก ำหนดใหเ้ป็นไปตำมกลไกตลำด นอกจำกน้ี บริษทัน ำเขำ้ถ่ำนหินจำกแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมอีกหลำยแหล่ง เพ่ือใหมี้อ ำนำจในกำรต่อรองกำรซ้ือถ่ำนหินและสำมำรถแข่งขนัดำ้นรำคำได ้ 

 
ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัจ ำหน่ำยถ่ำนหินใหแ้ก่โรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ขนำด
กลำงและขนำดเลก็ บริษทัมีนโยบำยในกำรขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงัอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเลก็มำกข้ึน ซ่ึงกลุ่ม
โรงงำนเหล่ำน้ีไม่ไดเ้ป็นเป้ำหมำยของผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหินรำยใหญ่ในประเทศ จึงเป็นกำรลดกำรแข่งขนัในดำ้นรำคำกบั    
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหินรำยใหญ่ ปัจจุบนับริษทัมีกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นโรงงำนอตุสำหกรรมขนำดเลก็และขนำดกลำงจ ำนวน
ประมำณ 100 รำย และกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ประมำณ 10 รำย ซ่ึงมีฐำนลูกคำ้อยูใ่นกลุ่มอุตสำหกรรม
ปูนซีเมนต ์โรงกระดำษขนำดใหญ่ และโรงผลิตไฟฟ้ำเป็นหลกั 

 
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทั จะอยูใ่นอุตสำหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังำนควำมร้อนผลิตไอน ้ ำในกระบวนกำรผลิต

ไดแ้ก่อุตสำหกรรมอำหำร  อุตสำหกรรมกระดำษ  อุตสำหกรรมถุงมือยำง และอุตสำหกรรมส่ิงทอเป็นตน้  ซ่ึงในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่ใชพ้ลงังำนควำมร้อนจำกน ้ ำมนัเตำ ท ำใหบ้ริษทัมีโอกำสในกำรน ำเสนอทำงเลือกใหก้บัลูกคำ้กลุ่มน้ี โดยหนัมำใช้
พลงังำนจำกถ่ำนหินทดแทนน ้ ำมนัเตำ เพ่ือใหมี้ตน้ทุนพลงังำนท่ีถูกกวำ่บริษทัมีกำรจดัจ ำหน่ำยไปยงัหลำยๆ อุตสำหกรรม
เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกกำรท่ีอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึงอำจมีผลกระทบจำกวฏัจกัรของเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เพ่ือท ำให้
บริษทัมีรำยไดท่ี้มัน่คงในระยะยำว โดยบริษทัจะใหพ้นกังำนขำยตรงซ่ึงมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในตวัสินคำ้ของบริษทัเขำ้ไป
น ำเสนอถึงขอ้เปรียบเทียบระหวำ่งกำรใชน้ ้ ำมนัเตำและถ่ำนหินทั้งในดำ้นค่ำใชจ่้ำยและผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้
ลูกคำ้สำมำรถตดัสินใจไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

 
บริษทัแบ่งกลุ่มลูกคำ้ตำมขนำดของโรงงำนอุตสำหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเลก็ 
กลุ่มลูกคำ้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของบริษทั โดยลูกคำ้กลุ่มน้ีมีอยูม่ำกทั้งในจงัหวดักรุงเทพมหำนคร

สมุทรสำคร สมุทรปรำกำร นครปฐม รำชบุรี ปทุมธำนี และอยธุยำ ผูบ้ริหำรคำดวำ่ในภำคกลำงมีโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีใช้
น ้ ำมนัเตำอยูป่ระมำณ 5,000 โรงงำน ท ำใหบ้ริษทัมีช่องวำ่งทำงกำรตลำดอีกมำก  นอกจำกน้ี บริษทัมีนโยบำยในกำรขยำย
ฐำนลูกคำ้รำยยอ่ยเพ่ือใหมี้รำยไดท่ี้มัน่คงในระยะยำว โดยบริษทัแบ่งลูกคำ้กลุ่มน้ีออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
 

1.1 กลุ่มลูกคำ้เดิมท่ีมีกำรใชถ่้ำนหินอยูแ่ลว้ 
กลุ่มลูกคำ้น้ีเป็นกลุ่มท่ีมีควำมรู้และคุน้เคยกบักำรใชถ่้ำนหินเป็นอยำ่งดี เป็นฐำนลูกคำ้ในกำรซ้ือขำยกบับริษทัมำ

หลำยปี และไวว้ำงใจในคุณภำพสินคำ้ของบริษทัมำโดยตลอด โดยส่วนใหญ่ไดแ้ก่อุตสำหกรรมอำหำรอุตสำหกรรมส่ิงทอ
อุตสำหกรรมถุงมือยำงและอุตสำหกรรมกระดำษ เป็นตน้ 

 

1.2 กลุ่มลูกคำ้ท่ียงัไม่เคยใชถ่้ำนหินเป็นแหล่งเช้ือเพลิง 
เน่ืองจำกโรงงำนอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ยงัคงใชน้ ้ ำมนัเตำเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีส ำคญั และยงัไม่เคยใชถ่้ำนหินมำ

ก่อนท ำใหย้งัไม่มีควำมรู้และควำมเขำ้ใจท่ีดีพอในกำรใชถ่้ำนหิน ดงันั้น บริษทัจึงมีโอกำสสูงในกำรท่ีจะชกัชวนใหก้ลุ่ม
ลูกคำ้เหล่ำน้ีเปล่ียนมำใชถ่้ำนหินเป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ำมนัเตำ เน่ืองจำกจุดเด่นของกำรใชถ่้ำนหินคือกำรลดตน้ทุนของกำรใช้
พลงังำนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรชกัจูงใหลู้กคำ้กลุ่มน้ีหนัมำใชถ่้ำนหินแทนโดยมีระยะเวลำคืนทุนเฉล่ีย 9-24 เดือน 
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2. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ท่ีใชถ่้ำนหินของบริษทั ส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสำหกรรมปูนซีเมนต ์ ซ่ึงจะท ำกำรซ้ือ

ถ่ำนหินในปริมำณมำก และส่วนใหญ่จะใชว้ธีิกำรประมูลโดยปัจจยัหลกัในกำรตดัสินใจซ้ือถ่ำนหินของลูกคำ้กลุ่มน้ีจะเป็น
เร่ืองของรำคำบริษทัจะเร่ิมท ำตลำดลูกคำ้กลุ่มน้ีมำกข้ึน เพ่ือตอ้งกำรขยำยปริมำณกำรขำยและขยำยตลำดใหเ้พ่ิมข้ึน 
 

ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอตุสาหกรรม 

ภาวะการแข่งขัน 
กำรจ ำหน่ำยถ่ำนหินใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศไทยเป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบกำรประมำณ 20 รำย โดย

บริษทัมีคู่แข่งทำงกำรคำ้ท่ีส ำคญัไดแ้ก่ บริษทั บำ้นปู จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) บริษทั 
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั เอน็เนอร์ยี ่ เอิร์ธ จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ซิงเฮงเส็ง จ ำกดั บริษทั ฟินิกซ 
คอมโมดิต้ีส์ จ ำกดั เป็นตน้ บริษทัมุ่งเนน้กำรเพ่ิมลูกคำ้ในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเลก็ และพร้อม
กลบัมองหำโอกำรท่ีจะเขำ้ตลำดลูกคำ้กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ เพ่ือเพ่ิมฐำนกำรขำยและปริมำณยอดขำยใหเ้พ่ิม
มำกยิง่ข้ึน เพ่ือกำรเติบโตท่ีมำกข้ึนของธุรกิจ  

 

แนวโน้มอตุสาหกรรม 
ถ่ำนหินยงัเป็นพลงังำนท่ีถูกจบัตำดู เน่ืองจำกโลกเร่ิมต่ืนตวัหลงัจำกประสบภำวะโลกร้อน ประเทศยกัษใ์หญ่ท่ี

ปล่อยก๊ำซคำร์บอนออกมำมำกท่ีสุด  2 ประเทศ อยำ่งจีน และสหรัฐอเมริกำจ ำเป็นตอ้งลดกำรปล่อยก๊ำซลงโดยหนัไปใช้
พลงังำนทดแทนใหม้ำกข้ึน นัน่แปลวำ่กำรใชถ่้ำนหิน และเช้ือเพลิงอ่ืนลดลง 

 

แต่อยำ่งไรก็ตำม ถ่ำนหินยงัถือเป็นเป็นแหล่งพลงังำนท่ีมีควำมส ำคญั ในกำรพฒันำอุตสำหกรรม เพรำะถ่ำนหิน
เป็นพลงังำนท่ีรำคำต ่ำกวำ่ก๊ำซธรรมชำติและน ้ ำมนัเตำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ในประเทศท่ีมีอตัรำกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจสูง 
เช่น ประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยนั้นยงัคงใชถ่้ำนหินอยูเ่น่ืองจำกรำคำท่ีถูกและลดลงอยำ่งต่อเน่ือง อีกทั้ง 
รัสเซียเร่ิมมำเป็นผูผ้ลิตถ่ำนหินก็เป็นท่ีน่ำจบัตำมองวำ่อำจจะมีผลกระทบใดต่อตลำดถ่ำนหินในอำเซียน และอินเดีย 

 

 รัฐบำลของไทยยงัมีโครงกำรท่ีจะสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินข้ึนอีก 2 โรงในภำคใต ้ 
 

อยำ่งไรก็ตำมกำรใชถ่้ำนหินยงัจะมีกำรลดลงอยำ่งชำ้ๆ เน่ืองจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจของทวปีท่ีชะลอตวั 
แผนภูม:ิ สถานการณ์ราคาถ่านหนิอนิโดนีเชีย 12 เดอืน ปี 2558 

 
ท่ีมา : www.argusmedia.com 
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การใช้ถ่านหนิและลกิไนต์ในประเทศไทย 
ในปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) ปริมำณกำรใชถ่้ำนหินและลิกไนตร์วมประมำณ 33.94 ลำ้นตนั ลดลงร้อยละ 5.47 จำก  

ช่วงเดียวกนัของปี 2557 ซ่ึงมีปริมำณกำรใชร้วมประมำณ 35.90 ลำ้นตนั กำรใชลิ้กไนตใ์นปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) ประมำณ 
14.08 ลำ้นตนั แบ่งเป็นภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ.จ ำนวน 13.55 ลำ้นตนั และอีก 0.53 ลำ้นตนั น ำไปใชใ้นภำค 
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรผลิตปูนซีเมนต ์ กระดำษ อำหำร ในขณะท่ีกำรใชถ่้ำนหินน ำเขำ้ในปี 2558 ประมำณ 19.86 
ลำ้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.27 เป็นกำรใชใ้นอุตสำหกรรมจ ำนวน 12.43 ลำ้นตนั ท่ีเหลืออีกประมำณ 7.42 ลำ้นตนัใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำของ SPP และ IPP 

 
ตาราง: ปริมาณการใช้ถ่านหินน าเข้า และลกิไนต์ในประเทศไทย 

ประเภท 
ปริมาณ (ล้านตนั) อตัรา 

2557 2558 การเตบิโต 
(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (ร้อยละ) 

การบริโภคลกิไนต์ 16.86 14.08 -16.46 
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (กฟผ.) 15.57 13.55 -12.94 
อุตสำหกรรม 1.29 0.53 -58.85 
การบริโภคถ่านหิน 19.04 19.86 4.27 
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 7.85 7.42 -5.48 
อุตสำหกรรม 11.19 12.43 11.11 
ความต้องการโดยรวม 35.90 33.94 -5.47 

ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 
 

การจดัถ่านหินน าเข้า และลกิไนต์ 

 
ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 
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ปริมาณการใช้ถ่านหนิน าเข้า และลกิไนต์ 

 
ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 

 

ในรอบปี 2558 รำคำถ่ำนหินโลกลดลงมำกเป็นประวติักำรณ์ จำกอุปสงคท่ี์อ่อนตวั ท ำใหเ้กิดภำวะถ่ำนหินลน้
ตลำด  โดยรำคำถ่ำนหิน GAR 4,200 ไดล้ดลงมำต ่ำกวำ่ระดบั 27 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อเมตริกตนั กำรท่ีรำคำถ่ำนหินใน
ตลำดโลกลดลงอยำ่งต่อเน่ือง เป็นผลมำจำกหลำยปัจจยั แต่สำเหตหุลกัๆ เป็นผลมำจำกกำรท่ีสหรัฐอเมริกำและจีน ซ่ึงครอง
ส่วนแบ่งอุปสงคถึ์งร้อยละ 50 ของตลำด ลดปริมำณกำรใชถ่้ำนหินลง โดยสหรัฐอเมริกำหนัไปใชก๊้ำซธรรมชำติมำกข้ึน 
โดยเฉพำะ shale gas ท่ีถูกคน้พบในสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงมีตน้ทุนถูกมำก และเป็นสำเหตท่ีุท ำใหร้ำคำน ้ ำมนัโลกตกลง 
นอกจำกน้ี กำรชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ประกอบกบัแรงกดดนัจำกหน่วยงำนก ำกบัดูแลดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ก็ส่งผลใหจี้นลด
ปริมำณกำรน ำเขำ้ถ่ำนหินลงเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงปัจจยัหลกัดงักล่ำวไดส่้งผลกระทบมำถึงตลำดถ่ำนหิน ท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนั
ดำ้นรำคำเพ่ือช่วงชิงตลำด จนน ำไปสู่ภำวะถ่ำนหินลน้ตลำดในปัจจุบนั 

 

จำกปัญหำรำคำถ่ำนหินท่ีปรับตวัลดลงอยำ่งต่อเน่ือง และภำวะกำรแข่งขนัในประเทศท่ีสูงข้ึน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
กำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำ ประกอบกบัปริมำณกำรใชถ่้ำนหินท่ีลดลง บริษทัจึงขยำยตลำดไดไ้ม่มำกนกั ประกอบกบัวงเงิน
หมุนเวยีนท่ีใชใ้นธุรกิจมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั จึงท ำใหก้ำรน ำเขำ้ถ่ำนหินลดลง ส่งผลให ้ UMS ตอ้งเผชิญกบัปัญหำฐำนะกำรเงิน 
และสภำพคล่องในปี 2558 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีกำรช ำระเงินตน้และภำระดอกเบ้ียแก่กลุ่มเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินตรงตำม
ก ำหนดอยำ่งต่อเน่ืองโดยตลอด และไดท้ ำกำรขอกำรสนบัสนุนวงเงินกูจ้  ำนวน 345 ลำ้นบำทจำก TTA เพ่ือเสริมสภำพคล่อง
ในกำรด ำเนินธุรกิจในช่วงไตรมำสท่ี 3 ของปี 2558 

 

ในขณะเดียวกนั  จำกกำรศึกษำของผูเ้ช่ียวชำญและผูป้ระเมินรำคำจำกภำยนอก พบวำ่ถ่ำนหินท่ีคำ้งสตอ็ค มีปัญหำ
กำรปนเป้ือนกบัเศษดิน และเศษหินเป็นระยะเวลำนำน ท ำใหคุ้ณภำพของถ่ำนหินดงักล่ำวลดลง และไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้
ในเชิงพำณิชย ์ ดงันั้น เม่ือพิจำรณำปัจจยัทำงธุรกิจรอบดำ้นและควำมเห็นของผูเ้ช่ียวชำญประกอบกบักำรบนัทึกมูลค่ำ
ยติุธรรมของกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย ์ บริษทัจึงไดบ้นัทึกรำยกำรมูลค่ำสินทรัพยท่ี์ลดลง และรำยกำรดอ้ยค่ำส ำหรับ
ทรัพยสิ์นถำวรท่ีไม่ไดมี้กำรใชง้ำนแลว้ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ เคร่ืองคดัขนำด เคร่ืองจกัร อำคำรโรงงำนบำงส่วนในจงัหวดั
สมุทรสำคร และอยธุยำ และรำยกำรดอ้ยค่ำส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดด้ ำเนินธุรกิจแลว้ ซ่ึงทั้งหมดเป็นไปตำม
หลกักำรบญัชีโดยยดึหลกัควำมระมดัระวงั 

 

ทั้งน้ี บริษทัก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำนตำมแผนปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนใหก้ลบัมำมีผลก ำไร และมีสถำนะ
ทำงกำรเงินท่ีมัน่คง เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
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สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

1. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บ AIS Scheme มีสำระส ำคญัดงัน้ี 
 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก The Maritime and Port 
Authority of Singapore (“MPA”) ภำยใตบ้ริกำรเดินเรือในประเทศและระหวำ่งประเทศ สิทธิดงักล่ำวเรียกวำ่ Approved 
International Shipping Enterprise (“AIS”) สิทธิพิเศษท่ีส ำคญัรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรจำก
กิจกำรเดินเรือทะเลตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยำยน 2551 ถึงวนัท่ี 8 กนัยำยน 2559 และสำมำรถต่ออำยอุอกไปไดอี้กตำมเง่ือนไข 
 
2. เรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน ณ 31 ธนัวำคม 2558 มีดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ เลขทีบ่ัตร 
ส่งเสริม 

วนัทีอ่นุมตั ิ
บัตรส่งเสริม 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับ 
ยกเว้นภาษ ี(ปี) 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

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

บริษทั เอม็ทีอำร์ – 2 จ ำกดั  1101(2)/2549 30 ม.ค. 49 (ใชสิ้ทธ์ิครบ 8 ปีแลว้) 

บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน)  1167/2553 17 ก.พ. 53 - 
 
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่นไขหลกัทีไ่ด้รับ 

1. ตำมมำตรำ 25 ใหไ้ดรั้บอนุญำตน ำคนต่ำงดำ้ว ซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรคู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่น
อุปกำระของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขำ้มำในรำชอำณำจกัรไดต้ำมจ ำนวน และก ำหนดระยะเวลำใหอ้ยูใ่นรำชอำณำจกัร
เท่ำท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 

2. ตำมมำตรำ 26 ใหค้นต่ำงดำ้ว ซ่ึงเป็นช่ำงฝีมือหรือผูช้  ำนำญกำรท่ีไดรั้บอนุญำตใหอ้ยูใ่นรำชอำณำจกัรตำมมำตรำ 
25 ไดรั้บอนุญำตท ำงำนเฉพำะต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรท ำงำนท่ีคณะกรรมกำรใหค้วำมเห็นชอบตลอดระยะเวลำเท่ำท่ีไดรั้บอนุญำต
ใหอ้ยูใ่นรำชอำณำจกัร 

3. ตำมมำตรำ 28 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั (ยกเวน้บตัร 
1167/2553) 

4. ตำมมำตรำ 31 วรรคหน่ึง ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำแปดปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ยกเวน้บตัร 1167/2553) 

5. ตำมมำตรำ 34 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลนั้น 
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 6. ตำมมำตรำ 37 ใหไ้ดรั้บอนุญำตใหน้ ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจกัรเป็นเงินตรำต่ำง ประเทศได ้ (ยกเวน้
บตัรเลขท่ี 2163(2)/2550 และ 1995(1)/2552) 
 

7. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช ำระเตม็มูลค่ำหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษัท เลขทีบ่ัตรส่งเสริม ทุนจดทะเบียน 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 1845(4)/2548 ไม่นอ้ยกวำ่ 350 ลำ้นบำท 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 2163(2)/2550 ไม่นอ้ยกวำ่ 550 ลำ้นบำท 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 1665(1)/2552 ไม่นอ้ยกวำ่ 2003 ลำ้นบำท 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 1955(1)/2552 ไม่นอ้ยกวำ่ 2003 ลำ้นบำท 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 1263(1)/2553 ไม่นอ้ยกวำ่ 2003 ลำ้นบำท 

บริษทั เอม็ทีอำร์ – 2 จ ำกดั 1101(2)/2549 ไม่นอ้ยกวำ่ 350 ลำ้นบำท 

บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) 1167/2553 ไม่นอ้ยกวำ่ 541 ลำ้นบำท 
 
3. บริษทัย่อยของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 2 แห่ง ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) จ ำนวน 2 ฉบบั มีสำระส ำคญัดงัน้ี  
 

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

 ประเภทกิจกำร กิจกำรขนส่งทำงเรือ 
ประเภท 7.2 

บริกำรดำ้นขนถ่ำยสินคำ้
ส ำหรับเรือเดินทะเล 

ประเภท 7.1 

 ไดรั้บกำรยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมท่ีคณะกรรมกำร 
พิจำรณำอนุมติั 

ตำมท่ีคณะกรรมกำร 
พิจำรณำอนุมติั 

 ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ี
ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน  

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

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

 ไดรั้บกำรยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม ไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ตลอดระยะเวลำท่ีผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมไดรั้บกำรยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

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. ปัจจยัความเส่ียง 
 

ในกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมทิศทำงเชิงกลยทุธ์ท่ีวำงไว ้บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกองคก์ร ดงันั้นกำรท ำควำมเขำ้ใจธรรมชำติของควำมเส่ียงเหล่ำน้ี กำรระบุถึงควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งทนัท่วงที 
และกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ลว้นเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัในกำรวำงแผนกลยทุธ์รวมถึง
กระบวนกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ กำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพจะช่วยเสริมสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่ม
บริษทัฯ สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกิจได ้ และหำกน ำกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงมำปฏิบติัไดส้ ำเร็จ
แลว้ จะสำมำรถป้องกนัควำมสูญเสียท่ีอำจเกิดข้ึน และยงัช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ท่ีดียิง่ข้ึนไดอี้ก
ดว้ย กลุ่มบริษทัฯ บริหำรควำมเส่ียงภำยใตทิ้ศทำงในภำพรวมท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บกำรสนบัสนุน
จำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ี กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ 
(TTA Enterprise Risk Management Framework) ช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเป็นขั้นตอนและมี
ประสิทธิภำพ อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมใหมี้วฒันธรรมดำ้นควำมเส่ียงท่ีเขม้แขง็อีกดว้ย 
 
กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษทัฯ ยดึมัน่ในกำรปฏิบติัตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ กลุ่มบริษทัฯ มีกำร
บริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม เพ่ือจุดมุ่งหมำยในกำรปกป้องทรัพยำกรบุคคลและทรัพยสิ์น รักษำ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นกำรช่วยส่งเสริมช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ใน
กำรออกแบบกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รนั้น กลุ่มบริษทัฯ ไดอิ้งตำมมำตรฐำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของ
กลุ่มอุตสำหกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล ตำมแนวทำงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (“COSO”) เพ่ือยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั และนบัแต่นั้นมำ กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์รของบริษทัฯ ค่อยๆ ไดรั้บกำรพฒันำข้ึน จนเกิดเป็นกระบวนกำรท ำงำนแบบองคร์วมท่ีเป็นระบบ ในกำรระบุ 
วเิครำะห์ และบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดมี้กำรส่ือสำรและอบรมพนกังำนเก่ียวกบักรอบกำร
บริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือช่วยสร้ำงวฒันธรรมองคก์รดำ้นบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงในทำ้ยท่ีสุดจะช่วยเพ่ิมมูลค่ำและ
มำตรฐำนในกำรปฏิบติังำนในทุกส่วนขององคก์รใหสู้งข้ึน และช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียงภำยใตส้ภำวะกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีรวดเร็วทั้งในและต่ำงประเทศไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 
กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วย: 
1. วตัถุประสงค์และวธีิการในการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มำตรฐำนและแนวปฏิบติัในกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมสอดคลอ้งกนั กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ ำหนด
วตัถุประสงคแ์ละวธีิกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีชดัเจน รวมถึงไดมี้กำรก ำหนดขีดจ ำกดัของควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯ รับไดไ้ว ้
อีกดว้ย 

 
2. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบักรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำใหมี้
วธีิกำรท่ีเป็นระบบและสอดคลอ้งตำมหลกัเหตผุล เพื่อใชใ้นกำรระบุ วเิครำะห์ บรรเทำ และติดตำมควำมเส่ียงหลกัท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อบริษทัฯ กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงถูกขบัเคล่ือนโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยไดรั้บควำมช่วยเหลือและ
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สนบัสนุนในกำรปฎิบติังำนจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส่วนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีดูแล สนบัสนุน และติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกดำ้นของกลุ่มบริษทัฯ 
 

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้

ตรวจสอบและติดตำมดูแลประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ ในภำพรวม เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ควำมเส่ียง
หลกัของธุรกิจไดถู้กทบทวน ติดตำม และบริหำรจดักำรใหอ้ยูใ่นขีดจ ำกดัท่ีบริษทัฯ รับได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยทำง
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัและก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงตั้งแต่ระดบั
ผูบ้ริหำร เพื่อช่วยส่งเสริมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ ซ่ึงรวมถึงกำรรับรองกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
กลุ่มบริษทัฯ และสนบัสนุนกำรปฏิบติัตำมแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงนบัเป็นส่วนหน่ึงของกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี ส่วนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกระบวนกำรและแนวปฏิบติัดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง
ภำยในกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่มีกำรควบคุมอยำ่งเพียงพอในขั้นตอนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง รวมถึงมี
ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีวำงไว ้
 

2.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีช่วยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงของ

กลุ่มบริษทัฯ ในกำรควบคุมดูแลกำรจดักำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ อยำ่งเป็นอิสระ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมี
ควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดระดบัขีดจ ำกดัของควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้  รวมถึงนโยบำยในกำรควบคุมควำมเส่ียง 
รวมทั้งมีหนำ้ท่ีทบทวนและติดตำมควำมเส่ียงในทุกดำ้น ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ ควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติักำร ควำมเส่ียง
ดำ้นกำรเงิน และควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด ซ่ึงควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัเหล่ำน้ีจะไดรั้บกำรทบทวนและน ำไป
หำรืออยำ่งจริงจงัในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะคอยดูแล
และติดตำมใหมี้กำรวำงแผนบรรเทำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมเพื่อน ำไปปฏิบติั หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบหลกัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย: 

 ปรับปรุงและก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรและกำรรำยงำนควำมเส่ียง 
 ทบทวนและอนุมติักรอบ นโยบำย กลยทุธ์ และแผนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 ทบทวนและตรวจสอบติดตำมควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในกลุ่มบริษทัฯ 
 น ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัควำมเส่ียงแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำสเพ่ือช่วยในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ

ภำยใน 
 
2.3 การบริหารความเส่ียงในระดบักลุ่มบริษัทฯ 
เพ่ือใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน บริษทัฯ ได้

แต่งตั้งหน่วยงำนขององคก์รในระดบักลุ่มบริษทัฯ ข้ึน ซ่ึงหน่วยงำนเหล่ำน้ีมีส่วนสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนและกำรพฒันำ
ปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีกำรจดัตั้งระบบบริหำรและติดตำมควำมเส่ียง เพ่ือช่วยบรรเทำผลกระทบอยำ่ง
มีนยัส ำคญัท่ีเกิดจำกควำมเส่ียง ซ่ึงอำจส่งผลกระทบในวงกวำ้งต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
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2.3.1 ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ีก ำหนดนโยบำย และปฏิบติังำนตำมกล

ยทุธ์ และแผนงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ 
หน่วยงำนน้ีไดป้ระสำนงำนร่วมกบัตวัแทนดำ้นควำมเส่ียงจำกหน่วยธุรกิจต่ำงๆ ในกำรทบทวนผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
ควำมเส่ียงหลกั ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวได ้ รวมถึงกำรรำยงำน
และติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงหลกั และกำรปฏิบติัตำมแผนงำนบรรเทำควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของบริษทัฯ นอกจำกน้ี หน่วยงำนดงักล่ำวยงัมีหนำ้ท่ีสนบัสนุนกำรแบ่งปันควำมรู้และกำรส่ือสำรดำ้นกำร
บริหำรควำมเส่ียง รวมถึงกำรสร้ำงวฒันธรรมดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงในกลุ่มบริษทัฯ อีกดว้ย 
 

2.3.2 ฝ่ายก ากบัดูแลการปฏบิัตติามข้อก าหนด 
หน่วยงำนน้ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนในทุกกระบวนกำรของกำร

ด ำเนินงำนทุกดำ้นภำยในกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบติังำนเหล่ำน้ีมีส่วนช่วยในกำรจ ำกดัและควบคุม
ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดในกำรปกป้องทรัพยำกรบุคคลและทรัพยสิ์นขององคก์ร 
รวมถึงกำรรักษำผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หน่วยงำนน้ียงัไดมี้กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงำน
ต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ และมีหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ต่อ
คณะกรรมตรวจสอบ 
 

2.3.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีส่วนช่วยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวม ดว้ยกำรประเมิน

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหนำ้ท่ีตรวจสอบประสิทธิภำพของแผนงำนควบคุมควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว ้ และกำรปฏิบติั
ตำมแผนงำนจดักำรควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงเป็นกำรช่วยเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่กิจกรรมและขั้นตอนในกำรบริหำรควำมเส่ียง
นั้นไดถู้กน ำมำปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิผล และมีกรอบกำรควบคุมท่ีเพียงพอในกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในกลุ่มบริษทัฯ 
 

2.3.4 หน่วยงานอืน่ๆ 
หน่วยงำนอ่ืนๆ หมำยรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีอำจมีผลกระทบ

ในวงกวำ้งต่อกำรด ำเนินงำน หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งกำรควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น  แผนฟ้ืนฟคูวำมเสียหำย
และกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินธุรกิจ (เพ่ือบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลใหก้ำรด ำเนินธุรกิจหยดุชะงกั 
และควำมเส่ียงในดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ) และหน่วยงำนส่ือสำรองคก์ร (เพ่ือบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ของบริษทัฯ) 
 

2.4 การบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยธุรกจิ 
เพ่ือใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ มีกำรจดักำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจอยำ่งเหมำะสม และ

ทนัเวลำ หน่วยธุรกิจมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำรระบุและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงหลกั และรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรควำม
เส่ียงเพ่ือน ำไปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ต่อไป บริษทัฯ มีแผนท่ีจะปรับปรุงกำรบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงของหน่วยธุรกิจใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยใหม่ท่ีถูกก ำหนดข้ึนโดยคณะ
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กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ โดยกำรใหห้น่วยธุรกิจแต่ละแห่งจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบั
หน่วยธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมกำรในระดบัหน่วยธุรกิจเหล่ำน้ีจะประกอบดว้ยผูบ้ริหำรระดบัสูงของหน่วยธุรกิจนั้นๆ ท ำให้
บริษทัฯ สำมำรถวเิครำะห์และจดักำรกบัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนอยำ่งทนัท่วงที คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
หน่วยธุรกิจจะมีหนำ้ท่ีก ำหนดโครงสร้ำงและกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียง ผลกัดนัใหเ้กิดกำรน ำแผนงำนดำ้นกำรบริหำร
ควำมเส่ียงมำปฏิบติัภำยในหน่วยธุรกิจ และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนดำ้นควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
บริษทัฯ เป็นประจ ำทุกไตรมำส 
 
3. กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ถูกก ำหนดข้ึนตำมแนวทำงกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงกำรน ำ
นโยบำย ขั้นตอน และแนวปฏิบติัต่ำงๆ จำกผูบ้ริหำร มำประยกุตใ์ชอ้ยำ่งเป็นระบบ ในกำรระบุ วเิครำะห์ จดักำร ติดตำม 
และรำยงำนควำมเส่ียง ควำมเส่ียงในระดบัสูง/สูงสุดจะถูกระบุและประเมินในแง่ผลกระทบท่ีมีตอ่กำรด ำเนินงำน สถำนะ
ทำงกำรเงินและช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ โดยจะมีกำรก ำหนดแผนงำนบรรเทำควำมเส่ียงและติดตำมควำมคืบหนำ้อยำ่ง
ใกลชิ้ด กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ประกอบดว้ย: 

 
3.1 การระบุความเส่ียง 
กำรระบุควำมเส่ียงเป็นขั้นตอนท่ีกระท ำอยำ่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมจำกกำรมีควำมเขำ้ใจในเป้ำหมำยธุรกิจอยำ่งชดัเจน 

รวมถึงกำรตระหนกัถึงควำมเส่ียงต่ำงๆ วำ่มีผลกระทบกบัควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งไรบำ้ง โดยกระบวนกำร
ระบุควำมเส่ียงนั้น บริษทัฯ ไดมี้กำรก ำหนดควำมเส่ียงทั้งหมดท่ีอำจเกิดข้ึน ซ่ึงครอบคลุมควำมเส่ียงในทุกดำ้นท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจ อนัประกอบดว้ยควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ ควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติักำร ควำมเส่ียงดำ้น
กำรตลำด ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงินและสินเช่ือ และควำมเส่ียงจำกปัจจยัภำยนอก 

 
3.2 การประเมนิความเส่ียง 
ขั้นตอนน้ีเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนกบัองคก์ร จำกควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้รวมถึง

พิจำรณำควำมเป็นไปไดท่ี้ควำมเส่ียงเหล่ำน้ีจะมีโอกำสเกิดข้ึน และน ำมำจดัล ำดบัตำมควำมส ำคญัของผลกระทบท่ีมีต่อ
ธุรกิจ ผูรั้บผิดชอบในกำรประเมินควำมเส่ียงมีกำรใชเ้คร่ืองมือและวธีิกำรท่ีหลำกหลำย อำทิ กำรเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มำตรฐำน กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึน เป็นตน้ เพ่ือประเมินโอกำสท่ีจะเกิดควำมรุนแรง และควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง และน ำผลท่ีไดม้ำเปรียบเทียบกบัขีดจ ำกดัควำมเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบั
ควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ โดยหลกัเกณฑแ์ละขีดจ ำกดัในกำรประเมินควำมเส่ียงจะถูกทบทวนเป็นระยะ เพ่ือให้
สอดคลอ้งและสนบัสนุนเป้ำหมำยธุรกิจ รวมถึงเกิดกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสมและต่อเน่ือง โดยกำร
ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละขีดจ ำกดัในกำรประเมินควำมเส่ียงจะค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้มและโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง
ขีดจ ำกดัในกำรรับควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

 
3.3 การจดัการความเส่ียง 
เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถลดควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือขีดจ ำกดัท่ียอมรับได ้ และเพ่ือใหบ้รรลุถึง

เป้ำหมำยในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้ บริษทัฯ มีกำรใชก้ลยทุธ์ในกำรบรรเทำควำม
เส่ียงต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมตำมลกัษณะของแต่ละควำมเส่ียง เช่น กำรยอมรับ (Accept) หลีกเล่ียง (Avoid) บรรเทำ (Mitigate) 
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โอนถ่ำย (Transfer) และกำรแสวงหำประโยชน์ (Exploit) เพื่อบริหำรจดักำรควำมเส่ียง หำกควำมเส่ียงท่ีเหลืออยูย่งัคงอยูใ่น
ระดบัท่ีสูงเกินกวำ่ขีดจ ำกดัควำมเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้ ผูรั้บผิดชอบในกำรประเมินควำมเส่ียงจะตอ้งจดัท ำแผนงำนบรรเทำควำม
เส่ียงข้ึน เพ่ือลดโอกำสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบของควำมเส่ียงท่ีระบุไวใ้หล้งมำอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 
3.4 การรายงานและการตดิตามความเส่ียง 
ผลท่ีเกิดจำกกำรบริหำรควำมเส่ียงจะถูกน ำไปรำยงำนต่อคณะผูบ้ริหำร อนัประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชำในหน่วย

ธุรกิจ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ตอ่จำกนั้นจะถูกน ำไปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นประจ ำ
ทุกไตรมำส 
 

กำรพิจำรณำน ำเสนอกำรลงทุนในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจำรณำปัจจยัหลกัต่ำงๆ ในกำรลงทุนเพ่ือประเมินควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน เช่น ควำมสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยกลยทุธ์ กำรควบคุมกำรด ำเนินงำน ผลกระทบทำงกำรเงิน ภำระ
ผกูพนัทำงกฎหมำย รวมทั้งกฎหมำยและขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศ ควำมช ำนำญทำงเทคนิค รวมถึงทรัพยำกรต่ำงๆ ท่ีมีอยู ่
เพ่ือน ำไปพิจำรณำประกอบกำรตดัสินใจลงทุนอยำ่งละเอียดรอบคอบ 
 
ความเส่ียงหลกัและมาตรการบรรเทาความเส่ียง 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

1.1 ความเส่ียงในการปฏบิัตติามแผนกลยุทธ์ 
ถึงแมว้ำ่กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรพิจำรณำควำมเส่ียงเป็นประเดน็ส ำคญัในกำรตดัสินใจและวำงแผนกลยทุธ์ แต่กำรท่ี

บริษทัฯ ไม่สำมำรถก ำหนดและปฏิบติัตำมแผนกลยทุธ์ท่ีวำงไวอ้ยำ่งถูกตอ้ง รวมถึงไม่สำมำรถปรับแผนกลยทุธ์ตำมกำร
เปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจไดอ้ยำ่งทนัเวลำ เป็นควำมเส่ียงท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อกำรท ำก ำไรของ
บริษทัฯ บริษทัฯ จดักำรกบัควำมเส่ียงน้ีโดยกำรจดัตั้งระบบและกระบวนกำรในกำรทบทวนแผนกลยทุธ์ท่ีท ำข้ึนโดย
หน่วยงำนต่ำงๆ เป็นระยะ โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และกำรขยำยแผนกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำธุรกิจ 
บริษทัฯ มีกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุกเดือน เพื่อตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และแลกเปล่ียนควำม
คิดเห็นในกำรปรับแผนธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ในระยะสั้น เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้  รวมถึงกำร
รำยงำนต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดท้ ำกำรวเิครำะห์ เปรียบเทียบขอ้มูล และสมมุติฐำนต่ำงๆ ท่ีบริษทัฯ น ำมำใช ้จำกแหล่งขอ้มูล
ของสถำบนัต่ำงๆ ท่ีเช่ือถือได ้ และไดมี้กำรปรึกษำกบัผูเ้ช่ียวชำญภำยนอก เพ่ือท ำกำรวเิครำะห์และคำดกำรณ์สภำพ
เศรษฐกิจ สงัคม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 

1.2 ความเส่ียงด้านการลงทุนในโครงการใหม่ 
บริษทัฯ ไดม้องหำโอกำสกำรลงทุนใหม่ เพ่ือเป็นกำรต่อยอดทำงธุรกิจและเพ่ิมมูลค่ำใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ แต่ในสภำวะ

เศรษฐกิจเช่นน้ี อำจเป็นเร่ืองยำกในกำรหำกำรลงทุนท่ีดีและเหมำะสม และถึงแมว้ำ่บริษทัฯ จะสำมำรถหำโครงกำรลงทุน
ใหม่ท่ีเหมำะสมไดแ้ลว้ก็ตำม ควำมส ำเร็จในกำรลงทุนนั้นอำจไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยัดำ้นลบต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
มูลค่ำเงินลงทุนโครงกำร หุน้ส่วนร่วมทุน ค่ำสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำของโครงกำร ส่ิงแวดลอ้มในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ กฎระเบียบขอ้บงัคบั สภำวะตลำด และกำรแข่งขนั เพ่ือใหก้ำรตดัสินใจในกำรลงทุนเป็นไปอยำ่งรอบคอบและ
เหมำะสม กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ ำหนดขั้นตอนกำรอนุมติักำรลงทุน โดยมีวธีิกำรในกำรพิจำรณำท่ีเป็นระเบียบแบบแผน รวมถึง
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กำรทบทวนเพ่ือวเิครำะห์ควำมเส่ียงและโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรลงทุน นอกจำกน้ี รำยละเอียดกำรลงทุน และ
ธุรกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบักำรลงทุนจะถูกทบทวนอยำ่งละเอียด โดยทีมงำนจำกสำยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่
บริษทัฯ ไดน้ ำเสนอโครงกำรลงทุนท่ีดีและเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบใน
ขั้นสุดทำ้ยและพิจำรณำอนุมติั 
 

1.3 ความเส่ียงด้านการร่วมทุน/หุ้นส่วนธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัฯ มีกำรท ำธุรกิจกบับริษทัร่วมทุนและหุน้ส่วนหลำยบริษทั ซ่ึงหุน้ส่วนเหล่ำน้ีอำจมีผลประโยชน์หรือ

เป้ำหมำยทำงธุรกิจหรือเศรษฐกิจท่ีไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และอำจด ำเนินกำรท่ีขดักบัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัฯ 
เพ่ือบรรเทำควำมเส่ียงในดำ้นน้ี กลุ่มบริษทัฯ จึงไดพิ้จำรณำคดัเลือกผูร่้วมทุนและหุน้ส่วนธุรกิจอยำ่งละเอียดรอบคอบ โดย
บริษทัฯ ไดมี้กำรท ำสญัญำกบัผูร่้วมทุน/หุน้ส่วนธุรกิจ ซ่ึงในสญัญำจะมีกำรระบุเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรร่วมทุนเหล่ำนั้นอยำ่งเหมำะสมและรัดกมุ เพื่อเป็นกำรปกป้องผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
 

1.4 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง 
บริษทัฯ ใชจ้รรยำบรรณทำงธุรกิจเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรับทั้งตวับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในกลุ่ม 

กำรท ำใหพ้นกังำนทุกคนปฏิบติัตำมหลกัจรรยำบรรณดงักล่ำว เป็นเร่ืองท่ีทำ้ทำย เพรำะกำรท่ีบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตำมหรือถูก
เขำ้ใจวำ่ไม่ท ำตำมหลกัจรรยำบรรณและขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยนั้น อำจท ำใหช่ื้อเสียงของบริษทัฯ เสียหำย ซ่ึงอำจส่งผล
กระทบต่อใบอนุญำตในกำรด ำเนินกิจกำร ช่ือเสียงบริษทัฯ โอกำสและควำมสำมำรถในกำรลงทุนหรือหำทรัพยำกรใหม่ๆ 
ท ำใหโ้อกำสในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนมีจ ำกดั ซ่ึงส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะกำรเงินของบริษทัฯ ในท่ีสุด ควำม
เส่ียงดำ้นช่ือเสียงอำจเกิดจำกปัจจยัหลำยดำ้น ไดแ้ก่ ควำมโปร่งใสและควำมยติุธรรมในแนวปฏิบติัทำงธุรกิจ ควำมปลอดภยั
ในสถำนท่ีท ำงำน ควำมรับผิดชอบทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม และกำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของชุมชนและสงัคม 
 

ในกำรจะบริหำรควำมเส่ียงเหล่ำน้ี บริษทัฯ ไดท้บทวนจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ และได้
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต เพ่ือรักษำสมดุลทำงดำ้นช่ือเสียงขององคก์รท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม กลุ่มบริษทัฯ มีกำรส่ือสำรกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ เหมำะสม และเท่ำเทียมกนั 
โดยหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์และส่ือสำรองคก์ร ไดส่ื้อสำรและเผยแพร่ขอ้มูลอยำ่งมีประสิทธิภำพต่อผูถื้อหุน้ 
นกัวเิครำะห์ ส่ือท่ีเก่ียวขอ้ง และประชำชนทัว่ไป โดยไดจ้ดัประชุมนกัวเิครำะห์และนกัลงทุนเป็นรำยไตรมำส กำรประชุม
กบันกัลงทุน กำรเดินทำงเพ่ือพบนกัลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรเปิดเผยรำยงำนต่ำงๆ เป็นระยะ เช่น รำยงำนทำง
กำรเงิน และข่ำวประชำสมัพนัธ์ รวมถึงกำรเปิดเผยรำยงำนตำมเหตุกำรณ์ เช่น รำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
และกำรลงทุน 
 
2. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

2.1 ความเส่ียงด้านการตลาด 
กิจกรรมทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงหลำยดำ้น ซ่ึงรวมถึงอตัรำแลกเปล่ียน รำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์ และ

อตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงลว้นมีควำมผนัผวนและไม่แน่นอน เพ่ือท่ีจะบริหำรควำมเส่ียงเหล่ำน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทำง
กำรเงินท่ีหลำกหลำย ไดแ้ก่ สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย สญัญำซ้ือขำยค่ำ
ระวำงเรือล่วงหนำ้ สญัญำแลกเปล่ียนรำคำน ้ ำมนั และกำรซ้ือสิทธิซ้ือขำย (Option) ต่ำงๆ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีกำรจดั
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ใหร้ำยจ่ำยและเงินกูเ้ป็นเงินสกลุเดียวกบัรำยไดใ้หม้ำกท่ีสุด เพ่ือลดควำมเส่ียงดำ้นควำมผนัผวนของสกลุเงิน ทั้งน้ี กำรใช้
เคร่ืองมือทำงกำรเงินจะถูกควบคุมอยำ่งเขม้งวดดว้ยนโยบำย และขอบเขตอ ำนำจท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 
บริษทัฯ 
 

2.2 ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือจะเกิดข้ึนเม่ือคู่สญัญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ตกลงได ้ โดยปกติกลุ่มบริษทัฯ จะด ำเนิน

กิจกรรมทำงธุรกิจกบัคู่สญัญำโดยพิจำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเช่ือถือของคู่สญัญำเป็นหลกั ซ่ึงกระท ำไดโ้ดย
กำรประเมินและติดตำมกำรผิดนดัช ำระหน้ีและควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของลูกคำ้ ผูจ้ดัหำสินคำ้ ผูรั้บเหมำ ผูร่้วมทุน และ
สถำบนักำรเงินต่ำงๆ ควำมน่ำเช่ือถือของคู่สญัญำดำ้นสินเช่ือจะไดรั้บกำรประเมินเป็นระยะดว้ยวธีิกำรท่ีเหมำะสม ในบำง
กรณีบริษทัฯ อำจตอ้งมีกำรเพ่ิมมำตรกำรลดควำมเส่ียง โดยกำรขอใหเ้พ่ิมหลกัประกนั หรือลดระยะเวลำในกำรใหเ้ครดิต
ทำงกำรคำ้ ส ำหรับคู่สญัญำท่ีมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีไม่แขง็แกร่ง นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดท้บทวนควำมเส่ียงดำ้นกำร
กระจุกตวัของสินเช่ือกบัคู่สญัญำรำยบุคคลหรือตำมภูมิล ำเนำดว้ย 
 

2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ/แหล่งเงนิทุน 
บริษทัฯ บริหำรควำมเส่ียงน้ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรใหมี้แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อควำมจ ำเป็นในดำ้น

เงินลงทุน และเพ่ือผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ เติบโต ไม่วำ่จะดว้ยกำรขยำยธุรกิจ หรือรวมกิจกำร นอกเหนือจำกกำรรักษำ
ควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถำบนัทำงกำรเงินต่ำงๆ แลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพในกำรวำงแผน 
ก ำหนดงบประมำณและกำรคำดกำรณ์ เพ่ือประเมินควำมจ ำเป็นทำงสภำพคล่องในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 
มำตรกำรเหล่ำน้ีประกอบดว้ยกำรบริหำรเงินสดจำกศูนยก์ลำง กำรรักษำระดบัเงินทุนและกำรเขำ้ถึงสินเช่ือไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม รวมทั้งกำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรทดสอบระดบักระแสเงินสดเพ่ือรักษำควำมมัน่คงทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัฯ 
มีวงเงินสินเช่ือพร้อมใชท่ี้ไดรั้บอนุมติัแลว้กบัธนำคำรท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่ำงประเทศ 
 
3. ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 

3.1 ความเส่ียงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเขม้งวดในดำ้นสุขภำพ ควำมปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยควำมส ำคญัขององคป์ระกอบสำมดำ้นน้ี บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสุขภำพ ควำม
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งจริงจงัทัว่ทั้งกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงควำมเส่ียงเหล่ำน้ีลว้นเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมและบริกำรของ
บริษทัฯ จึงตอ้งมีกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบติัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ หำกมี
กำรตรวจพบกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัจะมีกำรน ำมำตรกำรแกไ้ขและป้องกนัมำใชเ้พ่ือลดควำมเส่ียงลง นอกจำกน้ีกลุ่ม
บริษทัฯ ยงัมีกำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสนบัสนุนดำ้นสุขภำพ ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม อำทิ กำรรณรงคล์ดอุบติัเหตุ
ใหเ้ป็นศูนย ์ และกิจกรรมกำรตรวจสอบท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเพ่ือตรวจเช็คควำมปลอดภยัดำ้นสุขภำพและส่ิงแวดลอ้มใน
ทุกพ้ืนท่ีท่ีปฏิบติังำน 
 

3.2 ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล 
ลกัษณะกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งมีบุคลำกรท่ีมีทกัษะและมีควำมสำมำรถเฉพำะทำงในกำร

ปฏิบติังำน อยำ่งไรก็ตำม บุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้นเหล่ำน้ีมีจ ำนวนนอ้ยและไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของ
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ตลำด โดยเฉพำะในบำงอุตสำหกรรม ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงตอ้งแข่งขนักบับริษทัอ่ืนทั้งท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนัและ
ต่ำงอุตสำหกรรม เพ่ือเฟ้นหำพนกังำนท่ีมีคุณภำพและประสบกำรณ์ตำมท่ีบริษทัฯ ตอ้งกำร หำกกลุ่มบริษทัฯ ไม่สำมำรถ
รักษำพนกังำนเหล่ำน้ีไวไ้ด ้ อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ซ่ึงจะส่งผลต่อศกัยภำพของกลุ่มบริษทัฯ 
ไดใ้นทำ้ยท่ีสุด บริษทัฯ เช่ือวำ่ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีแขง็แกร่งของทรัพยำกรมนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัในกำรช่วยใหบ้ริษทัฯ 
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรพนกังำนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได ้ เพ่ือ
จูงใจและรักษำทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถ บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมจดัท ำกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งดว้ย เพ่ือใหม้ัน่ใจ
ไดว้ำ่ควำมรู้และทกัษะต่ำงๆ ไดถู้กส่งต่อไปยงัรุ่นต่อไป บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงบรรยำกำศในท่ีท ำงำนท่ีเอ้ือต่อกำร
ท ำงำนของพนกังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหพ้นกังำนทุกคนสำมำรถท่ีจะพฒันำเติบโตในสำยอำชีพต่อไปและมีควำม
สมดุลระหวำ่งชีวติกำรท ำงำนและชีวติส่วนตวั 
 

3.3 การจดัการภาวะวกิฤตแิละการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 
เป็นส่วนหน่ึงของแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เพ่ือใชบ้ริหำรจดักำรภยัคุกคำมหรือเหตุกำรณ์ดำ้นลบต่ำงๆ 

ซ่ึงขดัขวำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ โรคระบำด ภยัจำกกำรก่อกำรร้ำย ภยัธรรมชำติซ่ึงสร้ำงควำมเสียหำยแก่
ทรัพยสิ์นส ำคญัของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สำมำรถกลบัมำด ำเนินงำนไดต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้ บริษทัฯ จะท ำงำน
ร่วมกบัหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรก ำหนดแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจและแผนกำรจดักำรในภำวะวกิฤติ ซ่ึงจะช่วย
ลดหรือจ ำกดัโอกำสในกำรเกิดภำวะธุรกิจหยดุชะงกั และยงัช่วยใหบ้ริษทัฯ สำมำรถตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
4. ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกและการปฏบิัตติามระเบียบข้อบังคบั 

4.1 ความเส่ียงจากสภาวการณ์ทางธุรกจิ 
เน่ืองจำกบริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจทัว่โลก จึงตอ้งประเมินและติดตำมควำมเส่ียงของประเทศต่ำงๆ ท่ีมีกำร

ประกอบกิจกำรอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ-สงัคม ระบบภำษีและกฎหมำย ไปจนถึงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง ควำม
ขดัแยง้ภำยในประเทศ และภยัธรรมชำติ โดยไดป้ระเมินควำมเส่ียงเหล่ำน้ีเป็นประจ ำเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถระบุควำม
เส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและสำมำรถรับมือกบัควำมเส่ียงเหล่ำน้ีอยำ่งทนัท่วงที ดว้ยกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม กลุ่ม
บริษทัฯ ยงัไดท้ ำประกนัเพ่ือคุม้ครองควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ซ่ึงสำมำรถลดผลกระทบจำกควำมเส่ียงลงได ้
 

4.2 การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดตามกฎหมาย 
กลุ่มบริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจทัว่โลก จึงตอ้งเผชิญกบักำรเปล่ียนแปลงของขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยต่ำงๆ 

มำกมำย บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ จึงไดจ้ดัท ำรำยกำรขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีบริษทัฯ 
ตอ้งปฏิบติัตำมข้ึนเพ่ือใหแ้ต่ละหน่วยงำนใชใ้นกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมกฎหมำย 
 

แมแ้ต่ภำยใตส้ถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง ซ่ึงส่งผลใหมี้กำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั บริษทัฯ จะด ำเนินทุกมำตรกำรท่ีเป็นไปได ้ เพื่อท ำใหก้ำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ สอดคลอ้งและถูกตอ้งตำม
กฎหมำย รวมถึงสร้ำงมำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 
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เพ่ือสะทอ้นควำมมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทัฯ  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชจ้รรยำบรรณทำงธุรกิจเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินธุรกิจ และเพื่อใหแ้น่ใจวำ่มีกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดัตั้ง
กระบวนกำรรับขอ้ร้องเรียนในกำรแจง้เบำะแสเก่ียวกบักำรละเมิดและไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ดว้ย 
 

4.3 ความเส่ียงทางด้านสังคมและชุมชน 
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต ไม่วำ่จะตั้งอยูใ่นชุมชนหรือบริเวณ

ใกลเ้คียงนั้น อำจถูกมองหรือเขำ้ใจวำ่มีโอกำสท่ีจะสร้ำงควำมเสียหำยกบัส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้นๆ ควำมคำดหวงัของ
ชุมชนมีควำมซบัซอ้น เน่ืองจำกมีมุมมองจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียหลำยกลุ่มท่ีอำจไม่ตรงกนัซ่ึงยำกจะแกไ้ข ควำมคิดเห็นของผูมี้
ส่วนไดเ้สียและกำรยอมรับจำกชุมชนอำจไดรั้บอิทธิพลจำกหลำยดำ้น เช่น อิทธิพลจำกกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กำร
ปฏิบติังำนของกลุ่มต่ำงๆ รวมทั้งเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนในระดบัชุมชน ประเทศและภูมิภำคในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ ประกอบ
กิจกำรอยู ่ ซ่ึงส่ิงต่ำงๆ เหล่ำน้ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ได ้  ทั้งน้ี เพ่ือใหส้ำมำรถลดควำมเส่ียงดำ้นน้ี
ลงได ้ บริษทัฯ ไดติ้ดตำมและวเิครำะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงของขอ้ก ำหนดและกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีวำ่ดว้ย
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไดป้ระสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครัฐ
ต่ำงๆ อยำ่งใกลชิ้ด รวมทั้งไดน้ ำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำแผนงำนและมำตรกำรรองรับต่ำงๆ เช่น กำร
จดัท ำโครงกำรท่ีแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือเป็นกำรใหค้วำมส ำคญักบัชุมชน และเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์
อนัดีกบัชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง 
 
การสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความเส่ียงทีเ่ข้มแข็ง 

ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกำรเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ือง แต่กำรบริหำร
ควำมเส่ียงจะส ำเร็จไม่ได ้หำกทั้งองคก์รไม่น ำไปปฏิบติัเพ่ือสร้ำงใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รดำ้นควำมเส่ียงท่ีเขม้แขง็ ผูบ้ริหำร
ระดบัสูงของบริษทัฯ ไดมี้กำรส่ือสำรถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงและสร้ำงควำมเขำ้ใจวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียง
เป็นควำมรับผดิชอบของบุคลำกรทุกคนในองคก์ร ควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรในดำ้นน้ีท ำใหก้ลุ่มบริษทัฯ สำมำรถบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงภำยใตส้ภำวะกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีรวดเร็วทั้งในและต่ำงประเทศไดเ้ป็นอยำ่งดี ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ผนวกกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเขำ้กบักำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจอีกดว้ย ส่ิงเหล่ำน้ีจะท ำใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมดำ้น
ควำมเส่ียงท่ีเขม้แขง็ข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณค่ำในกระบวนกำรด ำเนินงำนทั้งหมดของธุรกิจในทำ้ยท่ีสุด 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย
เท่ำกบั 45,346,399,339 บำท โดยร้อยละ 45.9 เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 
54.1 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน และท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 
 สินทรัพยร์วมตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

จำกขอ้มูลในงบกำรเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทั
และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ในรำคำทุนสุทธิรวม 18,386,614,727  บำท คิดเป็นร้อยละ 40.5 
ของสินทรัพยร์วม 

 
ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ รำคำตำมบญัชี – 

สุทธิ (พนับำท) 
ท่ีดิน TTA เป็นเจำ้ของ  82,847 
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 30,248 
 UMS เป็นเจำ้ของ 372,334 
 อ่ืนๆ 125,252 
อำคำรและโรงงำน TTA เป็นเจำ้ของ 52,099 
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 59,159 
 UMS เป็นเจำ้ของ 184,034 
 PMTA เป็นเจำ้ของ 493,646 
 อ่ืนๆ 141,742 
ส่วนปรับปรุงอำคำร TTA เป็นเจำ้ของ 8,351 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจำ้ของ 169 
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 13,074 
 UMS เป็นเจำ้ของ 14,893 
 อ่ืนๆ 1,728   
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจำะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจำ้ของ 8,507,735  
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 5,865,924  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจำ้ของ 224,455  
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 459,184  
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ รำคำตำมบญัชี – 

สุทธิ (พนับำท) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจำ้ของ 4,202  
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจำ้ของ 47,951  
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 1,175,741  
 UMS เป็นเจำ้ของ 56,259  
 บำคองโคเป็นเจำ้ของ 140,480  
 อ่ืนๆ 11,345  
รถยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 19,455  
 UMS เป็นเจำ้ของ 1,667  
 บำคองโคเป็นเจำ้ของ 32,446  
 อ่ืนๆ 9,470  
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 20,453  
เรือขนถ่ำนหิน UMS เป็นเจำ้ของ 81,037  
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 114,436  
 UMS เป็นเจำ้ของ 1,647  
 บำคองโคเป็นเจำ้ของ 33,152  

รวม  18,386,615 
 
ภำระผกูพนั 
 

 เรือเดินทะเลจ ำนวนหลำยล ำ มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 180.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวำคม 2557: 312.1 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ) ไดถู้กจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพ่ือค ้ำประกนัเงินกูต้่ำงๆ โดยมีมูลค่ำกำรจ ำนองทั้งหมด 139.6 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวำคม 2557: 161.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 
 

 เรือวศิวกรรมโยธำใตน้ ้ ำจ ำนวนหลำยล ำและเรือขดุเจำะน ้ ำมนั 1 ล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 148.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
(31 ธนัวำคม 2557: 176.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) ไดถู้กจ ำนองไวก้บัธนำคำรหลำยแห่งเพ่ือค ้ำประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
และวงเงินกูต้่ำงๆ โดยมีมูลค่ำกำรจ ำนองทั้งหมด 110.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวำคม 2557: 110.0 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ) 
 

 เรือขนล ำเลียงหน่ึงล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิเป็นศูนย ์ ไดถู้กจ ำนองไวก้บัธนำคำรแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนั
วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2557: เรือขนล ำเลียงจ ำนวน 10 ล ำซ่ึงมี
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 122.4 ลำ้นบำท ไดถู้กจ ำนองไวก้บัธนำคำรแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำรและเงินกูร้ะยะยำวโดยมีมูลค่ำกำรจ ำนองรวม 125.0 ลำ้นบำท) 
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 ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 373.0 ลำ้นบำท 2.2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
และ 297,576 ลำ้นดองเวยีดนำม (31 ธนัวำคม 2557: 603.3 ลำ้นบำท 2.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และ 79,421 ลำ้นดอง
เวยีดนำม) ไดถู้กจ ำนองไวก้บัธนำคำรหลำยแห่งเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินกู ้ วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และหนงัสือค ้ำ
ประกนัโดยมีมูลค่ำกำรจ ำนองรวม 745.0 ลำ้นบำท และ 7.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวำคม 2557: 748.5 ลำ้นบำท 
และ 7.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  รำคำตำมบญัชี – สุทธิ (พนับำท) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,186 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 49,688 
รวม 50,874 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ ลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ 
 

 
เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษทั บำคองโค จ ำกดั ไดมี้กำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้จ ำนวนหน่ึงส ำหรับ
กำรประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร ดงัต่อไปน้ี 

 
1. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศเวยีดนาม 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ              

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข            

จดทะเบียน 
วนัจดทะเบียน 

วนัหมดอายุ (ถ้า
ม)ี 

 
Baconco 67880 02/07/2004 02/07/2024 

 
Baconco 69712 02/07/2004 02/07/2024 

 Baconco 69713 02/07/2004 02/07/2024 

 Baconco 69714 02/07/2004 02/07/2024 

 Baconco 77379 31/12/2004 31/12/2024 

 
Baconco 74380 31/12/2004 31/12/2024 

 Baconco 78380 31/12/2004 31/12/2024 

 Baconco 86844 15/07/2005 15/07/2025 

 
Baconco 105979 17/03/2006 17/03/2026 

 Baconco 112019 30/05/2007 30/05/2017 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ              

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข            

จดทะเบียน 
วนัจด

ทะเบียน 
วนัหมดอายุ (ถ้า

ม)ี 

 Baconco 123089 11/01/2008 11/01/2018 

 Baconco 182420 30/09/2005 30/09/2025 

 Baconco 169017 30/05/2007 30/05/2017 

 Baconco 195453 27/12/2010 27/12/2020 

 Baconco 194908 27/12/2010 27/12/2020 

 Baconco 123114 11/01/2008 11/01/2018 

 Baconco 123113 11/01/2008 11/01/2018 

 Baconco 123090 11/01/2008 11/01/2018 

 Baconco 111958 01/06/2006 01/06/2026 

 Baconco 112018 30/05/2007 30/05/2017 

 Baconco 91498 30/09/2005 30/09/2025 

 Baconco 131551 02/07/2004 02/07/2024 

 Baconco 109476 01/06/2006 01/06/2026 

 Baconco 159032 30/09/2005 30/09/2025 

 Baconco 151949 17/06/2009 17/06/2019 
 
2. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศลาว 
 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลข            
จดทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
วนัหมดอายุ (ถ้า

ม)ี 

 

Baconco 
Class (01) 

22617 
16/02/2011 23/02/2021 

Baconco 
Class (05) 

22618 
16/02/2011 23/02/2021 

Baconco 
Class (31) 

22619 
16/02/2011 2302/2021 

 

Baconco 
Class (01) 

22645 
23/02/2011 23/02/2021 

Baconco 
Class (05) 

22646 
23/02/2011 23/02/2021 

Baconco 
Class (31) 

22647 
23/02/2011 23/02/2021 
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3. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศกมัพูชา 

นอกเหนือไปจำกเคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวใ้นประเทศเวยีดนำม และประเทศลำวขำ้งตน้ Baconco 
ก ำลงัอยูใ่นขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพ่ือขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้จ ำนวนหน่ึงในประเทศกมัพชูำ 

อน่ึง ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศอยำ่งเช่น ในประเทศลำวและประเทศกมัพชูำ กำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้
ไม่ใช่เป็นขอ้บงัคบัตำมกฎหมำยส ำหรับกำรส่งออกสินคำ้ ในหมวดผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเขำ้ไปขำยและจดัจ ำหน่ำยในตลำด
ประเทศนั้นๆ หำกแตเ่ป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือปกป้องไม่ใหผู้ป้ระกอบกำรรำยอ่ืนมำใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของตนเองในเชิง
พำณิชยห์รือเพ่ือประโยชน์อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดโดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมจำก Baconco 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่ำงๆ คือ ธุรกิจขนส่ง มูลค่ำ

รวม 13,860 ลำ้นบำท ธุรกิจพลงังำน มูลค่ำรวม 5,889 ลำ้นบำท และธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มูลค่ำรวม 822 ลำ้นบำท โดยมี
สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 64.0 ของสินทรัพยร์วม  

 

 บริษทัฯ จะด ำเนินกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงในอดีตจะลงทุนตรงจำกบริษทัฯ แตห่ลงัจำกปี พ.ศ. 
2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
100 และเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ (holding company) เพ่ีอกำรลงทุนในธุรกิจในต่ำงประเทศ  นอกจำกน้ี 
ยงัมีบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2557 ตำมล ำดบั และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
ถือหุน้ร้อยละ 67.2) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั บำคองโค 
จ ำกดั ในปี พ.ศ. 2557 
 

 กำรลงทุนโดยบริษทัฯ หรือบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หรือบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั หรือบริษทั 
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีวตัถุประสงคท่ี์จะเขำ้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังำน และธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยมีนโยบำยในกำรลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั
ท่ีลงทุน และ/หรือเป็นผูถื้อหุน้ร่วมลงทุน ตำมแตจ่ะตกลงกนัตำมสญัญำกำรถือหุน้ (shareholders agreement) โดย
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจำรณำตำมนโยบำยกำรลงทุนของบริษทัฯ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม 
และประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั และปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด 
 

ในเร่ืองของกำรควบคุมดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ ไดมี้กำรส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็น
กรรมกำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือคอยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้นๆ 
อยำ่งใกลชิ้ด  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ไม่มีขอ้พิพำทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 

ช่ือบริษัท  : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขทะเบียน : 0107537002737  
วนัก่อตั้งบริษัท : 16 สิงหำคม 2526 
วนัจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั : 15 ธนัวำคม 2537  
วนัทีหุ้่นสำมญัของบริษัทฯ เร่ิมท ำกำรซื้อขำยใน 
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: 25 กนัยำยน 2538 

ประเภทของธุรกจิ 
 

: ธุรกิจกำรลงทุน โดยลงทุนใน 4 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง 
ธุรกิจพลงังำน ธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และธุรกิจอ่ืนๆ 

ทีต่ั้ง : 26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ 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 
  โทรสำร +66 (0) 2655-5631 
  อีเมล investors@thoresen.com 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทและแผนกทะเบียนหุ้น : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 144 
  โทรสำร +66 (0) 2655-5631 
  อีเมล COR@thoresen.com 
แผนกตรวจสอบภำยใน : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 515 
  โทรสำร +66 (0) 2655-5635 
   

หุ้นสำมญั   
ทุนจดทะเบียน : 2,276,847,250 บำท 
ทุนช ำระแล้ว : 1,822,454,100 บำท  
จ ำนวนหุ้นทีอ่อกจ ำหน่ำย : 1,822,454,100 บำท 
มูลค่ำทีต่รำไว้หุ้นละ : 1 บำท 
   

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (TTA-W4)   
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่อก : 99,369,017 หน่วย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลอื : 98,167,544 หน่วย 

รำคำใช้สิทธิ : 17.4669 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั 
อตัรำใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.0591 หุน้สำมญั 
  (หลงักำรปรับสิทธิในเดือนกมุภำพนัธ์ 2558) 
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วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 14 มีนำคม 2557 
อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 36 เดือน หรือ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย : 28 กมุภำพนัธ์ 2560 
   
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (TTA-W5)   
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิทีอ่อก : 173,482,938 หน่วย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลอื : 173,482,882 หน่วย 

รำคำใช้สิทธิ : 18.50 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั 

อตัรำใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สำมญั 
วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 13 มีนำคม 2558 
อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 48 เดือน หรือ 4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
วนัใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย : 28 กมุภำพนัธ์ 2562 
   
หุ้นกู้ในประเทศของบริษัทฯ คร้ังที ่1/2553 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 
มูลค่ำรวมของหุ้นกู้ทีอ่อกจ ำหน่ำย : 2,000 ลำ้นบำท 
วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : 9 กรกฎำคม 2553 
อำยุของหุ้นกู้ : 7 ปี 
วนัทีหุ้่นกู้ในประเทศขึน้ทะเบียนกบั 
สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

: 9 กรกฎำคม 2553 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 29 มิถุนำยน 2560 
   
หุ้นกู้ในประเทศของบริษัทฯ คร้ังที ่1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
มูลค่ำรวมของหุ้นกู้ทีอ่อกจ ำหน่ำย : 2,000 ลำ้นบำท 
วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : 17 กรกฎำคม 2558 
อำยุของหุ้นกู้ : 3 ปี 
วนัทีหุ้่นกู้ในประเทศขึน้ทะเบียน 
กบัสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย 

: 17 กรกฎำคม 2558 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 17 กรกฎำคม 2561 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
กำรลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ดงัต่อไปน้ี 

ล ำดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำร มูลค่ำหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ ำระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่รำไว้ 

ธุรกจิขนส่ง 

ประเภทธุรกจิ : รับจดักำรเรือเดนิทะเล 
1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ำกดั หุน้สำมญั 9,470,000 9,470,000 99.9/1 10 
  26/32-34 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม หุน้บุริมสิทธ์ิ 3,030,000 3,029,994    บำท 
  ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพมหำนคร 10330      

 
โทรศพัท ์(0) 2250-0569 

     2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ำกดั (มหำชน) หุน้สำมญั 22,200,000 22,199,907 99.9 100 
 26/32-34 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 10 ซ. ชิดลม     บำท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั       
 กรุงเทพมหำนคร 10330      
 โทรศพัท ์(0) 2250-0569      

ประเภทธุรกจิ : ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล 
3. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (เอชเค) แอลทีดี หุน้สำมญั 500,000 499,999 99.99 1 ดอลลำร์ 
 Suite B 12/F Two Chinachem Plaza          ฮ่องกง 
 135 Des Voeux Road Central, Hong Kong           
4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 464,337,671 464,337,671 100.0 1 ดอลลำร์ 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub         สิงคโปร์ 
 Singapore 049483           
 โทรศพัท ์+65 6578-7000           
5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช หุน้สำมญั 25,000 25,000 100.0 1 
 Stavendamm 4a, 28195          ยโูร 
 Breman, Germany           
 Tel. : 421 336 52 22      

 ประเภทธุรกจิ : ให้บริกำรเช่ำเรือและรับขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง  
6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส หุน้สำมญั 80,000 80,000 100.0/1 1 โครน 
 Tuborg Boulevard 12, 3.         เดนมำร์ก 
 2900 Hellerup, Denmark           
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ล ำดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำร มูลค่ำหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ ำระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่รำไว้ 

ประเภทธุรกจิ : ตวัแทนเรือ 
7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ ำกดั  หุน้สำมญั 500,000 145,000 49.0 100 
 26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม         บำท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-0266           
8. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย)  หุน้สำมญั 22,000 11,215 51.0 1,000 
 จ ำกดั         บำท 
 26/30-31 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม      
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์: +66 (0) 650-7400           
9. โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี หุน้สำมญั 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            

10. โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. หุน้สำมญั 2,500 1,250 50.0 100 
 17th Floor, Petroland Tower         ดอลลำร์ 
 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7         สหรัฐอเมริกำ 
 Ho Chi Min City, Vietnam           
 โทรศพัท ์: +84 8 5411 1919            

ประเภทธุรกจิ : นำยหน้ำเช่ำเหมำเรือ 
11. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หุน้สำมญั 135,000 66,144 49.0 100 

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

12. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี หุน้สำมญั 100,000 100,000 100.0 1 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub         ดอลลำร์ 
 Singapore 049483         สิงคโปร์ 
 โทรศพัท ์+65 6578-7000           
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ล ำดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำร มูลค่ำหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ ำระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่รำไว้ 

ประเภทธุรกจิ : เรือบรรทุกน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำต ิ
13. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ำกดั หุน้สำมญั 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           

ธุรกจิพลงังำน 

ประเภทธุรกจิ : บริกำรนอกชำยฝ่ัง 
14. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) หุน้สำมญั 1,413,328,857 700,000,000 58.2 1 

 26/28-29 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม     20,398,420/3   บำท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั      101,913,293/4     
 กรุงเทพฯ 10330           
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2255-3115-6      

ธุรกจิโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

ประเภทธุรกจิ : บริกำรวสัดุจดัเรียงสินค้ำบนเรือ โลจสิตกิส์ ขนถ่ำยสินค้ำ 
15. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ หุน้สำมญั 700,000 699,993 99.9 100 

 ซพัพลำยส์ จ ำกดั     บำท 
 26/22-23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม          
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์:  +66 (0) 2250-0569           

16. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ำกดั หุน้สำมญั 750,000 382,496 51.0 100 
 26/30-31 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม         บำท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์:  +66 (0) 3818-5090-2           

ประเภทธุรกจิ : บริหำรท่ำเรือ 
17. ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สำมญั 150,000 73,500 49.0/2 100 

 P.O.Box 510, Port Khalid         เดอร์แฮม 
 Sharjah, United Arab Emirates           
 โทรศพัท ์: 971-6-528 1327            
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ล ำดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำร มูลค่ำหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ ำระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่รำไว้ 

18. บำเรีย เซเรส หุน้สำมญั 2,039,080 407,816 20.0/4 100,000 
 Phu My Borough, Tan Thanh District         เวยีดนำมดอง 
 Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam           
 โทรศพัท ์: +84.64.3876603           

ประเภทธุรกจิ : โลจสิตกิส์ถ่ำนหนิ 
19. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) หุน้สำมญั 153,454,064 136,083,041 88.7/3 0.50 

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

20. บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ 

377,072,638,790  
เวยีดนำมดอง 

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

ธุรกจิอืน่ๆ 

ประเภทธุรกจิ : ลงทุนโดยกำรถอืหุ้น 
21. บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 130,000,000 130,000,000 100.0 1 

 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub         ดอลลำร์ 
 Singapore 049483         สิงคโปร์ 
 โทรศพัท ์+65 6578-7000           

22. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั หุน้สำมญั 1,000,000 999,993 99.9 100 
 26/32 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม         บำท 
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330           
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437      

23. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั  หุน้สำมญั 101,200,000 68,003,798 67.2 10 
 (มหำชน)         บำท 
 26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม           
 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั            
 กรุงเทพฯ 10330      
 โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437      
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ล ำดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำร มูลค่ำหุ้น 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ ำระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % ทีต่รำไว้ 

ประเภทธุรกจิ : อืน่ๆ 
24. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ำกดั /6 หุน้สำมญั 60,000,000 599,993 99.9 100 

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

25. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั หุน้สำมญั 673,344,828 71,204,735 10.6/4 ไม่มีมูลค่ำหุน้ 
 56th Floor, Block A, Union Plaza No.5022     ท่ีตรำไว ้
 Binhe Road, Futian District, Shenzhen      
 The People’s Republic of China 518033      
 โทรศพัท ์: + 86 755 82821186      

 
หมำยเหตุ : /1 ถือหุ้นทำงออ้มโดยบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
  /2 ถือหุ้นทำงออ้มโดยโทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  /3 ถือหุ้นทำงออ้มโดยบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
  /4 ถือหุ้นทำงออ้มโดยบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
  /5 ถือหุ้นทำงออ้มโดยบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
  /6 เดิมช่ือบริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 

 
6.2 ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลอ้ำงองิอืน่ๆ 

    
หน่วยงำนก ำกบับริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

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

หน่วยงำนก ำกบับริษัทจดทะเบียน : ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2009-9000 
โทรสำร : +66 (0) 2009-9991 
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูล : +66 (0) 2009-9999 
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th 
เวบ็ไซต ์: http://www.set.or.th 
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นำยทะเบียนหุ้นสำมญั  : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2009-9000 
โทรสำร : +66 (0) 2009-9991 
ศูนยบ์ริกำรขอ้มูล : +66 (0) 2009-9999 
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th 
เวบ็ไซต ์: http://www.set.or.th/tsd 

นำยทะเบียนหุ้นกู้ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2544-1000 
โทรสำร : +66 (0) 2544-2658 

ผู้สอบบัญชี : นำยวรีะชยั รัตนจรัสกลุ  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4323 
ส ำนกังำนบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
195 ถนนสำธรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำธร  
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2677-2000 
โทรสำร : +66 (0) 2677-2222 

ทีป่รึกษำกฎหมำย : บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมคเคนซ่ี จ ำกดั 
990 อำคำรอบัดุลรำฮิม ชั้น 5, 22-25 ถนนพระรำม 4  
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
โทรศพัท ์: +66(0) 2636-2000 
โทรสำร : +66 (0) 2636-2111 

 
หมำยเหตุ : ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ท่ี

แสดงไวใ้นเว็บไซต์ของคณะก ำกับหลักทรัพย์และดูแลหลักทรัพยท่ี์  http://www.sec.co.th. หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
http://www.thoresen.com  

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 - 81 - 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

 
7.1.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 2,276,847,250 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 2,276,847,250 หุน้ 

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
 

บริษทัมีทุนช ำระแลว้ ณ 31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 1,822,454,100 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,822,454,100 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 
7.1.2 หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุน้สำมญั 

-ไม่มีกำรออกหุน้ประเภทอ่ืน- 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

7.2.1 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์ 

2559 
 
ล ำดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ % 
1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 251,348,382  13.79 
2. Credit Suisse AG, Singapore Branch 150,100,000  8.24 
3. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 70,795,737  3.88 
4. นำยทวฉีตัร จุฬำงกรู 56,200,800  3.08 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 42,518,362  2.33 
6. นำยประทีป ตั้งมติธรรม 35,575,807  1.95 
7. นำงสุวมิล มหำกิจศิริ 27,845,223  1.53 
8. นำยณฐัพล จุฬำงกรู 24,000,000  1.32 
9. นำงสมทรง ลำภำนนัตรั์ตน ์ 21,482,400  1.18 
10. East Fourteen Limited-Dimensional Emer Mkts Value FD 14,685,178  0.81 

 รวม 694,551,889 38.11 
 ผูถื้อหุน้อ่ืน 1,127,902,211 61.89 
 จ ำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 1,822,454,100 100.00 

หมำยเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2559 คือ 2,276,847,250 บำท และ 1,822,454,100 บำท ตำมล ำดบั มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 
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กำรกระจำยกำรถือหุ้น 
กำรกระจำยกำรถือหุน้ ณ วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์ 2559 (วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด) 
ผู้ถือหุ้นแบ่งตำมสัญชำต ิ จ ำนวนผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

ผูถื้อหุน้สญัชำติไทย 27,611 1,577,746,154 86.57 
ผูถื้อหุน้สญัชำติต่ำงดำ้ว 119 244,707,946 13.43 

รวม 27,730 1,822,454,100 100.00 

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

ล ำดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 434,417,561 100 
 รวม 434,417,561 100 

หมำยเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 17 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 คือ 434,417,561 ดอลลำร์สิงคโปร์ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 ดอลลำร์
สิงคโปร์ 

 
7.2.3 บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 

ล ำดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 700,000,000 49.53 
2. Hl Bank Nominees (S) Pte Ltd 237,994,679 16.84 
3. บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 101,913,293 7.21 
4. Bnp Paribas Securities Svcs 44,155,450 3.12 
5. Raffles Nominees (Pte) Ltd 25,179,134 1.78 
6. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 20,398,420 1.44 
7. Citibank Noms S'pore Pte Ltd 19,590,720 1.39 
8. Dbs Nominees Pte Ltd 17,086,115 1.21 
9. Dbs Vickers Secs (S) Pte Ltd 15,927,946 1.13 
10. Hsbc (Singapore) Noms Pte Ltd 14,416,600 1.02 

 รวม 1,196,662,457 84.67 
หมำยเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คือ 1,416,700,697 บำท และ 1,413,328,857 บำท ตำมล ำดบั มูลค่ำท่ีตรำไว ้ 

หุ้นละ 1 บำท 
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7.2.4 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 3 กมุภำพนัธ์ 2559 
 

ล ำดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ % 
1. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั1 136,083,041  88.68 
2. นำงสำวอ ำพร ศรีโพธ์ิทอง 1,322,900 0.86 
3. นำยบญัญติั วฒิุเศรษฐไพบูลย ์ 700,000 0.46 
4. นำยสุธี ล่ิมอติบูลย ์ 530,000 0.35 
5. นำยไพศำล ติยะวำนิช 500,000 0.33 
6. Nomura Singapore Limited 475,000 0.31 
7. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั  320,502 0.21 
8. นำงนวรัตน์ พรหมลกัขโณ 220,000 0.14 
9. นำยนิธชั สุมิตร 200,000 0.13 
10. นำงอจัฉรำฉว ีธีระจนัทเศรษฐ 176,400 0.11 

 รวม 140,527,843 91.58 
 ผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 12,926,221  8.42 
 จ ำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 153,454,064 100.00 

หมำยเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2559 คือ 76,727,032 บำท และ 76,727,032 บำท ตำมล ำดบั มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
0.50 บำท 

 
1บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั มีผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย 

ล ำดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 999,993 100 
2. ผูถื้อหุน้อ่ืน 7 0 
 รวม 1,000,000 100 

หมำยเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คือ 100,000,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 
 
7.2.4 บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังหลงัสุด เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 

ล ำดบัท่ี ผูถื้อหุน้ ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ % 
1. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน)2 377,072,638,790 เวยีดนำมดอง 100 
 รวม 377,072,638,790 เวยีดนำมดอง 100 

หมำยเหตุ ทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คือ 377,072,638,790 เวียดนำมดอง 
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2บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) มีผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย 

ล ำดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ % 
1. บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 68,121,698 67.31 
2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 7,961,505 7.87 
3. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 1,532,231 1.51 
4. นำยณฐัพงษ ์พนัธ์รัตนมงคล 1,000,000 0.99 
5. นำยวสรรณ์ อนุรักษว์งศศ์รี 886,700 0.88 
6. นำยพิษณุรัตน์ ปิยะบุญสิทธิ 778,900 0.77 
7. นำยธนน รุ่งธนเกียรติ 650,000 0.64 
8. นำยธรำธร วงศป์ระศำสตร์ 650,000 0.64 
9. นำงสำวขณัชรส งำมศพัพศิลป์ 650,000 0.64 
10. นำยวฒิุพงษ ์วงศภ์ทัรกลุ 650,000 0.64 

 รวม 82,881,034 81.89 
 ผูถื้อหุน้อ่ืน 18,318,966 18.11 
 จ ำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 101,200,000 100 

หมำยเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2559 คือ 1,012,000,000 บำท และ 101,200,000 หุ้น ตำมล ำดบั มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท 

 

7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 
7.3.1 หลกัทรัพยแ์ปลงสภำพ 

(1) ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุน้มีมติให ้    
ลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดย 

(1.1) กำรตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 641 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ในปี 2556 

(1.2) อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกจ ำนวน 1,132,806,419 บำท เป็น 1,544,105,835 บำท โดย
กำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 411,299,416 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยใหอ้อกและเสนอขำยหลกัทรัพยด์งัมี
รำยละเอียดต่อไปน้ี 

• หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ควบกบั 
• ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 4 
(“TTA-W4” หรือ "ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ") จ ำนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย 

 
โดยเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรำส่วน 10 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 3 หุน้

สำมญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (10:3:1) รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บำท รำคำเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บำท และมีรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บำทต่อหุน้ (เวน้แตใ่น
กรณีมีกำรปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้เดิมท่ี
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ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในครำวเดียวกนั และเป็นไปตำม
สดัส่วน 
 หลงัจำกวนัส้ินสุดกำรจองซ้ือหุน้สำมญั ควบกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4  
(TTA-W4) ผลกำรขำยมีดงัน้ี 

ก) หุน้สำมญัขำยได ้298,110,588 หุน้ 
ข) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) ขำยได ้99,369,017 หน่วย  

 

 สรุปสำระส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) มีดงัน้ี 
 
ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 4 (TTA-W4)  
ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 99,369,017 หน่วย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 
ณ 31 ธนัวำคม 2558 

: 98,167,544 หน่วย 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สำมญั /1 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 18.50 บำท ต่อหุน้ /1 
เสนอขำยใหแ้ก่ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  ท่ีจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขำยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรำส่วน 10 
หุน้สำมญัเดิม ต่อ 3 หุน้สำมญัใหม่ ควบคู่ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ”) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้และ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณใหปั้ดท้ิง 

รำคำท่ีเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  
ต่อหน่วย 

: หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 14 มีนำคม 2557 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 36 เดือน หรือไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 
หมำยเหตุ /1 มีกำรปรับรำคำและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 เป็น 17.4669 บำท ต่อ 1 หุ้นสำมญั และ 1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิต่อ 1.0591 หุ้นสำมญั ตำมล ำดบั ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2558 
 

(2) ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุน้มีมติให ้    
ลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดย 

(2.1) กำรตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 6,642,035 หุน้ (แบ่งเป็นหุน้ส่วนเกินท่ีออกเพ่ือรองรับกำรปรับ
สิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) จ ำนวน 6,640,856 หุน้ และหุน้ท่ีออกเพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) ท่ีจ ำหน่ำยไม่ได ้จ ำนวน 1,179 
หุน้) 
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(2.2) อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จำกจ ำนวน 1,537,463,800 บำท เป็น 2,276,847,250 บำท โดย
กำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 739,383,450 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยใหอ้อกและเสนอขำยหลกัทรัพยด์งัมี
รำยละเอียดต่อไปน้ี 

• หุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ควบกบั 
• ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 5 
(“TTA-W5” หรือ "ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ") จ ำนวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย 

 

โดยเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรำส่วน 15 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 6 หุน้
สำมญัใหม่ ควบคู่กบั 2 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (15:6:2) รำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บำท รำคำเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บำท และมีรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บำทต่อหุน้ (เวน้แตใ่น
กรณีมีกำรปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้เดิมท่ี
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในครำวเดียวกนั และเป็นไปตำม
สดัส่วน 
 

 หลงัจำกวนัส้ินสุดกำรจองซ้ือหุน้สำมญั ควบกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5  
(TTA-W5) ผลกำรขำยมีดงัน้ี 

ค) หุน้สำมญัขำยได ้520,470,459 หุน้ 
ง) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (TTA-W4) ขำยได ้173,482,938 หน่วย  

 

 สรุปสำระส ำคญัของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) มีดงัน้ี 
 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 5 (TTA-W5)  

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 173,482,938 หน่วย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 
ณ 31 ธนัวำคม 2558 

: 173,482,882 หน่วย 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สำมญั 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 18.50 บำท ต่อหุน้ 
เสนอขำยใหแ้ก่ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  ท่ีจองซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขำยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรำส่วน 15 
หุน้สำมญัเดิม ต่อ 6 หุน้สำมญัใหม่ ควบคู่ 2 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ”) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้และ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจำกกำรค ำนวณใหปั้ดท้ิง 

รำคำท่ีเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ  
ต่อหน่วย 

: หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คิดมูลค่ำ) 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 13 มีนำคม 2558 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 48 เดือน หรือไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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7.3.2 หลกัทรัพยท่ี์เป็นตรำสำรหน้ี 
(1) บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้นประเทศจ ำนวน 4 พนัลำ้นบำท ตำมมติจำกท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 19 

ตุลำคม 2549 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กูป้ระเภทใดก็ไดค้ร้ังเดียวเตม็จ ำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นครำวๆ โดยจะออกเป็น
สกลุเงินบำท ภำยในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลำ้นบำท (หน่ึงหม่ืนลำ้นบำท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐ อเมริกำ หรือ
เงินสกลุต่ำงประเทศอ่ืนในจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำ ดงัน้ี 
 
ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือเฉพำะของหุน้กู ้ : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีช่ือวำ่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558" (ครบก ำหนดไถ่ถอนแลว้) 
(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีช่ือวำ่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 2 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560" 

ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในวงจ ำกดัต่อผูล้งทุนไม่เกิน 10 รำย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั 

ตลำดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือช ำระคืนหน้ีเงินกูธ้นำคำรพำณิชย ์และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
จ ำนวนหุน้กูท่ี้เสนอขำย : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีจ ำนวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สองลำ้นหน่วย) และ  

(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีจ ำนวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สองลำ้นหน่วย) 
มูลค่ำรวมของหุน้กูท่ี้เสนอขำย : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีมูลค่ำรวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท และ  

(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีมูลค่ำรวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท 
มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
อำยหุุน้กู ้ : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอำย ุ5 ปี นบัจำกวนัออกหุน้กู ้และ  

(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอำย ุ6 ปี 11 เดือน 20 วนั นบัจำกวนัออกหุน้กู ้
วนัเสนอขำยหุน้กู ้ : เสนอขำยวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2553 
วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2553 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ชุดท่ี 1 : วนัท่ี 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 (ครบก ำหนดไถ่ถอนแลว้) 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ชุดท่ี 2 : วนัท่ี 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
หลกัประกนัหุน้กู ้ : ไม่มี 
อตัรำดอกเบ้ียของหุน้กู ้ชุดท่ี 1 : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.60 ต่อปี 
อตัรำดอกเบ้ียของหุน้กู ้ชุดท่ี 2 : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.82 ตอ่ปี 
งวดกำรช ำระดอกเบ้ีย : ช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอำยหุุน้กู ้และช ำระคืนเงินตน้เม่ือครบก ำหนดไถ่ถอน 
เง่ือนไขกำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด : ไม่มีกำรไถ่ถอนก่อนครบก ำหนด 
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
นำยทะเบียนหุน้กู ้ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
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(2) บริษทัฯ ออกหุน้กูว้งเงิน 2,000 ลำ้นบำทในปี 2558 ซ่ึงเป็นส่วนหนึงของวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลำ้นบำท 
(หำ้พนัลำ้นบำท) ตำมมติจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กู้
ประเภทใดก็ไดค้ร้ังเดียวเตม็จ ำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นครำวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบำท ภำยในวงเงินไม่เกิน 5,000 
ลำ้นบำท (หำ้พนัลำ้นบำท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเงินสกลุต่ำงประเทศอ่ืนในจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำ 
โดยสำมำรถออกและเสนอขำยภำยในระยะเวลำตั้งแต่ปี 2558 ถึงส้ินปี 2562 ดงัน้ี 

 
ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือเฉพำะของหุน้กู ้ : หุน้กูข้องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2558 ครบก ำหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยตรำสำรหน้ีในกรณีทัว่ไป 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือกำรช ำระหน้ีคืน กำรรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูเ้ป็นหลกั และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจกำรบริษทั 
จ ำนวนหุน้กูท่ี้เสนอขำย : ไม่เกิน 2,000,000 (สองลำ้น) หน่วย 
มูลค่ำรวมของหุน้กูท่ี้เสนอขำย : ไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท 
มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.25 (ส่ีจุดสองหำ้) ต่อปี 
อำยหุุน้กู ้ : 3 (สำม) ปี นบัจำกวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วนัท่ี 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

(หำกครบก ำหนดช ำระเงินตน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัช ำระ
เงินดงักล่ำวไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป) 

กำรไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก ำหนด : ไม่มี 
สถำนะหุน้กู ้ : หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อ

หุน้กูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช ำระหน้ี ไม่ดอ้ยกวำ่สิทธิไดรั้บช ำระหน้ีของเจำ้หน้ีสำมญัทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนำคตของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แตบ่รรดำหน้ีท่ีมีกฎหมำยคุม้ครองใหไ้ดรั้บ
ช ำระหน้ีก่อน 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์ จ ำกดั (มหำชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ ำหนำ้ท่ีเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 

นำยทะเบียนหุน้กู ้ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์ จ ำกดั (มหำชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ ำหนำ้ท่ีเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 

กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ : หุน้กูท่ี้ไดรั้บกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ “BBB” โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ำกดั เม่ือ
วนัท่ี 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ของหุน้กูจ้ำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ
ตลอดอำยขุองหุน้กู ้
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7.4 นโยบำยจ่ำยเงนิปันผล 
 
 ช่                         (     )                                            ควำมตอ้งกำร          และ
เงินสด                                                                  ท่ีเก่ียวขอ้งตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรเขำ้ไปถือหุน้และไม่ไดเ้ป็น                    นอกจำกหุน้ท่ีถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม ดงันั้น ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จะข้ึนอยูก่บัผลก ำไรและเงินปันผลจ่ำยของบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษี
เงินได ้ แต่ไม่รวมก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ อำจจะพจิำรณำทบทวน และแกไ้ขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นคร้ังครำว 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษทัฯ ในอนำคต ควำมตอ้งกำรใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดำ้นอ่ืนๆ ท่ี
เห็นสมควร ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว จะไม่เกินก ำไรสะสมท่ีปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ 
 
 กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลจะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยไทย ตวัอยำ่งเช่น กฎหมำยก ำหนดไวว้ำ่กำร
ประกำศและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะพิจำรณำตำมท่ีคณะกรรมกำรเสนอ 
และในกรณีกำรประกำศและจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมกำร นอกจำกน้ี กฎหมำยไทยยงั
หำ้มจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกก ำไร (ก ำไรสุทธิรวมก ำไรสะสมและหกัขำดทุนสะสมใดๆ) ทั้งน้ี บริษทั
จะตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ำรองจนกวำ่จะมีจ ำนวนถึงหน่ึงในสิบของทุนของบริษทั หรือมำกกวำ่นั้นตำมขอ้บงัคบัของ
บริษทั อีกทั้งหำ้มจ่ำยเงินปันผลหำกบริษทัอยูใ่นภำวะลม้ละลำยหรืออำจเขำ้ข่ำยลม้ละลำย ถำ้ท ำกำรจ่ำยเงินปันผล 
 

 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ส่วนใหญ่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั    
โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 ของก ำไรสุทธิของบริษทัยอ่ย ย     บริษทัท่ีใหบ้ริกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรเดินเรือท่ีมีขนำดเลก็                                 (     ) (“        ”) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิ
เซส จ ำกดั (มหำชน) (“UMS”) และ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA”) ซ่ึ                  
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ และ UMS เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
MAI และ PMTA เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมกำร             UMS และ 
PMTA จะใชดุ้ลยพินิจในกำรจ่ำยเงินปันผล                              กำรจ่ำยเงินปันผลของเมอร์เมด UMS และ 
PMTA                                                        ส่วนของผูถื้อหุน้           ผลประกอบกำรท่ี
คำดไวใ้นอนำคต ประมำณกำรคำ่ใชจ่้ำยฝ่ำยทุน และแผนกำรกำรลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผล ท่ีอำจ
เกิดข้ึนจำกกำรจดัหำทุน เงินกูต้่ำงๆ เป็นตน้ 
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กำรจ่ำยเงินปันผล  5  ปีท่ีผำ่นมำของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
 

รอบปีบัญชี 

ส ำหรับงวด     
สำมเดอืนส้ินสุด                  
31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 30 กนัยำยน 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2557 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

2555 
 (ปรับปรุงใหม่) 

2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

2553 

อตัรำก ำไรสุทธิต่อหุ้น 
(บำท) 

0.06 0.88 (5.91) (6.35) 0.24 1.12 

อตัรำเงินปันผลต่อหุ้น 
(บำท) 

0.025 0.25 งดจ่ำย งดจ่ำย 1.00 /1 0.26 

 
หมำยเหตุ : /1 เงินปันผลจ่ำยของบริษทัฯ ส ำหรับรอบปีบญัชี 2554 รวม 1.00 บำทต่อหุ้น แบ่งเป็น 1) เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งรอบปีบญัชี 2554 ในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท             

และ 2) เงินปันผลจ่ำยส้ินสุดรอบปีบญัชี 2554 ในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท 
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8.   การจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
8.1.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ี รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง กำรเขำ้ร่วม 

   กำรประชุม กำรประชุม 
   คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 
1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธำนคณะกรรมกำร/ประธำน

กรรมกำรบริหำร 
11 10 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรบริหำร/
ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 

11 11 

3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 
กรรมกำรกำรลงทุน 

11 11 

4. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำรกำรลงทุน 

11 11 

5. นำยกฤช ฟอลเลต็ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

11 11 

6. นำยสนัติ บำงออ้ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร/
กรรมกำรตรวจสอบ 

11 11 

7. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร 

11 8 

8. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั 
เอม็. อลันสัซำรี 

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

11 7 

9. นำยอีฟ บำบิว กรรมกำร 11 10 
10. นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
11 10 

11. นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย*์ กรรมกำรอิสระ 4 4 
 

หมำยเหตุ * นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 แทนนำยกำนิม ซำอดั เอม็. อลัซำอดั 
อลั-คูวำรี กรรมกำรท่ีลำออก 
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กรรมการผู้มอี านาจผูกพนับริษัทฯ 

กรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทัฯ ตำมหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ณ วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2559 คือ นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง หรือ นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ลงนำม
ร่วมกนักบั นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ หรือ นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำบริษทั 
 

8.1.2. คณะกรรมการบริษัทย่อยหลกั ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
8.1.2.ก บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี
ท่ี รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง กำรเขำ้ร่วม 

   กำรประชุม กำรประชุม 
   คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 
1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำร 11 11 
2. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำร 11 11 
3. นำยเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตั้น กรรมกำร 11 11 
4. นำยซิกมนัด ์สตรอม * กรรมกำร 7 7 
5. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ** กรรมกำร - - 
6. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ** กรรมกำร - - 
7. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ ** กรรมกำร - - 
8. นำยลี เวย ์ชุง กรรมกำร 11 11 
9. นำยตนั คิง ชำง กรรมกำรตวัแทน - - 
 

หมำยเหตุ * นำยซิกมนัด ์สตรอม ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 
 ** นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ และนำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรบริษทั 

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2558 
 

8.1.3.ข บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ี รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง กำรเขำ้ร่วม 

   กำรประชุม กำรประชุม 
   คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 
1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธำนกรรมกำร/

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
12 11 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ รองประธำน
กรรมกำรบริหำร/ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

12 11 

3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรบริหำร 12 12 
4. นำยโตะ๊ เวนิ เคียง โจอะคิม กรรมกำรอิสระ 12 11 
5. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมกำร 12 12 
6. นำยอึง เชอ ยำน กรรมกำรอิสระ 12 12 
7. นำยเจน โจเซฟ สโกรูปำ กรรมกำรอิสระ 12 9 
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8.1.3.ค บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
ท่ี รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง กำรเขำ้ร่วม 

   กำรประชุม กำรประชุม 
   คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 
1. พลต ำรวจเอก ดร. ชิดชยั  

วรรณสถิตย ์
ประธำนกรรมกำร 

9 9 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ รองประธำนกรรมกำร
บริษทั/กรรมกำรบริหำร 

9 5 

3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำร/กรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน/ 
กรรมกำรบริหำร 

9 9 

4. นำยเอกวจัน์ อมรววิฒัน ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

9 9 

5. นำยสุชำติ ธรรมำพิทกัษก์ลุ กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ/ 
ประธำนสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

9 8 

6. พลต ำรวจโท ค ำรบ ปัญญำแกว้ กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

9 6 

7. นำยธรำธร วงศป์ระศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

9 5 

8. นำยวชิำย ช่ืนสุขสวสัด์ิ* กรรมกำร/ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 5 5 

 
หมำยเหตุ * นำยวิชำย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรผูจ้ดักำร เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2558 แทนนำยสมพร 

จิตเป็นธม ท่ีลำออก 
 

กรรมกำรท่ีลำออกระหวำ่งปี 
 รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง กำรเขำ้ร่วม 
   กำรประชุม กำรประชุม 
   คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 
1. นำยสมพร จิตเป็นธม* กรรมกำร/รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร 4 3 
 
หมำยเหตุ * นำยสมพร จิตเป็นธม ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2558 และนำยวิชำย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น

กรรมกำรแทนนำยสมพร จิตเป็นธม 
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8.1.3.ง บริษัท บาคองโค จ ากดั 
ท่ี รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง กำรเขำ้ร่วม 

   กำรประชุม กำรประชุม 
   คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 
1. นำยซิกมนัต ์สตรอม ประธำนกรรมกำรบริษทั 5 5 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำร 5 5 

3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ * กรรมกำร 4 4 
 

หมำยเหตุ * นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2558 แทนนำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมกำรท่ี
ลำออกเม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2558 

   

กรรมกำรท่ีลำออกระหวำ่งปี 
 รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ัง กำรเขำ้ร่วม 
   กำรประชุม กำรประชุม 
   คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร 
1. นำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ * กรรมกำร 1 1 
 
หมำยเหตุ * นำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2558 และนำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดรั้บกำร

แต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 
 

 ขอ้มูลของกรรมกำรบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูใ่นเอกสำรแนบ 1 
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8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
8.2.1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
ท่ี รำยช่ือผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ /1 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 
3. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี/2 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส และประธำนกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
4. นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ/3 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรลงทุน  
5. นำยซิกมนัต ์สตรอม/4 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ – ชิปป้ิงและโลจิสติกส์ 
6. นำงสำวอุไร ปล้ืมส ำรำญ/5 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและก ำกบัดูแลกิจกำร 

 

หมำยเหตุ /1 นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนเจำ้หน้ำท่ีกำรเงิน เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภำคม 2558 

 /2 นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส และประธำนกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม เม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหำคม 2558 

 /3 นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวิด ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยงำนกำรลงทุน & กลยทุธ์ และบริหำรควำมเส่ียง มี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 

 /4 นำยซิกมนัต ์สตรอม ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ – ชิปป้ิงและโลติสติกส์ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 
 /5 นำงสำวอุไร ปล้ืมส ำรำญ ลำออกจำกกำรเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและก ำกบัดูแลกิจกำร 

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เน่ืองดว้ยเกษียณอำย ุ
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ผูบ้ริหำรท่ีลำออกในระหวำ่งรอบปีบญัชี 2558 
 

ท่ี รำยช่ือผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1.  นำยชำตรี อคัรจรัลญำ /1 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และประธำนกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
 

หมำยเหตุ /1 นำยชำตรี อคัรจรัลญำ ลำออกจำกกำรเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และประธำนกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2558 

 

8.2.2 ผู้บริหารของบริษัทย่อยหลกั ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
8.2.2.ก บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีอี ีแอลทดี ี
 

 
 

 รำยช่ือผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1. นำยเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตั้น กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยไมเคิล มำร์ค แอนเดอร์สนั/1 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพำณิชย ์
3. นำยมิเคล โบ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
4. Ms. Aikaterini Kanellopoulou /2 ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยกฎหมำยและสินไหมทดแทน 
5. นำยทอนน่ี พรีเบ็น แฮนส์ซนั /3 หวัหนำ้ฝ่ำยปฏิบติักำรเชิงพำณิชย ์
6. นำยสติค อลัเบิร์ต เฮน็ริคเซ็น /4 ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยเช่ำเรือ 
 
หมำยเหตุ /1 นำยไมเคิล มำร์ค แอนเดอร์สนั ลำออกจำกกำรเป็นผูบ้ริหำร เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2558 
 /2 Ms. Aikaterini Kanellopoulou ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยกฎหมำยและสินไหมทดแทน เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2556 
 /3 นำยทอนน่ี พรีเบน็ แฮนส์ซนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นหวัหนำ้ฝ่ำยปฏิบติักำรเชิงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2558 
 /4 นำยสติค อลัเบิร์ต เฮ็นริคเซ็นไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยเช่ำเรือ เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2558 
 * ฝ่ำยบริหำรกองเรือและฝ่ำยบญัชีด ำเนินกำรโดยบริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
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8.2.2.ข บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

ท่ี รำยช่ือผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ รองประธำนกรรมกำรบริหำร/ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยพอล ไวลีย ์ กรรมกำรบริหำร เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส 
3. นำยนีล โฮว ี Group Regional Director, Western Hemisphere 
4. นำยปีเตอร์ ริคเคิลไมเออร์ /1 Group Regional Director, Eastern Hemisphere 
5. นำยคฑำรัฐ สุขแสวง ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
6. นำยเจฟฟรีย ์อลัเลน บรีล /2 Operations Manager, Mermaid Drilling 
7. นำยวลิเล่ียม แมค็โดนลัด ์/3 Group Regional Director, Eastern Hemisphere 

 

หมำยเหตุ /1 นำยปีเตอร์ ริคเคิลไมเออร์ ลำออกจำกกำรเป็นผูบ้ริหำร เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2558 
 /2 นำยเจฟฟร่ีย ์อลัเลน บรีล ลำออกจำกกำรเป็นผูบ้ริหำร เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2558 
 /3 นำยวิลเล่ียม แมค็โดนลัด์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหำร เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2558 
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8.2.2.ค บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

ท่ี รำยช่ือผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1. นำยวชิำย  ช่ืนสุขสวสัด์ิ /1 กรรมกำรผูจ้ดักำร/รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
2. นำยพรเทพ  เลิศวรธรรรม /2 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 
3. นำยตนั เตำ้ ซง /3 ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนธุรกิจถ่ำนหินและพลงังำน 
4. นำงสำวนวลจนัทร์ วศินำนุรักษ ์/4 ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนกำรเงินและกำรบริหำร 

 

หมำยเหตุ /1 นำยวิชำย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2558 
 /2 นำยพรเทพ เลิศวรธรรม ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน  2558 
 /3 นำยตนั เตำ้ซง ลำออกจำกกำรเป็นผูอ้  ำนวยกำรอำวุโสสำยงำนธุรกิจถ่ำนหินและพลงังำน เม่ือวนัท่ี 1  กุมภำพนัธ์ 2559 
 /4 นำงสำวนวลจนัทร์ วศินำนุรักษ ์ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสสำยงำนกำรเงินและกำรบริหำร เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม  2558 
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8.2.2.ง บริษัท บาคองโค จ ากดั 

 
 
ท่ี รำยช่ือผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1. นำย Pierre Siquet General Director 
2. นำย Didier Pinguet Deputy General Director, Commercial Director  
3. นำย Ho Ngoc Chau Financial and Administrative Director 
4. นำย Nguyen Dang Cat Plant Manager 
5. นำย Ngo Xuan Giang  Hai Phong Office Manager 

หมำยเหตุ  ขอ้มูลของเจำ้หน้ำท่ีระดบับริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูใ่นเอกสำรแนบ 1 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 เลขำนุกำรบริษทัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) คือ นำงสำวมณัฑนี สุรกำญจน์กลุ 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรไดแ้ต่งตั้ง นำงสำวมณัฑนี สุรกำญจน์กลุ เป็นเลขำนุกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2551 เพื่อท ำ
หนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำร และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติ
คณะกรรมกำร ดงัน้ี 

 ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรเก่ียวกบัขอ้ก ำหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบริษทัและติดตำมใหมี้กำร
ปฏิบติัตำมอยำ่งถูกตอ้งสม ่ำเสมอ และแจง้กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัใหค้ณะกรรมกำรทรำบ 

 จดักำรประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้พึงปฏิบติั
ต่ำงๆ 

 บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำร รวมทั้งติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 - 100 - 

 ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

 ดูแลและประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมถึงกำรปฐมนิเทศกรรมกำร 
 ดูแลเอกสำรส ำคญัของบริษทั ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรมี
ส่วนไดเ้สียของกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

 
หมำยเหตุ  ขอ้มูลของเลขำนุกำรบริษทั อยูใ่นเอกสำรแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรประกอบดว้ย 
 กรรมกำรท่ีมิใช่เป็นกรรมกำรบริหำรจะไดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบ้ียประชุม 
 ประธำนกรรมกำรจะไดรั้บค่ำเบ้ียประชุมเป็นเงินจ ำนวน 1.20 เท่ำ ของกรรมกำรท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหำร และ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนๆ 
 กรรมกำรท่ีพ ำนกันอกประเทศไทยจะไดรั้บเบ้ียเดินทำง เม่ือเดินทำงเขำ้มำในประเทศไทย เพ่ือเขำ้ร่วมประชุม

คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือนหรือค่ำตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ 
 ค่ำตอบแทนในรูปของเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) จะจ่ำยเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมกำรต่อเม่ือผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ

ถึงตำมเป้ำหมำย ทั้งน้ี ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) ของกรรมกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ 
 

ค่ำตอบแทนของเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอำวโุสประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนสั และ
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ประกอบดว้ยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และค่ำเงินประกนัสงัคม  

 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด 
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ปีคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รับทรำบ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ส ำหรับปีปฏิทิน 2558 /1 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ส าหรับปีปฏิทนิ  2558 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน
กรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมกำรท่ีมิใช่เป็น
กรรมกำรบริหำร 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
150,000 บำทส ำหรับประธำนกรรมกำร 

35,000 บำทส ำหรับกรรมกำรท่ีมิใช่เป็นกรรมกำรบริหำร 

 
ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

54,000 บำทส ำหรับประธำนกรรมกำร 
45,000 บำทส ำหรับกรรมกำรท่ีมิใช่เป็นกรรมกำรบริหำร 

 

ค่ำเบ้ียเดินทำงส ำหรับ
กรรมกำร 

ท่ีพ  ำนกันอกประเทศไทย 

จำกเอเชีย: 500 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อวนั 
จำกยโุรป/อเมริกำ/ทวปีอ่ืนๆ : 1,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อวนั 

 
โบนสั 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมกำร       ในรูปของเงินรำงวลั
ประจ ำปี (โบนสั) โดยจะจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปของเงิน
รำงวลัประจ ำปีใหแ้ก่กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร ในอตัรำไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ (หลงัหกั
ก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะก ำหนดเงินรำงวลัประจ ำปีใหแ้ก่
กรรมกำรตำมท่ีเหมำะสม (โดยเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงิน
รำงวลัประจ ำปีท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้) 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
48,000 บำทส ำหรับประธำนกรรมกำร 

40,000 บำทส ำหรับกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
36,000 บำทส ำหรับประธำนกรรมกำร 

30,000 บำทส ำหรับกรรมกำร 

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียง 

ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
21,600 บำทส ำหรับประธำนกรรมกำร 

18,000 บำทส ำหรับกรรมกำร 

คณะกรรมกำร 
ก ำกบัดูแลกิจกำร 

ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
21,600 บำทส ำหรับประธำนกรรมกำร 

18,000 บำทส ำหรับกรรมกำร 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจ าปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA ส าหรับรอบปีบัญชี 2558 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

หมำยเหตุ * นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 แทนนำยกำนิม ซำอดั เอม็ อลัซำอดั อลั-คูวำรี กรรมกำรท่ีลำออก 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุมกรรมการส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 

เบีย้เดนิทาง  
(ส าหรับกรรมการ

ชาวต่างชาติ 
เท่านั้น) 

(ดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา) 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

 
โบนัส คณะ 

กรรมการ
บริษทัฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
ก ากบัดูแล 
กจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 1,800,000 1,044,000 1,000,000 - 1,300,000 - - - 5,144,000 - 
2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ - - - - - - - - - - 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 420,000 522,000 495,000 - 520,000 - - 86,400 2,043,400 - 
4. นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง  420,000 522,000 495,000 - 520,000 - - - 1,957,000 - 
5. นำยกฤช ฟอลเลต็ 420,000 522,000 495,000 336,000 - - 51,000 - 1,824,000 - 
6. นำยสนัติ บำงออ้ 420,000 522,000 495,000 280,000 - 252,000 60,000 - 2,029,000 - 
7. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 420,000 522,000 360,000 - - 210,000 33,000 - 1,545,000 - 
8. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็.            
อลันสัซำรี 

420,000 522,000 315,000 - - 180,000 - - 1,437,000 13,000 

9. นำยอีฟ บำบิว 420,000 522,000 450,000 - - - - - 1,392,000 29,000 
10. นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 420,000 522,000 450,000 280,000 - - - 54,000 1,726,000 - 
11. นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์* 266,452 - 180,000 - - - - - 446,452 - 

รวม 5,426,452 5,220,000 4,735,000 896,000 2,340,000 642,000 144,000 140,400 19,543,852 42,000 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่ำตอบแทนอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ค่ำตอบแทน 

ส ำหรับปี  
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2558 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2557 

ส ำหรับปี  
ส้ินสุด 30 ก.ย. 2557 

จ ำนวนผูบ้ริหำร
ในระหวำ่งปี 

 
จ ำนวนเงิน 

จ ำนวนผูบ้ริหำร
ในระหวำ่งปี 

 
จ ำนวนเงิน 

จ ำนวนผูบ้ริหำร
ในระหวำ่งปี 

 
จ ำนวนเงิน 

เงินเดือนและโบนสัรวม 7 รำย 41.274 ลำ้นบำท 5 รำย 9.296 ลำ้นบำท 10 รำย 56.32 ลำ้นบำท 
ค่ำตอบแทนอ่ืน (รวมเงิน
ประกนัสงัคมและเงิน
สมทบกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ) 

7 รำย 2.620 ลำ้นบำท 5 รำย 0.808 ลำ้นบำท 10 รำย 6.45 ลำ้นบำท 

หมำยเหตุ  จ  ำนวนผูบ้ริหำรส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 มีจ  ำนวนทั้งส้ิน 7 รำย ณ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เหลือผูบ้ริหำร 6  รำย 
 

8.4.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยหลกั  
8.4.2.ก บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

(1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

ข) ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรจ ำนวน 3 รำย ส ำหรับรอบปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 1,085,346.48 ดอลลำร์สิงคโปร์ (ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 : 530,755 ดอลลำร์สิงคโปร์) 

(2) ค่ำตอบแทนอ่ืน 

 ค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร 
ไม่มี 

 ค่ำตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหำร 
ไม่มี 

 

8.4.2.ข บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) 
(1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 7 รำย ส ำหรับรอบปี
บญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีดงัน้ี 
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ข) ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรของบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน)  จ ำนวน 6 รำย ส ำหรับ

รอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีดงัน้ี 
 

 

(2) ค่ำตอบแทนอ่ืน 

ค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร 
ไม่มี  

 ค่ำตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหำร 
บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์ จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพโดยบริษทัไดส้มทบใน

อตัรำส่วนร้อยละ 7 ของเงินเดือน โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับผูบ้ริหำรจ ำนวน 3 รำย จ ำนวน 
1,775,854 บำท ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 : 
42,000 บำท) 

 
8.4.2.ค บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 

(1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
(ก) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 

ช่ือ 
ต ่ากว่า 100,000  
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

100,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
ถึง 

200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
ถึง 

300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ถึง 

400,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ -  - - 
2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ  - - - - 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ - - -  

4. นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง -  - - 
5. นำยโตะ๊ เวินเคียง โจอะคิม -  - - 
6.  นำยอึง เชอ ยำน -  - - 
7. นำยเจน โจเซฟ สโครูปำ  - - - 

ช่ือ 
ต ่ากว่า 250,000  
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  
และสูงกว่า 

1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ -  

2. นำยพอล ไวลีย ์ -  

3. นำยนีล โฮวี -  
4. นำยปีเตอร์ ริคเคิลไมเออร์ -  
5. นำยคฑำรัฐ สุขแสวง  - 
6. นำยเจฟฟรีย ์อลัเลน บรีล -  
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ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558 ไดพิ้จำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
เฉพำะเร่ือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเก่ียวกบัประเภท ขนำด และควำมเก่ียวโยงกบัผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงควำม
เหมำะสมกบักำรท ำหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ และไดอ้นุมติัค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรในปี 2558 ใหเ้หมือนกบัปี 2557 
เพ่ือใหเ้หมำะสมกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร เดือนละ 20,000 บำทต่อคน 
และค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 15,000 บำทต่อคร้ังต่อคน 

 ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำทต่อคร้ังต่อคน 
 ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 7,500 บำทต่อคร้ังตอ่คน 
 ประธำนของแต่ละคณะกรรมกำรจะไดรั้บค่ำเบ้ียประชุม 1.2 เท่ำของค่ำเบ้ียประชุมแต่ละคร้ัง  

ซ่ึงค่ำเบ้ียประชุมดงักล่ำวจะจ่ำยเฉพำะผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเท่ำนั้น 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 8 รำย ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีดงัน้ี  
 

ช่ือ – นามสกลุ 

เบีย้ประชุมกรรมการส าหรับรอบปีบัญชี 2558 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

รวมเป็นเงนิ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ์ ไม่รับค่ำตอบแทน เน่ืองจำกไดรั้บเป็นเงินเดือน 
2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 240,000 90,000 - - 330,000 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 240,000 120,000 - 22,500 382,500 
4. นำยเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ 240,000 135,000 108,000 - 483,000 
5. นำยสุชำติ ธรรมำพิทกัษก์ลุ 240,000 105,000 90,000 27,500 462,000 
6. พล.ต.ท. ค ำรบ ปัญญำแกว้ 240,000 105,000 75,000 - 420,000 
7. นำยธรำธร วงศป์ระศำสตร์ 240,000 75,000 - 15,000 330,000 
8. นำยวชิำย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ไม่รับค่ำตอบแทน เน่ืองจำกไดรั้บเป็นเงินเดือน 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 2,407,500 
 

ค่าตอบแทนและโบนัสส าหรับกรรมการที่ได้ลาออกในช่วงรอบปีบญัชี 2558 

หมำยเหตุ :  นำยสมพร จิตเป็นธม ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2558 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เบีย้ประชุม รวม 
(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 
ค่าตอบแทนมาตรฐาน คณะกรรมการบริษัทฯ 

1. นำยสมพร จิตเป็นธม  ไม่รับค่ำตอบแทน เน่ืองจำกไดรั้บเป็นเงินเดือน 
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ข) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) ในรูปของ
เงินเดือนและโบนสั มีดงัน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ จ านวนราย 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 /1 จ านวนราย 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
วนัที ่31 ธันวาคม 2557/2 

เงินเดือนรวม 3 5.47 2 1.02 

โบนสัรวม 3 - 2 - 

รวม  5.47  1.02 
 

หมำยเหตุ /1  ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ไดแ้ก่ 1. คุณวิชำย ช่ืนสุขสวสัด์ิ 2. คุณสถำพร ตำกด ำรงคก์ุล 3. คุณตนั  
เตำ้ ซง 

/2 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ไดแ้ก่ 1. คุณสถำพร ตำกด ำรงคก์ุล 2. คุณตนั เตำ้ ซง 
 

(2) ค่ำตอบแทนอ่ืน 

 ค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร 
ไม่มี 

 ค่ำตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหำร 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน)ไดส้มทบเงินเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหำรของ

บริษทัดงัน้ี  

รายการ จ านวนราย 
ส าหรับรอบปีบญัชี 
2558 ส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

จ านวนราย 
ส าหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 1 0.111 ลำ้นบำท 1 0.027 ลำ้นบำท 

 

8.4.2.ง บริษทั บำคองโค จ ำกดั 

(1) ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก) ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั บำคองโค จ ำกดั 

ข) ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงินรวม 11,904,613 บำท (งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557: 2,614,751 บำท) 

(2) ค่ำตอบแทนอ่ืน 

 ค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร 
ไม่มี 

 ค่ำตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหำร 
ไม่มี 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W4 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W5 /3 

ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลงระหว่างปี ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลงระหว่างปี ณ 31 ธันวาคม 2558 

1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 130,000 182,000 52,000 10,000 0 -10,000 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ /1 283,231,202 401,348,382 118,117,180 23,490,645 23,490,645 0 38,430,826 
3. นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง  0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 8,000 11,200 3,200 1,000 1,000 0 1,066 

4. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

5. นำยกฤช ฟอลเลต็ 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

6. นำยสนัติ บำงออ้ 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

7. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 50,568,384 70,795,737 20,227,353 4,228,148 4,228,148 0 6,742,451 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

8. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็. อลันสัซำรี 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

9. นำยอีฟ บำบิว 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

10. นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

11. นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์/2 0 0 0 0 0 0 0 
คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 333,937,586 472,337,319 138,399,733 27,729,793 27,719,793 -10,000 45,174,343 
 
หมำยเหตุ /1 จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธนัวำคม 2558 รวมหุ้นท่ีถือผ่ำนคสัโตเดียนแลว้ 
 /2 นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 
 /3 TTA-W5 ออกและจดัสรรให้ในปี 2558 
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การถือครองหลกัทรัพย์โดยผู้บริหาร 
กำรถือครองหลกัทรัพย ์TTA โดยผูบ้ริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เป็นดงัน้ี  
 

รายช่ือผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ # TTA-W4 จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ # TTA-W5 /7 

ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลงระหว่างปี ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่นแปลงระหว่างปี ณ 31 ธันวาคม 2558 

1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ /1 283,231,202 401,348,382 118,117,180 23,490,645 23,490,645 0 38,430,826 

2. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ /2 55,000 55,000 0 0 0 0 33 

    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

3. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี /3 0 0 0 0 0 0 0 

    คู่สมรส 50,568,384 70,795,737 20,227,353 4,228,148 4,228,148 0 6,742,451 

4. นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ /4 0 0 0 0 0 0 0 

    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

5. นำยซิกมนัต ์สตรอม /5 0 143,200 143,200 0 0 0 0 

6. นำงสำวอุไร ปล้ืมส ำรำญ /6 156,076 68,506 -87,570 0 0 0 20,810 

    คู่สมรส 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 334,010,662 472,410,825 138,400,163 27,718,793 27,718,793 0 45,194,120 

 
หมำยเหตุ /1 จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธนัวำคม 2558 รวมหุ้นท่ีถือผ่ำนคสัโตเดียนแลว้ 
 /2 นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 แทนนำยสมพร จิตเป็นธม ผูบ้ริหำรท่ีลำออก และนำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ 
  ถือหุ้น TTA ผำ่นบริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ  ำกดั 
 /3 นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส และประธำนกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2558 แทนนำยชำตรี อคัรจรัลญำ ผูบ้ริหำรท่ีลำออก 
 /4 นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวิด ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกลยทุธ์ กำรลงทุน และบริหำรควำมเส่ียง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
 /5 นำยซิกมนัต ์สตรอม ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ – ชิปป้ิงและโลติสติกส์ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 
 /6 นำงสำวอุไร ปล้ืมส ำรำญ ลำออกจำกกำรเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและก ำกบัดูแลกิจกำร เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 /7 TTA-W5 ออกและจดัสรรให้ในปี 2558 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 - 109 - 

8.5 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 TTA มีพนกังำนทั้งส้ิน 84 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 6 คน และพนกังำนอีก 78 คน โดยมีพนกังำนของแต่ละสำยงำนดงัน้ี 
 

สำยงำนหลกั จ ำนวนพนกังำน (เฉพำะสงักดั TTA) 
1. สำยงำนบญัชีและกำรเงิน  16 
2.  สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 4 
3. สำยงำนสนบัสนุนส่วนกลำง (Group Supports)  
และส ำนกังำนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO’s office) 47 
4. สำยงำนกลยทุธ์ (Group Business Development) 10 
5. สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 7 

รวม 84 
 

จ ำนวนพนกังำนตำมสำยธุรกิจหลกั จ ำนวนพนกังำน 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง  90 
กลุ่มธุรกิจพลงังำน 323 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 733 

 
- รวมจ ำนวนพนกังำนของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ำกบั 1,230 คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจ ำเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังำน TTA และบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหำรและกรรมกำรบริหำรของ TTA เช่น 

เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เป็นตน้ ไม่รวมคนประจ ำเรือ ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เป็นเงิน
จ ำนวน 1,248,484,807 บำท (งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 : 184,635,713 บำท)  

- TTA ไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพแก่พนกังำน รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม (ไม่รวมคน
ประจ ำเรือ) ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เป็นจ ำนวน 27,351,663 บำท (งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2557 : 17,727,381 บำท) 

- นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน 
แผนพฒันำพนกังำน อยูใ่นรำยงำนวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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9.   การก ากบัดูแลกจิการ 
 
9.1 การก ากบัดูแลกจิการ หมำยถึง ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งฝ่ำยจดักำร 
คณะกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั น ำไปสู่กำรเติบโตและเพ่ิมคุณค่ำใหก้บั
ผูถื้อหุน้ในระยะยำว 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “TTA”) ท่ีจดัข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือท ำหนำ้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกรอบของจริยธรรม 

 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไดท้บทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
ไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2555 
 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการของ TTA มดีงัต่อไปนี ้
 ข้อก าหนดของกฎหมาย กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำย กฎบัตร 

กฎเกณฑแ์ละมติของคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความรับผดิชอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกรำย รวมถึงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรจะตอ้งตระหนกัถึงหนำ้ท่ีและควำม

รับผิดชอบของตน 

 ความโปร่งใส กำรประกอบธุรกิจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจจะตอ้งสำมำรถตรวจสอบได้และมีควำม

โปร่งใส 

 การมส่ีวนร่วม ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษทัฯ 

 หลักความคุ้มค่า ในกำรลงทุนและกำรใชท้รัพยำกรทั้งหลำย จะตอ้งค ำนึงถึงผลตอบแทนทำงกำรเงินและ

เศรษฐกิจ 

 
องคป์ระกอบส ำคญัของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ อนัสอดคลอ้งกบัแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพยฯ์”) มีดงัต่อไปน้ี 
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 

3. บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5. โครงสร้ำงและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 
 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไดต้รวจสอบรำยงำนวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลและมีควำมเห็นวำ่ TTA ไดป้ฏิบติัตำม
ขอ้พึงปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรโดยทัว่ไป 
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กำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ เล็งเห็นและตระหนกัถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุ้นและกำรปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั  บริษทัฯ 

ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นดว้ยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยำ่งเคร่งครัด ตลอดจนก ำหนดให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมดว้ย 

 
(ก) การประชุมผู้ถอืหุ้น 

นโยบำยของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุ้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตน
อยำ่งเต็มท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยำ่งดีก่อนหน้ำท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่ำว บริษทัฯ จะจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีภำยใน  
4 เดือน นับจำกวนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
นบัตั้งแต่กำรเรียกประชุม กำรแจง้วำระกำรประชุม กำรส่งเอกสำรกำรประชุม กำรด ำเนินกำรประชุมไปจนถึงกำรน ำส่ง
รำยงำนกำรประชุม กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวมำแลว้ ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอ
วำระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์
กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั ท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป  

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นังสือบอกกล่ำวกำรประชุมในหนังสือพิมพร์ำยวนัฉบบัภำษำไทยอย่ำงน้อย  

1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ำยวนัฉบบัภำษำองักฤษอยำ่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลำติดต่อกนัอยำ่งนอ้ย 3 วนั ซ่ึงไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั 
ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีแต่ละคร้ัง รวมถึง บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่ำวกำรประชุมในเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี  http://www.thoresen.com อีกดว้ย 

 
ทั้งน้ี ในรอบปีบญัชี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดักำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 

มกรำคม 2558 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องแอทธินีคริสตลัฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลำซ่ำแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย  

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดักำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 เวลำ 13.30 น. ณ หอ้งแอทธินีคริสตลัฮอลล ์ ชั้น 3 โรงแรมพลำซ่ำ        
แอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย เน่ืองจำกบริษทัฯ ได้
มีกำรเปล่ียนรอบบญัชี จำกเดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลำคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยำยน ของทุกปี เป็นวนัท่ี 1 มกรำคม 
และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทุกปี ตำมมติของท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 
มกรำคม 2557  โดยใหเ้ร่ิมงวดบญัชีแรกในรอบวนัท่ี 1 ตุลำคม 2557 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่
มีกำรเรียกประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558)  
 
รำยละเอียดกระบวนกำรประชุมผูถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
(ก.1) วธีิการก่อนการประชุม 

ในรอบปีบญัชี 2557 ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 ธันวำคม 2557 มีมติให้จดักำร
ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 28 มกรำคม 2558 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องแอทธินี
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คริสตลัฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรมพลำซ่ำแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
ประเทศไทย 

 
นอกจำกน้ี ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 17 มีนำคม 2558 มีมติใหจ้ดักำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 เวลำ 
13.30 น. ณ หอ้งแอทธินีคริสตลัฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรมพลำซ่ำแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 

 
โดยสถำนท่ีจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นดังกล่ำว เป็นสถำนท่ีซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถใชใ้นกำร

เดินทำงไปเขำ้ร่วมประชุมไดอ้ย่ำงสะดวก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จ้งก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ีประชุมและระเบียบวำระกำร
ประชุมพร้อมรำยละเอียดประกอบมติคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในแต่ละวำระท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบผ่ำน
ช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้ 

 
บริษทัฯ ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนรำยช่ือผูถื้อหุ้น เพ่ือเป็นกำรให้เวลำในกำรพิจำรณำหนังสือบอกกล่ำวกำร

ประชุม หรือกำรขอขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนกำรประชุม โดยบริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือบอกกล่ำวกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของ
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 และเอกสำรกำรประกอบกำรพิจำรณำใหก้บัผูถื้อหุน้และตลำดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2558 
และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีของผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2558 และเอกสำรกำร
ประกอบกำรพิจำรณำใหก้บัผูถื้อหุน้และตลำดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2558 ซ่ึงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนัก่อนกำรประชุม
แต่ละคร้ัง อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯ จะพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ีท่ีจะด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสือบอกกล่ำวกำรประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นให้ได้
มำกกวำ่ 14 วนัล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม ตำมหลกัปฏิบติัท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยฯ์ นอกจำกน้ี หนงัสือบอกกล่ำวกำรประชุม
ดงักล่ำวไดถู้กน ำมำลงไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีเวลำในกำรศึกษำขอ้มูลเพ่ือ
ประกอบกำรตดัสินใจ ทั้งน้ีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะมีอยูใ่นแต่ละวำระของกำรประชุม 

 
บริษทัฯ สนับสนุนส่งเสริมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถำบันให้เขำ้ร่วมประชุม          

ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี นอกเหนือจำกกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณียแ์ลว้ เพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงไดมี้กำรแจง้ให ้      
ผูถื้อหุ้นรับทรำบผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ถึงกำรเผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี         
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 และคร้ังท่ี 2/2558 พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมทั้งชุด ให้สำมำรถดำวน์โหลดจำก
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มกรำคม 2558 และวนัท่ี 8 เมษำยน 2558 ตำมล ำดบั 

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดตี้พิมพห์นังสือบอกกล่ำวกำรประชุมในหนังสือพิมพร์ำยวนัฉบบัภำษำไทยอย่ำงน้อย  

1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ำยวนัฉบบัภำษำองักฤษอยำ่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลำติดต่อกนัอยำ่งนอ้ย 3 วนั ซ่ึงไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั
ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี หนงัสือบอกกล่ำวกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 ไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพิมพภ์ำษำไทยและภำษำองักฤษ เป็นเวลำ 3 วนั คือวนัท่ี 21-23 มกรำคม 
2558 และหนงัสือบอกกล่ำวกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 ไดตี้พิมพล์งในหนงัสือพิมพ์
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เป็นเวลำ 3 วนั คือวนัท่ี วนัท่ี 8 - 10 เมษำยน 2558 

 

http://www.thoresen.com/
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นอกจำกน้ี ก่อนกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ในแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุน้จะไดรั้บรำยละเอียดกำรประชุม เช่น 
เวลำ และสถำนท่ีจดักำรประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมประกอบกบัเหตุผลและขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ใน
แต่ละวำระท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ และรำยกำรเอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรเขำ้ร่วมประชุม เพ่ือช่วย 
ผูถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม 
 
(ก.2) ณ ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 

ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนผูถื้อหุ้นโดยกำรจดัช่องลงทะเบียนแยก
ระหวำ่งผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ และไดน้ ำระบบบำร์โคด้มำใชใ้นกำรลงทะเบียนส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม และใชใ้น
กำรนับคะแนน พร้อมกันน้ีบริษทัฯ ได้แนบซองจดหมำยแบบตอบรับไว ้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมำทำง
ไปรษณียอี์กดว้ย นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดมี้กำรน ำระบบกำรลงคะแนนเสียงแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษทั ศูนยรั์บ
ฝำกหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั (TSD) มำใชใ้นกำรลงทะเบียนผูถื้อหุ้นและกำรนบัคะแนนเสียงเพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส 
 
(ก.3) ระหว่างการประชุม 

ประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นและเพ่ือให้
เกิดควำมชดัเจน มีกำรใชส่ื้อมลัติมีเดียในกำรน ำเสนอระหวำ่งกำรประชุมทั้งหมด บริษทัฯ จดักำรประชุมตำมวำระท่ีได้
ก ำหนดและเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยำ่งเท่ำเทียมกนั  

 
ในท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2558 และคร้ังท่ี 2/2558 

ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 ท่ีผำ่นมำนั้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษำกฎหมำยจำกบริษทักฎหมำย เอชเอ็นพี จ ำกดั เป็น
คนกลำงท่ีเป็นอิสระ (independent inspector) เพื่อท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรลงทะเบียนและกำรนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม 
และในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทั้งสองคร้ังดงักล่ำวประธำนในท่ีประชุมไดข้อให้มีผูถื้อหุ้น 2 คนมำเป็นสักขีพยำน ในกำรนับ
คะแนนเสียงดว้ย  ส ำหรับกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2558 มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม 2 คน เสนอขอเป็น
สกัขีพยำนในกำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชุม  เพื่อให้กำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปอยำ่งโปร่งใสและถูกตอ้ง
ตำมกฎหมำย 

 
บริษัทฯ ได้รับกำรประเมินผลจำกกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ”  

(ช่วงคะแนนระหว่ำง 90-99) ส ำหรับคุณภำพของกำรจดังำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  อย่ำงต่อเน่ืองมำตั้งแต่ 
ปี 2550  ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรจดังำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2558 
ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 เท่ำกบั 98.00คะแนน/1 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั ปี 2557 ท่ีได ้96.125 คะแนน โดยผลคะแนน
อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ”  สูงกวำ่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมทั้งหมด 575  บริษทัท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร ทั้งน้ี ผลกำร
ประเมินมำจำกแบบกำรประเมิน ด ำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association or TIA)  ร่วมกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) และสมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

/1  หมำยเหตุ  ไม่มีกำรประเมินคุณภำพกำรจดังำนประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 
2558 เน่ืองจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และสมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย ประเมินคุณภำพกำรจดังำนประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีคร้ัง
หลงัสุด คือ คร้ังท่ี 2/2558 เท่ำนั้น 
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(ก.4) วธีิการหลงัการประชุม 
บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมรำยละเอียดผลกำรออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวำระกำรประชุมผ่ำน

ช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี  http://www.thoresen.com 
 
บริษทัฯ จดัเตรียมและน ำส่งรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 และ คร้ังท่ี 2/2558 ใหก้บัตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

และกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดหลงัจำกกำรประชุม นอกจำกน้ี ยงัมีกำรเผยแพร่
รำยงำนกำรประชุมในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 
 

2. การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

(2.1) การปฏบิัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 
บริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นทั้ งในแง่กำรเปิดเผยข้อมูล วิธีท ำบัญชี กำรใช้ข้อมูลภำยใน และ

ผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้  
 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนำ้ท่ีในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยำ่งเท่ำเทียมกนั บริษทัฯ มีหนำ้ท่ีปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในกำรไดรั้บเงินปันผลและรับทรำบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเพียงพอจำกบริษทัฯ ในเวลำ
อนัสมควรอยำ่งสม ่ำเสมอ บริษทัฯ ยงัมีหนำ้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยำ่งโปร่งใสและแสดงควำมรับผดิชอบของฝ่ำยบริหำรผำ่นกำร
จดัประชุมผูถื้อหุ้น นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นอย่ำงเต็มท่ีในกำร
ประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

 
ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุ้นใดก็ตำม ผูถื้อหุ้นแต่ละรำยจะได้รับขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอเก่ียวกับวำระกำร

ประชุมท่ีมีกำรน ำเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่ำวกำรประชุม  
 
ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งตวัแทน หรือเลือกกรรมกำร

อิสระคนใดคนหน่ึง เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมแทนตน 
 

(2.2) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  
คณะกรรมกำรบริษทัฯ หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ใชโ้อกำสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะท ำงำนใน

ต ำแหน่งของตนเพ่ือหำผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกำร
หำ้มใชข้อ้มูลภำยในท่ีส ำคญัเพ่ือซ้ือหรือขำยหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลเหล่ำนั้น และหำ้ม
กำรใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขำยหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งรำยงำนธุรกรรมกำรซ้ือขำยหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

และฐำนะกำรถือครองหุน้ของตนทุกคร้ังเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง โดยใหร้ำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯ ในวนั
เดียวกบัท่ีส่งรำยงำนต่อ ก.ล.ต. บริษทัฯ มีขอ้ก ำหนดหำ้มกรรมกำรและผูบ้ริหำรอำวโุสทุกคนซ้ือขำยหุน้และหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดำห์ก่อนกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำสและรำยปีของบริษทัฯ ขอ้หำ้มน้ีใช้
บงัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมกำรของบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวำ่จำ้งกรรมกำรของบริษทัฯ หรือท่ี

http://www.thoresen.com/
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กรรมกำรของบริษทัฯ ท ำกำรเป็นตวัแทน โดยเลขำนุกำรบริษทัจะท ำหนำ้ท่ีแจง้เตือนคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเป็นกำร
ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 สปัดำห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลำหำ้มกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 

 
(2.3)  การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย  

ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ส่งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียซ่ึงมีเน้ือหำ
สรุปเก่ียวกบักำรถือครองหุน้และกำรเป็นกรรมกำรในบริษทัอ่ืนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเก็บไวก้บับริษทัฯ เพ่ือติดตำมรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำร
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเกิดข้ึน กรรมกำรและผูบ้ริหำรอำวโุสท่ีเขำ้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรำยงำนน้ีภำยใน 30 วนัหลงัจำก
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

 
ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญำติสนิท กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะส่งรำยงำนท่ีแกไ้ขใหม่ให้

บริษทัฯ ภำยใน 14 วนัหลงัจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะตอ้งละเวน้จำกกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอำจน ำไปสู่กำรขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ นอกจำกน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้ร่วมใน
กระบวนกำรตดัสินใจ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กรรมกำรจะถูกหำ้มไม่ใหพิ้จำรณำหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอำจมีกำรขดักนั
ระหวำ่งผลประโยชน์ของกรรมกำรเหล่ำนั้นกบับริษทัฯ 

 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
(ก) ผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยำวสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นดว้ยกำรพิจำรณำควำมเส่ียงใน
กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งรอบคอบ บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยำ่งยุติธรรมและโปร่งใสในเวลำอนัสมควร และพยำยำม
อยำ่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์น และช่ือเสียงของบริษทัฯ 

 
นอกจำกสิทธิขั้นพ้ืนฐำน สิทธิท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและขอ้บังคบับริษทัฯ อำทิ สิทธิในกำรขอตรวจสอบ

จ ำนวนหุน้ สิทธิในกำรไดรั้บใบหุน้ สิทธิในกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น
อยำ่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยำ่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในกำร
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่ำงๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐำนะเจำ้ของบริษทัฯ ผ่ำนกรรมกำรอิสระ โดยทุกๆ 
ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บกำรรวบรวมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำ 
 
(ข) พนักงาน 

บริษทัฯ ถือว่ำพนักงำนเป็นหน่ึงในทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทัฯ จึงไดว้่ำจำ้งพนักงำนท่ีมีควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ตำมแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติักำรของบริษทัฯ และมุ่งรักษำพนกังำนใหท้ ำงำนในระยะยำว โดยสร้ำงสมดุล
ระหวำ่งชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตวัให้กบัพนกังำน บริษทัฯ มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนอยำ่งเหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบักำรจ่ำยผลตอบแทนของอุตสำหกรรมเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบำยค่ำตอบแทนพนกังำนท่ีสอดคลอ้งกบัผลกำร
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ด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซ่ึงระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรำงวลัประจ ำปี โดยกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของพนกังำนจะพิจำรณำจำกผลประเมินกำรปฏิบติังำนของพนกังำน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  และ
ในระยะยำวไดแ้ก่ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังำนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงในกำรด ำรงชีพ และเพ่ือเป็นหลกัประกนั
แก่พนักงำนภำยหลงัส้ินสุดกำรเป็นพนักงำนหรือเกษียณอำยุกำรท ำงำน    นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีสวสัดิกำรต่ำงๆ  
ใหก้บัพนกังำนประจ ำ ซ่ึงรวมถึง ประกนัชีวิต ประกนัสุขภำพส่วนบุคคล วนัหยดุลำคลอด และวนัหยดุประจ ำปี และในปี 
2558 ไดเ้พ่ิมวนัลำหยดุท่ีตรงกบัวนัเกิดของพนกังำน เพ่ือใหพ้นกังำนไดมี้เวลำไปท ำกิจกรรมกบัครอบครัวในวนัเกิด มีกำร
จดัตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำร เพ่ือท่ีจะให้ค  ำปรึกษำและค ำแนะน ำเก่ียวกบัสวสัดิกำรต่ำงๆ ของพนักงำน โดยหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมกำรสวสัดิกำร ประกอบไปดว้ย กำรใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัสวสัดิกำรต่ำงๆ กำรตรวจเช็ค 
และตรวจสอบสวสัดิกำรท่ีมอบให้แก่พนกังำน รวมทั้งให้ควำมเห็น และเสนอแนะแนวทำงเพ่ิมเติม หรือท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบั
กำรจดัสวสัดิกำรต่ำงๆ  

 
ในด้ำนสภำพแวดล้อมและสุขอนำมัยในสถำนท่ีท ำงำน บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย และ 

จัดตั้ งคณะกรรมกำรอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในสถำนประกอบกำร เพ่ือสร้ำงอำชีวอนำมัยและ
ส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ ท่ีปลอดภยักบัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงำนและของบริษทัฯ พนักงำนทุกคนจะตอ้งรำยงำน
สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนท่ีไม่ปลอดภยัให้กับผูบ้ังคบับัญชำหรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษทัฯ ทรำบ ส ำหรับ
พนักงำนใหม่ ได้มีกำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภยัในวนัปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เพ่ือให้พนักงำนตระหนักถึงอนัตรำย 
ท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้นท่ีท ำงำน และรู้ถึงกำรปฏิบติัตวัในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์อนัตรำยดงักล่ำว  ในปี 2558 บริษทัฯ ไม่มีรำยงำน
สถิติกำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนของพนกังำน และไม่มีพนกังำนท่ีเสียชีวิตหรือไดรั้บบำดเจ็บสำหัสจำกกำรท ำงำนแต่
อยำ่งใด 

 
บริษทัฯ รณรงค ์และส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกฝ่ำย ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำร

ปฎิบติังำน  รณณรงคแ์นวคิด ลด ใชซ้ ้ ำ และน ำกลบัมำใชใ้หม่ให้คุม้ค่ำ เช่น กำรใชก้ระดำษพิมพส์องดำ้น กำรจดัเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์  จัดให้มีมำตรกำรประหยดัพลงังำนในท่ีท ำงำน กำรปิดไฟและเคร่ืองปรับอำกำศในจุดท่ีไม่
จ ำเป็นตอ้งใชง้ำน หรือในช่วงพกักลำงวนั และช่วงนอกเวลำงำน  

 
ในดำ้นธุรกิจขนส่งทำงเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรอบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในดำ้นกำรจดักำรปริมำณกำรใช้

น ้ ำมนัเช้ือเพลิงของเรือสินคำ้ ส ำหรับพนักงำนเรือ และกำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนของเรือสินคำ้ ส ำหรับ
พนกังำนออฟฟิศนอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำของพนกังำน โดยผลกัดนัผ่ำนแผนพฒันำรำยบุคคล 
(Individual Development Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของพนกังำนแต่ละคน บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำของบุคลำกร โดยสนับสนุนและจัดให้มีกำรฝึกอบรมทั้ งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ ในหลักสูตร 
ท่ีเหมำะสมกบัอำยุงำน สำยอำชีพ และควำมรับผิดชอบ ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 มีกำรจดั
อบรมและสนบัสนุนใหพ้นกังำนไดรั้บกำรอบรมทั้งหมด 26 หลกัสูตร โดยหวัขอ้กำรอบรมครอบคลุมทั้งควำมรู้ดำ้นเทคนิค
และทกัษะต่ำงๆ ในกำรท ำงำน (Technical Skills and Soft Skills) บริษทัฯ เช่ืออยำ่งยิ่งวำ่กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของ
พนกังำนจะช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัขององคก์รในระยะยำว  
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ในปี 2558 บุคลำกรของบริษทัฯ ไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำในหลกัสูตรท่ีหลำกหลำย ไดแ้ก่ Anti-Corruption 
for Executive Program, Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End,  Update and Impact: New Accounting 
Standard 2015 หลกัสูตร COSO-2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมกรอบ GRI 
ฉบบั G4 โดยมีชัว่โมงกำรฝึกอบรมรวม 560 ชัว่โมง และกำรฝึกอบรมเฉล่ีย 6.6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
 
 ขอ้มูลสรุปกำรฝึกอบรมบุคลำกรแยกตำมระดบัของบุคลำกรในปี 2558 มีดงัน้ี 

ระดบัของบุคลากร จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมรวม 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉลีย่ 

ต่อคนต่อปี 
ผูบ้ริหำรระดบัสูง 136 ชัว่โมง 11.3 ชัว่โมง/คน/ปี 
ผูบ้ริหำรระดบักลำง  176 ชัว่โมง 6.5 ชัว่โมง/คน/ปี 
พนกังำนระดบัปฏิบติักำร 248 ชัว่โมง 5.5 ชัว่โมง/คน/ปี 
รวมจ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรม 560 ชัว่โมง 6.6 ชัว่โมง/คน/ปี 
 
(ค) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึง ลูกคำ้ คู่แข่ง เจำ้หน้ี และคู่คำ้ และอ่ืนๆ ตำมขอ้ก ำหนด
และเง่ือนไขกำรซ้ือขำยท่ีไดท้ ำเป็นสัญญำอยำ่งยติุธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบติัต่อคู่สัญญำ เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจ
อนัดีและควำมร่วมมือระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

คู่แข่ง บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งโดยกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือตรงและเป็นมืออำชีพ ดงัน้ี 
 บริษทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ 
 มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ำมมิให้กรรมกำร ผู ้บริหำร พนักงำน และบุคคลอ่ืนใด 

ท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษทัฯ ด ำเนินกำรอนัมิชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่เหมำะสมเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงควำม
ไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ  

 
เจ้าหนี้ บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำสัมพนัธภำพท่ีย ัง่ยืนระหว่ำงบริษทัฯ และเจำ้หน้ีอยู่เสมอ บริษทัฯ มี

นโยบำยในกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบไดแ้ก่เจำ้หน้ี 
และยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำท่ีมีต่อเจำ้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองกำรช ำระคืนเงินตน้ 
ดอกเบ้ีย และค่ำธรรมเนียม กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นตน้ และหำกเกิดกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่
สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัฯ จะแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 
ทั้งน้ีในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไม่มีเหตุผิดนดัช ำระหน้ีแต่อยำ่งใด  

 
คู่ค้า บริษทัฯ มีหลกักำรคดัเลือกคู่คำ้หรือผูใ้ห้บริกำรจำกภำยนอก โดยเน้นกำรพิจำรณำจำกกำรวำงกลยุทธ์ 

ทำงธุรกิจของผูใ้ห้บริกำรท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ควำมต่อเน่ือง 
ทำงธุรกิจ กำรป้องกนัและดูแลลูกคำ้ และวธีิกำรบริหำรควำมเส่ียง หลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกผูใ้หบ้ริกำรจำกภำยนอก มีดงัน้ี 

 ควำมสำมำรถทำงเทคนิค รวมถึงควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ 
 สถำนภำพทำงกำรเงิน 
 ควำมมีช่ือเสียงทำงธุรกิจ 
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 ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร้องเรียนและกำรด ำเนินคดี 
 นโยบำยดำ้นกำรใหบ้ริกำร 
 ควำมเส่ียงจำกกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้หลำยรำย 
 กำรรักษำควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  
 ประวติักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
ในทำงกลบักนั บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นธรรมต่อผูใ้หบ้ริกำรจำกภำยนอก 

 
(ง) ลูกค้า 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำลูกค้ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งยวดต่อควำมส ำเ ร็จในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
บริษัทฯ จึงมุ่งท่ีจะสร้ำงควำมพอใจให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพสูง ซ่ึงตอบสนองควำมต้องกำรและ 
ควำมคำดหวงัของลูกคำ้อยำ่งยติุธรรมและอยำ่งมืออำชีพ โดยบริษทัฯ มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัต่อลูกคำ้ ซ่ึงไดก้ ำหนด
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 ส่งมอบกำรใหบ้ริกำร และสินคำ้ท่ีมีคุณภำพตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และในเวลำท่ีเหมำะสมแก่ลูกคำ้ 
 ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัต่อลูกคำ้อยำ่งสุภำพ และอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ 
 รักษำควำมลบัของลูกคำ้ และหลีกเล่ียงกำรใชค้วำมลบัดงักล่ำวเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือผลประโยชน์

ของบุคคลอ่ืนใด  
 
 (จ) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยท่ีสุด มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใชแ้ละมีกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมไปกบักำรปลูกฝัง
ใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกในกำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบักำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ี บริษทัฯ เช่ือวำ่ธุรกิจ 
ท่ีเจริญกำ้วหนำ้และเติบโตไดอ้ยำ่งมัน่คงย ัง่ยนื จะตอ้งพฒันำองคก์รควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รำยละเอียดต่ำงๆ อยูใ่นหวัขอ้ “นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื” ของบริษทัฯ 
 
3.2   การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย เพื่อใหเ้ป็น
แนวทำงในกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหมี้นโยบำยกำรต่อตำ้น 
กำรคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อีกทั้ง ยงัไดมี้กำรรวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรมำตั้งแต่ปี 2553 
เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัฯ ในเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  

 
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ใหพ้นกังำนในองคก์รไดรั้บทรำบผำ่นทำงอินทรำเน็ต 

และไดส่ื้อสำรใหแ้ก่ทั้งกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทรำบ และก ำหนดใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์ดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ โดยไดก้ ำหนด
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กระบวนกำรเก่ียวกบักำรควบคุมต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ       
บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรจดัซ้ือท่ีมีระบบ เพ่ือป้องกนักำรทุจริต โดยระบุขั้นตอนกำรจดัซ้ือ อ ำนำจหนำ้ท่ีของ
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยจดัซ้ือ  คณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีท ำกำรตรวจรับสินคำ้ ซ่ึงจะเป็นคนละกลุ่มกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยจดัซ้ือ  

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือท ำกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในทุกดำ้น รวมถึงกำร

ประเมินควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ มีกำรติดตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและมีกำรทบทวนควำมเหมำะสม และคณะ 
กรรมกำรของบริษทัฯ ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรทบทวนกรอบนโยบำย
กำรบริหำรควำมเส่ียง และโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งในขอ้เสนอแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียง และใน
ส่วนกำรควบคุมภำยใน ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้
ควำมมัน่ใจวำ่ บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
 
3.3 การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดเป็นแนวปฏิบติัขอ้หน่ึงในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบั
ของขวญั และกำรเล้ียงรับรองต่ำงๆ พนกังำนไม่ควรรับหรือให้ของขวญั ควำมช่วยเหลือในกำรเล้ียงรับรองต่ำงๆ หำกกำร
รับหรือกำรให้นั้นผูกมดัหรือดูเหมือนว่ำจะผูกมดัผูรั้บ หรือหำกกำรรับหรือกำรให้นั้น ถือว่ำเป็นควำมพยำยำมท่ีจะให้มี
อิทธิพลอยูเ่หนือกำรตดัสินใจ 

 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน และสมำชิกครอบครัวของบุคคลเหล่ำน้ี ไม่ควรจะยอมรับหรือรับของขวญัหรือ

กำรเล้ียงรับรองใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี (ก) ไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเชิงธุรกิจท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมำ (ข) มีมูลค่ำสูงมำก 
(ค) อำจตีควำมไดว้่ำเป็นเงินท่ีมีภำระผูกพนั เงินสินบน หรือกำรจ่ำยเงินท่ีละเมิดต่อกฎหมำย (ง) ละเมิดต่อกฎหมำยหรือ 
เส่ือมเสียช่ือเสียงแก่บริษทัฯ หำกถูกเปิดเผย 

 
3.4 การด าเนินการในกรณีมผู้ีแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ มีมำตรกำรคุม้ครองใหก้บัผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน ผูแ้จง้เบำะแสในกำรกระท ำผิด หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือใน
กำรรำยงำนดงักล่ำว (Whistle Blowing Policy) โดยผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบำะแสสำมำรถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย
ตนเองได ้หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยนั้นจะท ำใหเ้กิดควำมไม่ปลอดภยั หรือควำมเสียหำย และบริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ไวเ้ป็นควำมลบั และค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของผูร้ำยงำน ผูร้้องเรียน หรือผูแ้จ้งเบำะแส  บริษทัฯ ได้ก ำหนดนโยบำย
คุม้ครองกำรร้องเรียนท่ีสุจริตกรณีผูร้้องเรียนเป็นพนกังำน เพ่ือปกป้องพนกังำนผูร้้องเรียนจำกกำรถูกตอบโตห้รือแกแ้คน้ 
โดยบริษทัฯ จะด ำเนินกำรทำงวินัย รวมถึงกำรเลิกจำ้งพนักงำนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรตอบโตห้รือกำรแกแ้คน้ดงักล่ำว 
ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
 
3.5. ช่องทางในการตดิต่อบริษัทฯ ส าหรับผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทำงในกำรรำยงำนมำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน 
หรือกำรกระท ำทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยแจง้ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com หรือ ทำงอีเมล 
whistleblowing@thoresen.com  หรือ ทำงไปรษณียต์ำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี 

 

http://www.thoresen.com/
mailto:whistleblowing@thoresen.com%20%20หรือ
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ทั้งน้ี ส ำหรับขอ้มูลท่ีไดรั้บ แผนกตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณียเ์ดือนละ 2 คร้ัง  

จำกนั้นจดหมำยทั้งหมดจะถูกส่งใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ (หำกมี) เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรประชุม
เป็นรำยไตรมำส 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ ไดมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ  ในเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงขอ้มูลเหล่ำน้ีจะถูกเผยแพร่ให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผ่ำนทำงระบบกำร
ส่ือสำรของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (http://www.thoresen.com) ข่ำวประชำสมัพนัธ์ทำงส่ือต่ำงๆ (press 
release) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 56-1 และทำงรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม SET’s 
Opportunity Days ท่ีจดัข้ึนโดยตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมำส  

 
ขอ้มูลส ำคญัท่ีเปิดเผย มีดงัน้ี 
4.1  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและผลกำรปฏิบติั 
ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ยกเวน้

เร่ืองต่อไปน้ี  
(1) บริษัทฯ ไม่ได้ระบุวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไวอ้ย่ำงชัดเจน เน่ืองจำกบุคลำกรท่ีมี

ประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมสำมำรถในกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
ไดมี้กำรทบทวนคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนอยำ่งสม ่ำเสมอทุกปี บริษทัฯ เห็นวำ่ กรรมกำรของบริษทัฯ ทุกคน
ท่ีได้รับเลือกตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่ำงเป็นกรรมกำรท่ีทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ และหำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นยงัคงให้ควำมไวว้ำงใจโดยเลือกตั้งกรรมกำร
ผูท้รงคุณวฒิุดงักล่ำวเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้งเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้กำรก ำหนดจ ำนวน
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัของกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระไวต้ำยตวั  

 
(2) บริษัทฯ ไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนบริษทัท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งไว้

เน่ืองจำกเกรงว่ำจะท ำให้บริษทัฯ สูญเสียโอกำสในกำรไดบุ้คลำกรท่ีมีคุณภำพมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนจ ำนวนบริษทัท่ีกรรมกำรแต่ละคนด ำรงต ำแหน่งอยำ่งสม ่ำเสมอทุกปี  

 
4.2  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ไดร้ำยงำนไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “โครงสร้ำงกำรจดักำร” เร่ือง ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 
4.3 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อควำมถูกตอ้งของกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัฯ ท่ีสำมำรถแสดง

รำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินอยำ่งเพียงพอ มีควำมโปร่งใสถูกตอ้ง รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำย
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เหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทัฯ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตท่ีมีควำมเป็นอิสระและมีควำมน่ำเช่ือถือ ท่ีได้รับกำรรับรองจำก ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และผำ่นกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ รวมถึงไดเ้ปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำร
อ่ืนๆ ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำง
กำรเงินไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 56-1 ดว้ย นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัประชุม
พบปะกับนักวิเครำะห์ และมีกำรแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชน รวมถึงกำรจดัท ำจดหมำยข่ำวท่ีน ำเสนอถึงฐำนะกำรเงินของ 
บริษทัฯ 

 
4.4 บทบำทและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร  
บริษทัฯ เปิดเผยรำยนำมพร้อมประวติัของกรรมกำรแต่ละคน รวมทั้งบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรกำรลงทุน ไวใ้นหัวขอ้ “รำยงำนว่ำดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร” น้ี 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และขอ้มูลท่ีส ำคญัอ่ืนๆ ของกรรมกำรท่ีช่วย
สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจได ้

 
4.5 ควำมสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 
บริษัทฯ ได้จัดตั้ งหน่วยงำนส่ือสำรองค์กร (Corporate Communications) และนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor 

Relations) เพ่ือท ำหนำ้ท่ีในกำรส่ือสำรกบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเครำะห์ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และประชำชนทัว่ไปอยำ่ง
เหมำะสมและเท่ำเทียมกนั  

 
ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558)      ทฯ ไดมี้กำรพบปะและ

ใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลำยโอกำส ดงัน้ี 
1. กำรประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจำ้หน้ี และนกัวเิครำะห์หลกัทรัพย ์(40 คร้ัง) 
2. กำรรำยงำนผลประกอบกำรของบริษัทฯ ประจ ำไตรมำสในงำน SET’s Opportunity Day ท่ีจัดข้ึนท่ี 

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อพบปะพดูคุยถึงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินคร้ังล่ำสุดของบริษทัฯ กบันกัวิเครำะห์หลกัทรัพยแ์ละ
นกัลงทุนต่ำงๆ (4 คร้ัง) 

3.  กำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบกำรเงิน 
รำยไตรมำส รำยงำนผลประกอบกำรประจ ำไตรมำส สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (แบบ F45-3) แบบ
แสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 56-1 และ รำยงำนประจ ำปี เป็นตน้ (14 คร้ัง) 

4.  กำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมเหตุกำรณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น กำรประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ กำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์กำรลงทุนต่ำงๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (44 คร้ัง) 

5. ข่ำวประชำสมัพนัธ์ทำงส่ือต่ำงๆ (ทั้งหมด  29  คร้ัง แบ่งเป็นข่ำวประชำสมัพนัธ์ press release 22 คร้ัง  special 
report /Advertorials 7 คร้ัง) 

6. กำรส่งข่ำวและภำพข่ำวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน (ทั้งหมด 10 คร้ัง แบ่งเป็นภำพข่ำว 4 คร้ัง ข่ำว
สงัคมทัว่ไป 6 คร้ัง) 
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7. กำรจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน (ทั้งหมด 20 คร้ัง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพนัธ์ 2 คร้ัง กำรให้สัมภำษณ์
กบัส่ือมวลชนในประเทศ 15 คร้ัง และกบัส่ือมวลชนต่ำงประเทศ 3 คร้ัง) 

โดยผูบ้ริหำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ทุกคร้ัง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสำมำรถติดต่อ
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ไดท่ี้ หมำยเลขโทรศพัท์ 02 254-8437 ต่อ 292 หมำยเลขโทรสำร 02 655-5631 อีเมลท่ี 
Investors@thoresen.com หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ท่ี www.thoresen.com ซ่ึงมีข้อมูลทั้ งภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษท่ีไดป้รับปรุงใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ประกอบดว้ยขอ้มูลส ำคญัๆ อำทิ  

 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ ประกอบดว้ย ประวติัควำมเป็นมำ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ วสิยัทศัน์และพนัธ
กิจ ค่ำนิยมองคก์ร โครงสร้ำงทำงธุรกิจ รำยช่ือคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 กำรก ำกบัดูแลกิจกำร ไดแ้ก่ รำยงำนวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ  รำยช่ือคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรชุดยอ่ยและเลขำนุกำรบริษทัฯ  จรรยำบรรณธุรกิจ 
 ขอ้มูลส ำหรับนักลงทุน ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงิน งบกำรเงิน ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำย

จดักำร  
 ขอ้มูลส ำหรับผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือเชิญประชุมผุถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชุมผุถื้อหุน้    รำยงำนต่อตลำด

หลกัทรัพย ์
 ข่ำวสำรและกิจกรรมขององคก์ร ไดแ้ก่ ข่ำวสำรเก่ียวกบัธุรกิจ และข่ำวสำรเก่ียวกบัโครงกำรเพ่ือชุมชน 

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบดว้ยนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อ

สงัคม  
 
4.6 นโยบำยกำรแจง้เบำะแสและนโยบำยคุม้ครองกำรร้องเรียนท่ีสุจริต 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและนโยบำยคุม้ครองกำรร้องเรียนท่ีสุจริต ซ่ึงเป็นนโยบำยท่ีอยู่ภำยใต้

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เ พ่ือให้บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ี ดี  และให้สิทธิแก่พนักงำนทุกคนและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทำงในกำรส่ือสำรมำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง กรณีมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือ
กำรกระท ำทุจริตและคอร์รัปชัน่ กำรกระท ำผิดกฎหมำย ผิดจรรยำบรรณหรือนโยบำยบริษทัฯ หรือกำรร้องเรียนกำรถูก
ละเมิดสิทธิ และในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือค ำแนะน ำใดๆ ท่ีมีผลต่อบรรษทัภิบำลและจริยธรรมธุรกิจ ช่อง
ทำงกำรส่ือสำร มีดงัน้ี 

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

 
เบำะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดย

พิจำรณำเป็นรำยกรณี และไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส รวมทั้งด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรร้องเรียนไวเ้ป็นควำมลบัและมี
มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส เพื่อใหผู้แ้จง้เบำะแสและผูร้้องเรียนมัน่ใจวำ่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจำกกำรแจง้เบำะแสและ
กำรร้องเรียนดงักล่ำว  

 

http://www.thoresen.com/
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4.7 นโยบำยวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม  
ไดร้ำยงำนไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื” ของบริษทัฯ 

 

5. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

จ ำนวนของคณะกรรมกำรเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้น พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  

 
 กรรมกำรทุกคนมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลำยประกำรตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ กรรมกำรจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ ควำมใส่ใจ และควำมซ่ือสตัย ์และควรตอ้งเป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมกำรอิสระคือกรรมกำรท่ีไม่ไดบ้ริหำรจดักำรบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีควำมเป็นอิสระจำก 
คณะผูบ้ริหำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

 
 ทั้งน้ี คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมค ำนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน (Capital Market 
Supervisory Board) ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ กรรมกำรอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำหรือ 
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของ 
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของ  
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บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่ จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่สองลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมี
สภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
 
ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมกำรอิสระ 

อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล ำดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ  
(collective decision) ได ้
 
(ก.2) คณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 11 คน โดยเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 1 คน (ร้อยละ 9.10 จำก
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด) กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 5 คน (ร้อยละ 45.45 จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด) และกรรมกำร
อิสระ 5 คน (ร้อยละ 45.45 จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย
กรรมกำรดงัต่อไปน้ี 
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รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 
ช่ือ 

 
ต ำแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษทัฯ 

คร้ังแรก 
1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร 31มกรำคม 2555 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/ 
กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน  

31 มกรำคม 2555 
 

3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง /กรรมกำรกำรลงทุน 

30 มกรำคม 2555 

4. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรกำรลงทุน 30 มกรำคม 2557 
5. นำยกฤช ฟอลเลต็ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
12 เมษำยน 2555 

 
6. นำยสนัติ บำงออ้ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน/ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร/ 
กรรมกำรตรวจสอบ  

30 มกรำคม 2555 
 

7. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/ 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

31 มกรำคม 2555 
 

8. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็. 
อลันสัซำรี 

กรรมกำรอิสระ/  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

30 มกรำคม 2556 
 

9. นำยอีฟ บำบิว กรรมกำร 12 กรกฎำคม 2556 
10. นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช์  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/  

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
30 มกรำคม 2556 

11. นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์/1 กรรมกำรอิสระ 13 พฤษภำคม 2558 
 

หมำยเหตุ : /1 นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 แทน นำยกำนิม ซำอดั 
เอม็ อลัซำอดั อลั-คูวำรี กรรมกำรท่ีลำออก 

  

อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
1) พิจำรณำทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหก้ำรบริหำรงำนของบริษทัฯ เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2) พิจำรณำทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ และนโยบำย รวมถึงแผนธุรกิจประจ ำปี 

งบประมำณกำรลงทุน และวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย และมอบหมำยอ ำนำจ หน้ำท่ีให้กบัคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะในกำร

ปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
4) มอบอ ำนำจหน้ำท่ีให้แก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ในกำรบริหำรงำนบริษทัฯ  

ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ และวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำน 
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5) ติดตำมใหฝ่้ำยบริหำรปฏิบติัตำมแผนงำนใหเ้ป็นไปตำมทิศทำงและกลยทุธ์องคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ 
6) ทบทวนและอนุมติักลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแผนพฒันำบุคลำกร รวมถึงก ำหนดนโยบำย

ค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม 
7) ก ำหนดให้บริษัทฯ มีระบบกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสม เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรส่ือสำรกับผูมี้ส่วนได้เสียและ

สำธำรณชนมีประสิทธิผล และตรวจสอบกำรใชร้ะบบส่ือสำรดงักล่ำว 
8) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลคณะกรรมกำรบริษัทฯ และด ำเนินกำรประเมินผลกำรท ำงำนของ

คณะกรรมกำรบริษทัฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
(ก.3) การแยกต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรหน่ึงคนให้เป็นประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ท่ีดูแลกำร
ใชน้โยบำยและแนวทำงกำรปฏิบติังำนเชิงกลยทุธ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ และฝ่ำยบริหำรไดพิ้จำรณำและจดัท ำข้ึน 
ตลอดจนดูแลใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ด ำเนินไปจนส ำเร็จลุล่วง กรรมกำรทุกคนควรมีส่วนร่วมในกำรประชุม
และตั้งค  ำถำมส ำคญัๆ ระหวำ่งกำรประชุมแต่ละคร้ัง 

 
อ ำนำจของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ไดรั้บกำรจ ำกดัควำมและแยกออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั 

คณะกรรมกำรจะไม่ยุง่เก่ียวกบังำนประจ ำ หรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยใตค้วำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
1) เรียกประชุมคณะกรรมกำรและมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษทัดูแลเร่ืองกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้ง

เอกสำรต่ำงๆ เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดรั้บขอ้มูลอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ 
2) เป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
3) เป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ และตำมระเบียบวำระ

ท่ีก ำหนดไว ้
4) ดูแลใหก้ำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งกรรมกำรและผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
5) ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรบริหำรบริษัทฯ ตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย และจะต้องบริหำรบริษัทฯ ตำมแผนงำน หรืองบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทัฯ รักษำผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น อ ำนำจหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรครอบคลุมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย ดงัน้ี 

1) ด ำเนินกิจกำร และบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทัฯ 
2) อนุมติัค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน รำยจ่ำยลงทุนให้เป็นไปตำมงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร

บริษทัฯ 
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(ก. 4)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
 ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ได้ก ำหนดจ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งในแต่ละวำระของกรรมกำรบริษัทฯ เป็นไปตำม 
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั โดยในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ กรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งออกจำกต ำแหน่ง
จ ำนวน 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี 
กรรมกำรบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งนั้นใหพิ้จำรณำจำกกรรมกำรบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง ซ่ึงกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งตำมวำระประมำณ 3 ปี กรรมกำรบริษทัฯ ท่ีครบวำระนั้นอำจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหด้ ำรงต ำแหน่งอีกก็ได ้
 
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการ 
 บริษทัฯ เห็นวำ่ กรรมกำรของบริษทัฯ ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่ำงเป็นกรรมกำรท่ีทรงคุณวฒิุ
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนำ้ท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดีตลอดมำ และหำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ยงัคงให้ควำมไวว้ำงใจโดยเลือกตั้งกรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุดงักล่ำวเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้งเคำรพสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้กำรก ำหนดจ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัของกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระไวต้ำยตวั 
  

อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะหำแนวทำงท่ีเหมำะสมเก่ียวกบัจ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนั
ของกรรมกำรและกรรมกำรอิสระต่อไป 
    
การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหน้ำท่ีสรรหำบุคคล 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรเป็นกรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำประวติั 
อำย ุควำมรู้ ประสบกำรณ์ ศกัยภำพ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีพิจำรณำวำ่เหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ ได ้

 
การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวนอย่ำงน้อย 6 คร้ังต่อปี โดยก ำหนด 
วนัประชุมไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และแจง้ให้กรรมกำรแต่ละคนทรำบ ในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรจะเป็นผูดู้แลให้ควำมเห็นชอบก ำหนดวำระกำรประชุม ทั้งน้ีให้กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขำ้สู่วำระกำรประชุมดว้ย โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัฯ ท ำหนำ้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมใหก้รรมกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั เพื่อให้กรรมกำรได้
มีเวลำศึกษำมำก่อนล่วงหนำ้ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558)  บริษทัฯ ไดมี้กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง และมีกำรประชุมอยำ่งไม่เป็นทำงกำรระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน
ทั้งส้ิน 11  คร้ัง 
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(ข) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย 6 คณะ ไดแ้ก่ 1) คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ (Audit Committee) 2) คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance 
Committee) 5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) และ 6) คณะกรรมกำรกำรลงทุน 
(Investment Committee) 
 
(ข.1) เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ แต่งตั้ง นำงสำวมณัฑนี สุรกำญจน์กลุ ใหเ้ป็นเลขำนุกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2551 
เพ่ือรับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรประชุมคณะกรรมกำรและผูถื้อหุ้น และเพ่ือช่วยเหลืองำนท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นอกจำกน้ี ยงัท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร ดงัน้ี 

 ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรเก่ียวกบัขอ้ก ำหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบริษทัฯ และติดตำมขอ้ก ำหนด
และกฎหมำยใหม่ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ และแจง้กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบ 

 จดักำรประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัต่ำงๆ 
 บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  รวมทั้งติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
 ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศ ในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและข้อก ำหนดของ 

ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 
 ดูแลและประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมถึงกำรปฐมนิเทศกรรมกำร 
 ดูแลเอกสำรส ำคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนังสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น และรำยงำนกำรมีส่วน 
ไดเ้สียของกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

 
รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 

 
ช่ือ 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ  
ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2558 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประวตัิการอบรม 

 
ประสบการณ์ท างาน 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

นำงสำวมณัฑนี    
สุรกำญจน์กุล 
(อำย ุ50 ปี) 
เลขำนุกำร
บริษทั  (ตั้งแต่
วนัท่ี 14 
สิงหำคม 2551  
- ปัจจุบนั)       

ร้อยละ   
0.002 
 

 ปริญญำโท สำขำกำร
บริหำร สถำบนับณัฑิต
บริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
 อกัษรศำสตร์บณัฑิต 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นท่ี
15/2549 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD)  

 Effective Minutes 
Taking (EMT) รุ่นท่ี 
2/2549 จำกสมำคม

2533-ปัจจุบนั: 
ผูอ้  ำนวยกำรแผนก
ทะเบียนหุ้น บริษทั       
โทรีเซนไทย เอเยนต์
ซีส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ไม่มี 
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ช่ือ 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ  
ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2558 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
ประวตัิการอบรม 

 
ประสบการณ์ท างาน 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

 Improving the Quality of 
Financial  Reporting  
(QFR) รุ่นท่ี 2/2549 จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

 Understanding the 
Fundamental of 
Financial Statements 
(UFS) รุ่นท่ี 1/2549 จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) 

 Directors Certification 
Program (DCP) รุ่น 
1/2543 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

 
รำยละเอียดหนำ้ท่ีของเลขำนุกำรบริษทัมีอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 56-

1 ของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้เลขำนุกำรบริษทั เขำ้อบรมหลกัสูตรเก่ียวเน่ืองกบัเลขำนุกำรบริษทั มำโดย
ตลอด  

 
(ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน ในวนัท่ี 14 สิงหำคม 2555 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนและอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บอ ำนำจอยำ่งเต็มท่ีจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีของตน
ทั้งน้ี ไดมี้กำรก ำหนดแผนตรวจสอบประจ ำปีและกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไดส้อบทำนกระบวนกำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
กระบวนกำรตรวจสอบ รวมถึงกระบวนกำรในกำรติดตำมก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมกำรต่อไปน้ี  
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นำยกฤช ฟอลเลต็ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 12 เมษำยน 2555 
2 นำยสนัติ บำงออ้ กรรมกำรตรวจสอบ 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
3 นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช์ กรรมกำรตรวจสอบ 14 กมุภำพนัธ์ 2556 

 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระทั้งส้ิน ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง 
 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนควำมถูกตอ้ง ควำมเพียงพอ ควำมเช่ือถือได ้และควำมเท่ียงตรงของกระบวนกำรรำยงำนขอ้มูลทำง
กำรเงิน โดยกำรประสำนงำนร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินรำยไตร
มำส และรำยปี 

2. สอบทำนควำมเหมำะสม และประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน และหนำ้ท่ีของกำรตรวจสอบภำยใน 
เพื่อใหม้ัน่ใจในควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงหนำ้ท่ีของกำรตรวจสอบภำยใน โดยประสำนงำนร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภำยใน เพ่ือพิจำรณำในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 สอบทำนกิจกรรมกำรด ำเนินงำน และกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจ
วำ่ไม่มีกำรจ ำกดัขอบเขตกำรปฏิบติังำน 

 ประเมินควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยำ้ย หรือเลิกจำ้งผูบ้ริหำรระดบัสูงฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะท่ีน ำเสนอโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในและก ำกบัดูแลกำร

ปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะ 
 สอบทำนควำมเพียงพอในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ กำรบริหำรจดักำร 

ควำมเส่ียงดงักล่ำวเป็นไปตำมแนวปฏิบติัของหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบันโยบำยภำยในของบริษทัฯ 
 ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูงฝ่ำยตรวจสอบภำยในร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 พิจำรณำและอนุมติัแผนกำรตรวจสอบ งบประมำณประจ ำปี แผนอตัรำก ำลงั และแผนพฒันำควำมรู้และ

ทกัษะของบุคลำกรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรตรวจสอบเป็นไปอยำ่งครอบคลุมทั้งดำ้นกำรเงิน บญัชี 
และกำรปฏิบติักำร พร้อมทั้งติดตำมผลกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำนต่ำงๆ เหล่ำนั้น 

3. สอบทำนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ กำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
รวมถึงกำรต่อรองค่ำสอบบญัชีและด ำเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 

 สอบทำนผลกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชี โดยพิจำรณำถึงควำมเช่ือถือได ้ควำมเพียงพอของทรัพยำกร   
ขอบเขตกำรปฏิบติังำน และประสบกำรณ์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติังำนตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
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 สอบทำนขอบเขตและแนวทำงกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจในควำมเหมำะสมและมิไดมี้กำร 
จ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบ 

 ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีเสนอโดยผูส้อบบัญชี และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม

ขอ้เสนอแนะดงักล่ำว 
 ในระหวำ่งปี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและหัวหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดย

ไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5. พิจำรณำกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใน

กำรพิจำรณำด ำเนินรำยกำรคำ้ระหว่ำงบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจใน
ประสิทธิภำพของระบบกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงควำมสมเหตุสมผลของกำร
ด ำเนินรำยกำร เพ่ือคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษทัฯ โดยรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบดงักล่ำวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและควำมเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรรักษำควำมเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชี โดยจ ำกัดมิให้ผูส้อบบัญชีให้บริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับงำนสอบบญัชีและงำนบริกำรดำ้นภำษี และทบทวนควำม
เหมำะสมของผูส้อบบญัชีทุกๆ 3 – 5 ปี 

 ควำมเห็นต่อรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจ ำนวนกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ   

แต่ละคน 
 ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร 
 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบเป็นรำย       

ไตรมำส 
9. สอบทำนขอ้สรุป และหลกัฐำนกำรฉ้อโกงของพนักงำนหรือผูบ้ริหำร  ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บควำม

เสียหำยและน ำเสนอรำยงำนท่ีไดรั้บกำรสอบทำนโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำ 
10. สอบทำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 
11. สอบทำนและประเมินควำมเหมำะสมของกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และน ำเสนอขอ้ปรับปรุงแกไ้ข

ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่ออนุมติั 
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การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำ และเสนอกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุ้น เพื่อขอควำมเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง  
ในท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  2/2558 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 ผูถื้อหุน้ใหค้วำมเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 
1. แต่งตั้ง นำยวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4323 หรือ นำงศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3636 หรือ นำยเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4068 หรือ 
นำงสำวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5565 จำกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ให้เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบญัชีจ ำนวน 3.63 ลำ้นบำท เพื่อสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทัฯ และ 
งบกำรเงินรวม 

 
หลงัจำกพิจำรณำขอ้ก ำหนดและค่ำธรรมเนียมในกำรว่ำจำ้งกำรสอบบญัชีตำมท่ีมีกำรเสนอแลว้ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบไดช้ี้แจงใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบถึงผลกำรประเมินของตน และแนะน ำคณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยจะน ำเสนอผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเสนอบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงจะ

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้คร้ังต่อไปท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 27 เมษำยน 2559 
 
(ข.3) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติให้มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำร ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรในวนัท่ี  
14 กมุภำพนัธ์ 2555 และในกำรประชุมคณะกรรมกำรในวนัท่ี 15 มีนำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของ
คณะกรรมกำรบริหำร  

 
คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยสมำชิกอยำ่งนอ้ย 4 คน ท่ีมำจำกกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปดว้ยกรรมกำรต่อไปน้ี 

ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
2 นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำรบริหำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
3 นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรบริหำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
4 นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมกำรบริหำร 12 กมุภำพนัธ์ 2557 
5 นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำรบริหำร 13 พฤษภำคม 2558 

  
คณะกรรมกำรบริหำรไดมี้กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 13 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 

มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) 
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หน้ำท่ีหลักของคณะกรรมกำรบริหำรรวมถึงกำรพิจำรณำแผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบริษัทฯ 
เพ่ือท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ และกำรพิจำรณำกลยทุธ์ของกำรลงทุนและกำรเงินของบริษทัฯ และอนุมติัรำยกำร
ต่ำงๆ ตำมกรอบอ ำนำจท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 
(ข.4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบไปดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรอยำ่งน้อย 3 คน เม่ือ
วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 คณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมกำรต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นำยสนัติ บำงออ้   ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน 
14 กมุภำพนัธ์ 2556 

2 นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

14 กมุภำพนัธ์ 2555 

3 นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็. อลันสัซำรี กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

14 กมุภำพนัธ์ 2556 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดมี้กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) 
 

หน้ำท่ีหลกัของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรวมถึงกำรก ำหนดกระบวนกำร และหลกัเกณฑ ์
ในกำรสรรหำ และคุณสมบัติของผูท่ี้ได้รับกำรเสนอช่ือรับกำรคดัเลือกตำมโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้และทบทวนและเสนอค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือ
เขำ้รับคดัเลือก (ไม่วำ่จะโดยคณะกรรมกำร หรืออ่ืนๆ) เพ่ือกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยพิจำรณำถึงประวติั 
อำย ุควำมรู้ ประสบกำรณ์ ศกัยภำพ จ ำนวนคร้ังท่ีไดเ้คยด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษทัฯ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนยงัมีหนำ้ท่ีในกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของผูบ้ริหำรระดบัสูง 
ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรในระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
ซ่ึงผลกำรประเมินกำรท ำงำนของกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรในระดับผูช่้วย
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ จะถูกน ำมำใชใ้นกำรเสนอค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 

 
ในส่วนของค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรทั้งหมด คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็น

ผูพิ้จำรณำและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อน ำเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำม
แนวทำงของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทยเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร (ฉบบั
เดือนกนัยำยน 2549)  
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(ข.5) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัใหมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ในท่ีประชุมคณะกรรมกำร วนัท่ี 28 

พฤศจิกำยน 2554 และในกำรประชุมคณะกรรมกำรวนัท่ี 21 ธันวำคม 2554 คณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของ
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จะประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรอยำ่งนอ้ย 
3 คน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ประกอบไปดว้ยกรรมกำรต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นำยสนัติ บำงออ้ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
2 นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
3 นำยกฤช ฟอลเลต็  กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 22 ธนัวำคม 2557 

 
หน้ำท่ีหลักของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรรวมถึงกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และ 

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและหลกักำรของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพ่ือท่ีจะไดค้งไวใ้ห้อยูใ่น
กรอบของหลกัจริยธรรม  และตรวจสอบพฒันำกำรเทียบจำกผลท่ีประเมิน 

 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไดมี้กำรประชุม 3 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 (1 

มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) 
 
ในปี 2556 – 2557 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ไดพิ้จำรณำและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรออก

นโยบำยต่ำงๆ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และปรับปรุงนโยบำยท่ีมีอยู่เดิมให้ดีข้ึน อำทิ นโยบำยกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ี 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร นโยบำยกำรตรวจสอบภำยใน นโยบำยกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง นโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ นโยบำยกำรเดินทำงและค่ำรับรอง และนโยบำย
เก่ียวกบักำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นตน้ 

 
ในปี 2558 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ไดพิ้จำรณำกำรน ำแบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมกำรและ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ยรำยบุคคล และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแบบรำยคณะ มำใช ้ ซ่ึงเพ่ิมเติมจำกแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะท่ีบริษทัฯ ไดน้ ำมำใชก่้อนหนำ้น้ี  และพิจำรณำปรับปรุงนโยบำยต่ำงๆ อำทิ  
นโยบำยควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถำนประกอบกำร นโยบำยเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูล นโยบำยควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคม   

 
(ข.6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัใหมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรวนัท่ี  
14 พฤษภำคม  2553 และในท่ีประชุมคณะกรรมกำรวนัท่ี 14 ธนัวำคม  2553 คณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติักฎบตัรของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะประกอบดว้ยสมำชิกอยำ่งนอ้ย 4 คนท่ีมำจำก
คณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบไปดว้ยสมำชิกต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 22 ธนัวำคม 2557 
2 นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช์  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 26 พฤศจิกำยน 2557 
3 นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ /1 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

19 ตุลำคม 2558  

4 นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ /2 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ผูช่้วยกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรลงทุน 

19 ตุลำคม 2558 

 

หมำยเหตุ /1 นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2558 แทนนำยสมพร  
จิตเป็นธม ผูบ้ริหำรท่ีลำออก 

 /2 นำยคิท เหว่ย อ้ึง เดวิด ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2558 แทนนำยชำตรี           
อคัรจรัลญำ ผูบ้ริหำรท่ีลำออก 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดมี้กำรประชุม 4 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 (1 
มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) 

 
หนำ้ท่ีหลกัของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงกำรทบทวนประสิทธิภำพของระบบกำรจดักำรควำมเส่ียง

ขององคก์รภำยในกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่สำมำรถระบุปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัไดอ้ยำ่งครบถว้น และมีกระบวนกำร
จดักำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรก ำหนดและปรับปรุงนโยบำยของกลุ่มบริษทัฯ อยำ่งเหมำะสม 

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร และกำรอบรมดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับแต่ละ

กลุ่มธุรกิจ กำรอบรมมุ่งเนน้ถึงแนวคิด หลกักำร และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วำ่บริษทัฯ มีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน รวมทั้งสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุ้นในระยะยำว อีกทั้ง กำรบริหำร
ควำมเส่ียงยงัไดถู้กรวมเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนอีกดว้ย 

 
(ข.7) คณะกรรมการการลงทุน 

ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2558 คณะกรรมกำรอนุมติัใหมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำรลงทุน ประกอบดว้ยสมำชิกอยำ่งนอ้ย 5 คน ท่ีมำจำกคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ณ ปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำรจำกคณะกรรมกำรบริหำร 2 คน และอีก 2 คนเป็นผูบ้ริหำร
ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน และผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนกำรเงินและบริหำรกำรลงทุน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรกำรลงทุน ประกอบไปดว้ยสมำชิกต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 27 เมษำยน 2558 
2 นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรกำรลงทุน 27 เมษำยน 2558 
3 นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมกำรกำรลงทุน 27 เมษำยน 2558 
4 นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำรกำรลงทุน/ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่อำวโุส และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 
27 เมษำยน 2558 

5 นำยวทิวสั เวชชบุษกร กรรมกำรกำรลงทุน/ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำน
กำรเงินและบริหำรกำรลงทุน 

27 เมษำยน 2558 

 
คณะกรรมกำรกำรลงทุนไดมี้กำรประชุม 4 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  (1 มกรำคม – 

31 ธนัวำคม 2558) 
 
หนำ้ท่ีหลกัของคณะกรรมกำรกำรลงทุน ไดแ้ก่ กำรทบทวนและอนุมติักำรลงทุนในผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินต่ำงๆ 

และกลยทุธ์กำรจดัสรรเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรเงินสด (Cash Management) ของบริษทัฯ กลยทุธ์กำรลงทุน
ดำ้นกำรเงินมุ่งเนน้กำรลงทุนในผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำเป็นหลกั อนัไดแ้ก่ ตรำสำรในตลำดเงิน เงินฝำก
ธนำคำร พนัธบตัรรัฐบำล ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัตรำสำรหน้ีต่ำงๆ และเงินลงทุนจ ำนวนนอ้ยท่ีลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั 
จดทะเบียนท่ีมีพ้ืนฐำนดีและมีกำรเติบโตในอนำคต 

 
ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ส่งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียซ่ึงมีเน้ือหำ

สรุปเก่ียวกบักำรถือครองหุ้นและกำรเป็นกรรมกำรในบริษทัอ่ืนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และของบุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเก็บไวก้ับบริษทัฯ เพ่ือติดตำมรำยกำรเก่ียวโยงหรือ
รำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเกิดข้ึน กรรมกำรและผูบ้ริหำรอำวโุสท่ีเขำ้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรำยงำนน้ีภำยใน 30 วนั
หลงัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

 
ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวโยงและญำติสนิท กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะส่งรำยงำนท่ีแกไ้ขใหม่ให ้

บริษทัฯ ภำยใน 14 วนัหลงัจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนจะตอ้งละเวน้จำกกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอำจน ำไปสู่กำรขดัแยง้ 
ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯ นอกจำกน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญำตให้เขำ้
ร่วมในกระบวนกำรตดัสินใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรรมกำรจะถูกห้ำมไม่ให้พิจำรณำหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอำจมี 
กำรขดักนัระหวำ่งผลประโยชน์ของกรรมกำรเหล่ำนั้นกบับริษทัฯ 

 
(ค) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะตอ้งประชุมกนัอยำ่งนอ้ยทุกไตรมำสต่อปี ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กำรประชุมพิเศษ
จะจดัข้ึนตำมควำมจ ำเป็นตำมจุดประสงค์เฉพำะกิจ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
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ประชุมทั้งหมด 11 คร้ัง วำระกำรประชุมหลกั ไดแ้ก่ พิจำรณำทิศทำงเชิงกลยุทธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประมำณ
ประจ ำปี รำยงำนกำรเงินรำยไตรมำส และกำรเขำ้ซ้ือและจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ส ำคญั  

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้สมำชิกทุกคนอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอให้กบังำนของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
รับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีของกรรมกำร และพยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถท่ีจะเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้
กำรสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 การด ารงต าแหน่ง
กรรมการระหว่างรอบ
ปีบัญชี 2558 ส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 

2558 

กรรมการ            
บริษัทฯ 

(รวม  11 คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 
(รวม 7 คร้ัง) 

กรรมการ 
บริหาร 

(รวม 13 คร้ัง) 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 
(รวม 7 คร้ัง) 

กรรมการ 
ก ากบัดูแล
กจิการ 

(รวม 3 คร้ัง) 

กรรมการ            
บริหาร 

ความเส่ียง 
(รวม 4 คร้ัง) 

1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 10/11 - 13/13 - - - - 
2. นำยเฉลิมชยั  มหำกิจศิริ 11/11 - 12/13 - - - เป็นประธำนกรรมกำร

กำรลงทุนเม่ือวนัท่ี  
27 เมษำยน 2558 

3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 11/11 - 13/13 - - 4/4 เป็นกรรมกำรกำร
ลงทุนเม่ือวนัท่ี  
27 เมษำยน 2558 

4. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 11/11 - 13/13 - - - เป็นประธำนกรรมกำร
กำรลงทุนเม่ือวนัท่ี  
27 เมษำยน 2558 

5. นำยกฤช ฟอลเลต็ 11/11 7/7 - - 3/3 - - 
6. นำยสนัติ บำงออ้ 11/11 7/7 - 7/7 3/3 - - 
7. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 8/11 - - 7/7 2/3 - - 
8. นำยโมฮมัหมดั รำเชด  
อำหมดั เอม็. อลันสัซำรี  

7/11 - - 6/7 - - 
- 

9. นำยอีฟ บำบิว  10/11 - - - - - - 
10. นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ 10/11 7/7 - - - 3/4 - 
11. นำยจิตรพงษ ์  
กวำ้งสุขสถิตย ์/1 

4/4 - - - - - 
- 

 
หมำยเหตุ /1 นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 แทนนำยกำนิม ซำอดั เอ็ม อลัซำอดั อลั-คูวำรี กรรมกำรท่ีลำออก 
 * ในรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ รวม 11 คร้ัง เป็นกำรประชุมปกติ 6 คร้ัง และประชุมนดัพิเศษ 5 คร้ัง 
 ** สำเหตุท่ีกรรมกำรไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ เน่ืองจำกติดภำรกิจไปต่ำงประเทศหรือติดภำรกิจอ่ืน โดยกรรมกำรแต่ละคนจะมีกำรส่งหนงัสือลำประชุมให้กบั

ประธำนกรรมกำรหรือบอกกล่ำวให้ทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 
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(ง) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
(ง.1)   กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยคณะและเป็นรำยบุคคล 

ในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้กำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยคณะ และกำร
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นผูด้  ำเนินกำรส่งแบบประเมิน 
ผลงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลใหแ้ก่กรรมกำรแต่ละคน
โดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมำจะเก็บไวท่ี้เลขำนุกำรบริษทั เพือ่ประมวลภำพรวมและสรุปผลคะแนนโดยมีเกณณ์กำรให้
คะแนนดงัน้ี 

1. ระดบัดีเยีย่ม โดยมีคะแนนประเมินระหวำ่งร้อยละ 90 – 100 
2. ระดบัดีมำก โดยมีคะแนนประเมินระหวำ่งร้อยละ 80 – 89 
3. ระดบัดี โดยมีคะแนนประเมินระหวำ่งร้อยละ 70 – 79 
4. ระดบัพอใช ้โดยมีคะแนนประเมินต ่ำกวำ่ร้อยละ 69 
 
ทั้งน้ี กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรเป็นรำยคณะแบ่งเป็นเร่ืองหลกั ๆ 6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. บทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร 
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4. ผลงำนของคณะกรรมกำร 
5. ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยบริหำร 
6. กำรพฒันำส่วนบุคคลของกรรมกำร 

 
กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล แบ่งเป็นเร่ืองหลกัๆ 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 
โดยประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจะรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งน้ีในปี 2558 ผล

ประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ (as a whole) อยูใ่นเกณฑ ์ “ดีมำก” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีร้อยละ 87.60  
และรำยบุคคลอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมำก” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีร้อยละ 87.19 โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้กำรหำรือเก่ียวกบัผล
กำรประเมินและกำรปรับปรุง และขอให้คณะกรรมกำรชุดย่อยคณะต่ำง ๆ เสนอวิธีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ
คณะกรรมกำร  
 
(ง.2)  กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยรำยคณะและรำยบุคคล  

ในปี 2558 คณะกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดมี้กำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นรำยคณะ 
และกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นรำยบุคคล โดยประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นผูด้  ำเนินกำรส่ง
แบบประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นรำยคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็น
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รำยบุคคลใหแ้ก่กรรมกำรแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมำจะเก็บไวท่ี้เลขำนุกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรจะรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นรำยคณะและรำยบุคคลแบ่งเป็นเร่ืองหลกั ๆ 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 
1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร    
 
ทั้งน้ีในปี 2558 ผลประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยคณะ (as a whole) และรำยบุคคล

อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนอยู่ใน
เกณฑ ์“ดีมำก”   

 
(จ) นโยบายค่าตอบแทน 
(จ.1)  นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำเบ้ีย
เดินทำง (เฉพำะกรรมกำรต่ำงชำติท่ีพ ำนกันอกประเทศไทย และเงินรำงวลัประจ ำปี (จ่ำยเม่ือผลประกอบกำรบรรลุตำม
เป้ำหมำย) โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม ภำระ หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย  และสำมำรถเทียบเคียงไดก้บับริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอยูใ่นอุตสำหกรรมและมีขนำดใกลเ้คียงกนั และเหมำะสมเพียง
พอท่ีจะดูแลรักษำกรรมกำร และจูงใจใหก้รรมกำรปฏิบติังำนกบับริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ ผำ่น
กระบวนกำรท่ีโปร่งใส เป็นท่ีมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทัฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำและน ำเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือใหค้วำม
เห็นชอบ ก่อนน ำเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัต่อไป   
 
(จ.2)  นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำร 
 กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำร จะพิจำรณำจำกคะแนน
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนและผลประกอบกำรโดยรวมของบริษทัฯ  โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรจะประเมินตนเองและน ำเสนอผลกำรประเมินตนเองใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ และ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำค่ำตอบแทนเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั
ต่อไป  
 

 ส ำหรับกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร จะพจิำรณำจำกคะแนนประเมินผลกำรปฏิบติังำนและผลประกอบกำร
โดยรวมของบริษทัฯ โดยผูบ้ริหำรจะประเมินตนเองและน ำเสนอผลกำรประเมินตนเองให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรพิจำรณำก่อนน ำส่งใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติัต่อไป 
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  นโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำร มีทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยำว ซ่ึงระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรำงวลัประจ ำปี และในระยะยำวไดแ้ก่ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และสวสัดิกำร
ต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวติ ประกนัสุขภำพส่วนบุคคล 
 
 (ฉ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 

บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัท ำคู่มือกรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงสรุปขอ้มูลของบริษทัฯ นโยบำยและกฎบตัรต่ำงๆ ของบริษทัฯ 
โครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯ และแจกให้แก่กรรมกำรทุกคนเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีกำรจดักำรปฐมนิเทศให้กบั
สมำชิกใหม่ของคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมกำรท่ีเขำ้รับต ำแหน่งสำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงเร็วท่ีสุด โดยมี
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร จะเป็นผูด้  ำเนินกำรปฐมนิเทศให้กบัสมำชิกใหม่ของคณะกรรมกำร
บริษทัฯ ในกำรประชุมดงักล่ำว จะมีกำรช้ีแจงนโยบำยของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ นอกจำกน้ี กรรมกำรเขำ้ใหม่จะไดมี้
โอกำสพบปะผูบ้ริหำรของบริษทัในกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ เพ่ือรับทรำบขอ้มูลธุรกิจต่ำงๆ ของบริษทัฯ ในรำยละเอียดท่ีมำกข้ึน  

 
นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยงัสนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงกำรท ำงำนของ

กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ปัจจุบนั กรรมกำร 9 คน จำกจ ำนวนทั้งหมด 11 คน ไดเ้ขำ้
อบรมหลกัสูตรกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (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 สนบัสนุนใหก้รรมกำรท่ียงัมิไดเ้ขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรดงักล่ำวขำ้งตน้ เขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตร

ดงักล่ำวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรม 
 
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 
Examinati

on 

(EXAM) 

4M 

1. นำยประเสริฐ 
บุญสมัพนัธ์ 

RCP 
28/2555 

DAP      
26/2547 

      

2. นำยเฉลิมชยั 
มหำกิจศิริ 

 
DAP     

30/2547 
DCP    

53/2548 
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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 
Examinati

on 

(EXAM) 

4M 

3. นำยเชีย วนั ฮทั 
โจเซฟ 

  
DCP 

165/2555 
     

4. นำยฌ็อง ปอล 
เทเวอแน็ง 

 
DAP     

74/2551 
      

5. นำยกฤช      
ฟอลเลต็ 

  
DCP 

149/2554 
   

EXAM 
32/2555 

 

6. นำยสนัติ      
บำงออ้ 

  DCP    
12/2544 

 RCC        
16/2556 

ACP 
42/2556 

 MFM 
9/2556 

MIR 
14/2556 

MIA 
14/2556 

MFR 
17/2556 

7. นำงสำวอุษณำ 
มหำกิจศิริ 

 
DAP      
30/2557 

      

8. นำยเชิดพงษ ์
สิริวิชช์ 

RCP 
10/2547 

DAP       
8/2547 

DCP 
104/2551 

FND      
13/2547 

 
ACP 
27/2552 

  

9. นำยจิตรพงษ ์ 
กวำ้งสุขสถิตย ์

  
DCP 

42/2547 

FND  

9/2547 

RCC 

10/2553 
   

 
นอกจำกน้ี ในปี 2558 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทัฯ เขำ้ร่วมอบรม ไดแ้ก่ นำยกฤช ฟอลเลต็ และนำย

สนัติ บำงออ้ ไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End จดัโดยสภำวชิำชีพใน
พระบรมรำชูปถมัภ ์ ในเดือนพฤศจิกำยน 2558 และนำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม Directors Forum 
2/2015 หวัขอ้ “Building Better Board through Effective Independent Director” จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) ในเดือนตุลำคม 2558  
 
(ช) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัตกิารของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีแนวทำงดำ้นจริยธรรมและกำรปฏิบติักำร ดงัน้ี 
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1. ความยุตธิรรม 
บริษทัฯ เช่ือในควำมยติุธรรมต่อคู่สัญญำทุกรำยท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงกำรปฏิบติั

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวำ่บุคคลอ่ืนหรือสถำนกำรณ์ท่ีจะน ำไปสู่กำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 
2. ความเป็นมอือาชีพ 
บริษทัฯ รับผิดชอบงำนของบริษทัฯ อยำ่งมืออำชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรอยำ่งเป็นเลิศดว้ยกำรท ำงำนใหไ้ดผ้ล

ในระดบัท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองดว้ยกำรใชว้ธีิกำรและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
 
3. การท างานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกค้ำและกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ 
 
4. วนิัยและการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลกักำรด้ำนจริยธรรม และท ำกำรทุกอย่ำงให้มัน่ใจว่ำธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปตำมกฎหมำย กฎและระเบียบต่ำงๆ 
 
จรรยาบรรณ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมเห็นชอบกรอบค่ำนิยมหลักขององค์กร พนัธกิจ และวิสัยทัศน์ (VMV 
Framework) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2553 
ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือน ำกรอบค่ำนิยม พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ดังกล่ำวมำใช ้โดยเน้นค่ำนิยมหลกั 4 
ประกำรของบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้กำรอบรมจรรยำบรรณให้แก่พนกังำนทุกคนเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้่ำพนกังำนทุกคนไดเ้ขำ้ใจ

หลกักำรปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมกำรอบรมจรรยำบรรณเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของกำรปฐมนิเทศส ำหรับพนกังำนใหม่อีกดว้ย 
 

ค่ำนิยมหลกัของบริษทัฯ มี 4 ประกำร ไดแ้ก่ 
1. คุณธรรม เรำจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสัตยต์่อกันและกนัในกำรท ำงำนร่วมกัน จะปฏิบัติตำมท่ีให้

สญัญำไว ้ตลอดเวลำ และจะสร้ำงและรักษำควำมไวว้ำงใจในกำรท ำงำนร่วมกนั 
2. ความเป็นเลิศ เรำจะท ำงำนดว้ยมำตรฐำนระดบัสูงในดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภยั กำรรักษำสภำพแวดลอ้ม  

ควำมมัน่คง กำรบริกำร เรำพร้อมรับมือกบังำนทำ้ทำยเสมอ และจะด ำเนินธุรกิจของเรำอยำ่งมืออำชีพ 
3. จติส านึกของการท างานร่วมกนัเป็นทมี เรำใส่ใจในลูกคำ้ พนกังำน และคู่คำ้ของเรำ และจะปฏิบติัตนในอนัท่ี

จะส่งเสริม และสร้ำงสรรคก์ำรร่วมมือกนัท ำงำนเป็นทีม และเคำรพต่อกนัและกนั 
4. การยึดมั่นในพันธะ เรำจะค ำนึงถึงอนำคตของบริษัทฯ ตลอดเวลำ และจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลและ

ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของบริษทัฯ 
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คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจส ำหรับปี 2558-2563 ไวด้งัน้ี  
 
(ก) วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ คือ “ภำยในปี 2563 TTA จะกำ้วข้ึนมำเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำในเอเชีย        

ท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจและควำมน่ำเช่ือถือมำกท่ีสุด ดว้ยกำรส่งมอบประสบกำรณ์ท่ีดี ในทุกแง่มุมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ”  

(ข) พนัธกิจของบริษทัฯ มี 4 ประกำรดงัน้ี 
1. ก่อประโยชน์สุงสุดใหก้บัมูลค่ำกำรลงทุนของผูถื้อหุน้ 
2. สร้ำงและดูแลใหกิ้จกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปลงทุนใหมี้กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 
3. ก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรจดักำรและกำรขยำยกิจกำรในพอร์ตกำรลงทุนใหช้ดัเจน 
4. คืนกลบัสู่สงัคม 

 
9.2 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทั เพ่ือเป็น
ตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัอยำ่งนอ้ยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ หรือตำมสญัญำ
กำรถือหุน้ (Shareholders agreement) เพ่ือเป็นตวัแทนในกำรก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
ใหมี้ควำมสอดคลอ้งกบันโยบำยหลกัของบริษทั และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ กำรส่ง
ตวัแทนของบริษทัเพ่ือเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น เป็นขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำร 
บริหำร กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีเป็นตวัแทนบริษทัสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี เพื่อรักษำประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 
 
9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ รำยงำนกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯ ในวนั
เดียวกบัท่ีส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
ฯ เก่ียวกบักำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์ และใหป้ฏิบติัตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียน โดยใชข้อ้มูลภำยในโดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะละเวน้กำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ ในช่วงเวลำก่อนท่ีจะ
เผยแพร่งบกำรเงิน หรือสำรสนเทศท่ีส ำคญัท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย ์
 
9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

หน่วย: บาท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดั KPMG 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดัอืน่ๆ 
รวมค่าสอบบญัชี 
(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 3,626,000 - 3,626,000 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 17,131,017 2,149,517 19,280,534 
รวมค่าสอบบญัชี (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 20,757,017 2,149,517 22,906,534 
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ค่าบริการอืน่ทีม่ใิช่การสอบบญัชี (Non-Audit Service Fees) 
ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) 

หน่วย: บาท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดั KPMG 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดัอืน่ๆ 
รวมค่าบริการอืน่ 
(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) - 1,205,658 1,205,658 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 1,593,996 934,920 2,528,916 
รวมค่าบริการอืน่ (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 1,593,996 2,140,578 3,734,574 
หมำยเหตุ: ค่ำบริกำรอ่ืนท่ีมิใช่กำรสอบบญัชีส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) ส่วนใหญ่
เป็นกำรตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพ่ือให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กำรยืน่ช ำระภำษีและให้ค  ำปรึกษำทำงดำ้นภำษี 
 
9.5 การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 

-ไม่มี- 
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10.   ความรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบายและพนัธกจิเกีย่วกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
นโยบาย 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”)  ยดึหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
(Corporate  Governance : CG) ภำยใตจ้รรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ เคำรพ
กฎระเบียบ กฎหมำย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี TTA ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำคุณภำพชีวติของพนกังำน 
ชุมชนและสงัคมอยำ่งย ัง่ยนื รวมไปถึงกำรรู้จกัประหยดัพลงังำนและกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจำกเรำมีควำมมุ่งหวงัท่ี
จะเป็นบริษทัฯ เพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและไดรั้บควำมไวว้ำงใจมำกท่ีสุดในเอเชีย โดยเรำจะส่งมอบ
ประสบกำรณ์ท่ีดีใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอก ตั้งแต่ผูถื้อหุน้ พนกังำน พนัธมิตรทำงธุรกิจ ชุมชน 
และสงัคม ดว้ยกำรสร้ำงควำมสมดุลและสร้ำงผลกระทบในเชิงบวกอนัจะก่อใหเ้กิดกำรขบัเคล่ือนมิติทำงดำ้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะน ำไปสู่กำรพฒันำธุรกิจของ TTA ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

 
พนัธกจิ 

TTA วำงกรอบกำรบริหำรจดักำรโดยอำ้งอิงมำจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมิติแห่งควำมยัง่ยนื ซ่ึงครอบคลุม
ดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นสงัคม และดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของธุรกิจเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั จึงมีกำรก ำหนด
แนวทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนใหทุ้กกลุ่มธุรกิจสำมำรถน ำไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม 

 

 
 

 
มติด้ิานเศรษฐกจิ 

TTA ไดมี้กำรน ำแนวคิด “Sustainable Value Creation” ท่ีมีเป้ำหมำยสูงสุด คือ กำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ำยอยำ่งสมดุลโดยมีผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็นเสมือนทำงผ่ำนไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกนัของทุกฝ่ำย ในกำรท่ี
จะเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืไปพร้อมๆ กนั มำเป็นแนวทำงปฏิบติัเพ่ือธุรกิจท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 
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รักษาพอร์ตการลงทุนทีส่มดุลและสนับสนุนการเตบิโต 
โดยท ำกำรวิเครำะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละธุรกิจอย่ำงละเอียดรอบคอบ มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำง

เหมำะสม ค ำนึงถึงกำรเพ่ิมมูลค่ำและประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 
 
แสวงหาการลงทุนในธุรกจิใหม่ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ 
พิจำรณำโอกำสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภำพ ดว้ยกำรวำงแผนกำรลงทุนอย่ำงระมดัระวงั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

ไดรั้บประโยชน์จำกกำรลงทุน 
 
พฒันาบุคลากร เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลศิด้านการลงทุน 
TTA เช่ือวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ จึงให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ

ขีดควำมสำมำรถของพนกังำนโดยกำรจดัฝึกอบรมอยำ่งต่อเน่ืองทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร  
 
มติด้ิานสังคม 

TTA มุ่งเนน้กำรพฒันำสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มและยกระดบัคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยูข่องคนในสังคมไทย
ให้ดีข้ึน ผ่ำนกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ืองเน่ืองจำกเห็นวำ่กำรด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีจิตส ำนึกแบ่งปันและตอบแทนสู่สังคมและส่วนรวม จะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส ำคญั อนัน ำไปสู่กำรพฒันำท่ี
ย ัง่ยนืทั้งในระดบัองคก์ร ชุมชนและระดบัประเทศ  
 
มติด้ิานส่ิงแวดล้อม 

TTA ตระหนกัดีวำ่ธุรกิจท่ีเขำ้ไปลงทุนส่วนใหญ่จะตอ้งพ่ึงพิงทรัพยำกรธรรมชำติ จึงให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งต่อ
กำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ดว้ยกำรใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภำพ ประหยดัพลงังำน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบักำรปลูกฝังให้พนกังำนมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบติังำน
ท่ีค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 

 
แนวปฏิบัตด้ิานความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่ความยัง่ยนืขององค์กร 
 TTA มีควำมตั้งใจน ำหลกักำรแนวปฏิบติัดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร ตำมนิยำมของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มำปรับใชใ้นกำรบริหำรธุรกิจ ทั้งน้ี เพ่ือใหบุ้คลำกรเห็นคุณค่ำและควำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นแนวทำงท่ีจะน ำไปสู่กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืในอนำคต โดยไดก้ ำหนดนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือกำรพฒันำธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื ดงัรำยละเอียดดงัแสดงในภำพต่อไปน้ี  
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1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
TTA   มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยกำรจดัใหมี้ระบบบริหำร

จดักำรอยำ่งรู้หนำ้ท่ีและมีควำมรับผิดชอบ ตลอดจนมีกำรบริหำรจดักำรอยำ่งโปร่งใสตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มเกิดควำมเช่ือมัน่และไวว้ำงใจในบริษทั ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือท ำหนำ้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกรอบของจริยธรรมซ่ึงองคป์ระกอบส ำคญัของนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรของ TTA แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. สิทธิและกำรปฏิบติัอยำ่ง 
เท่ำเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทั้ง
ในแง่กำรเปิดเผยขอ้มูล วิธีกำรท ำบัญชี 
กำรใชข้อ้มูลภำยใน และผลประโยชน์ท่ี
ขดัแยง้ 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนำ้ท่ีในกำรปฏิบติั
ต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 บริษัทฯ มีหน้ำท่ีปกป้องผลประโยชน์
และสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิในกำร
ได้ เ งิน ปันผลและรับทรำบข้อมู ล ท่ี
เก่ียวข้องและเพียงพอจำกบริษัทฯ ใน
เวลำอนัสมควร 

 บริษัทฯ มีหน้ำท่ี เผยแพร่ข้อมูลอย่ำง
โปร่งใสและแสดงควำมรับผิดชอบของ
ฝ่ำยบริหำรผำ่นกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้  

 ขอ้มูลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
ฯ  มี ค ว ำ ม ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร บั ญ ชี ท่ี รั บ ร อ ง
โดยทัว่ไปและผำ่นกำรตรวจสอบจำก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 

 บริษทัฯ จดักำรประชุมผูถื้อหุ้นตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด และเปิดโอกำสให ้  
ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่ำงเต็มท่ี 
โดยไดรั้บขอ้มูลอยำ่งดีก่อนหนำ้ท่ีจะ
ใชสิ้ทธิดงักล่ำว 
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2. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  บ ริษัทฯ  เ ล็ ง เ ห็ นและตระหนัก ถึ ง
ควำมส ำคัญของกลุ่มผู ้มี ส่วนได้เ สีย      
ทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุ้น พนักงำน 
คู่ สัญญำ  ลูกค้ำ  ชุมชน  สั งคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่ำว
ด้ว ยกำ รป ฏิบั ติ ต ำมกฎหมำย  และ
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยำ่งเคร่งครัด 
ตลอดจนก ำหนดให้มีระบบควบคุม
ภำยในท่ีเหมำะสม และตรวจสอบกำร
ปฏิบติัตำมดว้ย 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้มี
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
และรวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

 บริษัทฯ จัดท ำและประกำศใช้คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจซ่ึงครอบคลุมหลกักำร
ปฏิบติังำนตำมหลกัจริยธรรมควบคู่ 
ไปกับควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือสร้ำง
มำตรฐำนระดับสูงในกำรประกอบ
ธุรกิจต่ำงๆ อยำ่งมืออำชีพต่อกลุ่มผูมี้
ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ทุ ก ก ลุ่ ม  เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคนปฏิบติัตำม  

3. กำรเปิดเผยขอ้มูลและ 
ควำมโปร่งใส 

 จัดท ำนโยบำยกำรประกอบธุรกิจและ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือใชใ้น
กำรก ำกับองค์กร กำรปฏิบัติต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียและกำรเปิดเผยขอ้มูล โดยจะตอ้ง
สำม ำรถตรวจสอบได้และ มีค วำม
โปร่งใส 

 จดัท ำกระบวนกำรในกำรติดตำมผลกำร
ตดัสินใจด ำเนินงำนและจดัเก็บหลกัฐำน
กำรด ำเนินงำน 

 จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้ง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

 จดัท ำรำยงำนประจ ำปีเพ่ือน ำเสนอต่อผู ้
ถือหุน้และนกัลงทุน 
 

 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ   
ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูล
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจให้กบัผูถื้อ
หุน้ นกัลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งผำ่นทำง
ระบบส่ือสำรของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ในเวลำท่ีเหมำะสม ตลอดจนเขำ้ร่วม
กิจกรรม SET Opportunity Day ท่ีจดั
โดยตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมำส 

 บ ริ ษั ท ฯ  จั ด ช่ อ ง ท ำ ง ใ น ก ำ ร
ติดต่อส่ือสำรส ำหรับผูมี้ส่วนได้เสีย 
เช่น เวบ็ไซต์ ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ 
และส่วนประชำสมัพนัธ์  

 บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทำงในกำรแสดง
ควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือรำยงำน
เบำะแสในกำรกระท ำผิ ดมำยัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งผ่ำนทำง
ไปรษณีย์ อีเมล์ และเว็บไซต์ และ
ออกมำตรกำรคุม้ครองให้กับผูท่ี้ให้
ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนดงักล่ำว 

4. โครงสร้ำงและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท่ีชดัเจน และ
โปร่งใส 

 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทฯ
ประกอบด้ ว ย บุ คคล ท่ี มี คุณสมบั ติ

 บริษทัฯ จดัให้จ ำนวนและโครงสร้ำง
ของคณะกรรมกำรเป็นไปตำมท่ีระบุ
ไวใ้นพระรำชบัญญติับริษทัมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
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หลำกหลำย ทั้งดำ้นควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ  และประสบกำรณ์  เพื่ อ เ ป็น
ประโยชน์สูงสุดกับบริษทัฯ โดยจัดตั้ ง
คณะ ก ร ร มก ำ ร /คณะท ำ ง ำ น  เ ช่ น 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร  คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง และคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

 ก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยใน กำร
ตรวจสอบภำยใน และมำตรกำรบริหำร
ควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

บริษทัฯ  
 บริษทัฯ ก ำหนดให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกรำย 

รวมถึงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร
ตระหนักถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
ของตนและปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว 
ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมใส่ใจ และ
คว ำม ซ่ือสั ต ย์  แ ละ เ ป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และตำมมติจำกท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ 

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนทุกชุด 
เพื่อประเมิน พิจำรณำ ทบทวนและ
อนุมติัแผนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของ
บริษทัฯ  

 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมกำร      
เข้ำร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่ง
ป รั บ ป รุ ง ก ำ ร ท ำ ง ำ น ข อ ง
คณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 
เป็นผู ้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
อบรม 

5. จริยธรรมทำงธุรกิจและ
จรรยำบรรณ 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรักษำควำมยุติธรรม
และปฏิบติัอย่ำงเท่ำเทียมกนัต่อคู่สัญญำ 
เพ่ือหลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีจะน ำไปสู่
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ รับผิดชอบงำนอย่ำงมืออำชีพ
และมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำผลงำนให้ดี ข้ึน
อยำ่งต่อเน่ือง 

 บริษัทฯ  ด ำ เ นินธุร กิจด้วยวินัยและ
หลกักำรดำ้นจริยธรรม และเป็นไปตำม
ขอ้กฎหมำย กฎและระเบียบต่ำงๆ 

 ท่ี ป ระ ชุมบ ริษัทฯ  เ ม่ื อ วัน ท่ี  1 2 
กุมภำพนัธ์ 2553 ไดมี้มติอนุมติัคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมค่ำนิยม 
พนัธกิจ ตลอดจนหลกักำรปฏิบติังำน
ตำมหลกัจริยธรรมและควำมซ่ือสัตย์
สุจริต เพื่อสร้ำงมำตรฐำนของกำร
ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม  โดยบริษัทฯ ได้มีกำร
อ บ ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ธุ ร กิ จ ใ ห้ แ ก่
คณะก ร รมก ำ ร  ผู ้บ ริ ห ำ ร  แ ล ะ
พนักงำนทุกคน เพ่ือท่ีจะมัน่ใจไดว้่ำ 
ทุกคนไดเ้ขำ้ใจหลกัปฏิบติัท่ีดี   

หมำยเหตุ : ทั้งน้ี รำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรขำ้งตน้ ไดถู้กจดัท ำแยกไวใ้นหวัขอ้  “รำยงำนว่ำดว้ยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร” 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 - 150 - 

2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 TTA มีนโยบำยในด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนอยำ่งมีจรรยำบรรณ และส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็น
ธรรม และไดว้ำงขอบเขตและแนวทำงปฏิบติัเพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไดรั้บทรำบ ดงัน้ี 
 

การประกอบกจิการ 
ด้วยความเป็นธรรม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. กำรแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม  ก ำหนดนโยบำยในด ำเนินธุรกิจและกำร
ล ง ทุ น ในลักษณะ ท่ี สอดคล้อ ง กับ
กฎหมำยและขอ้บงัคบั  

 ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วง
โซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน 

 บริษทัฯ มีนโยบำยและขั้นตอนกำร
ปฏิบติัในกำรจัดซ้ือ เพ่ือป้องกันกำร
แข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม โดยนโยบำย
ดงักล่ำวประกำศใชต้ั้งแต่ปี 2556  

 บริษทัฯ มีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น และห้ำมมิให้กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนกังำน และบุคคลอ่ืนใดท่ี
กระท ำกำรในนำมบริษทัฯ ด ำเนินกำร
อัน มิชอบด้วยกฎหมำย  ห รือไ ม่
เหมำะสม เพื่ อให้ได้มำ ซ่ึงควำม
ไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ 

2. กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคมในคูค่ำ้ 

 ออกระเบียบปฏิบติัว่ำดว้ยกำรจดัซ้ือ/จัด
จำ้งท่ีโปร่งใส  ค  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร ในกำรเจรจำทำงกำรคำ้ จะ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมถูกตอ้งและ
ยุติธรรม และไม่ใช้อ ำนำจในลกัษณะท่ี
ไม่เป็นธรรมทำงกำรคำ้ 

 ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว ้เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ให้พนกังำน
ทรำบโดยทัว่กนั 

 
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-corruption)  

TTA ยึดถือหลกักำรก ำกบัดูแล และนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุน
โดยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ ในกลุ่มยดึหลกักำรเดียวกนัเพ่ือใหไ้ดรั้บควำมน่ำเช่ือถือและกำรยอมรับจำกคู่คำ้และลูกคำ้ ตลอดจน
มีกำรรณรงคใ์หก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน หลีกเล่ียงกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบอีกดว้ย  
 

การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. บริหำรควำม เ ส่ียงของ
ธุรกิจ 

 จดัท ำประเภทของควำมเส่ียงและสำเหตุ
ของกำรทุจริตแลว้ด ำเนินกำรปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัอย่ำงจริงจงั ตลอดจนรักษำและ
ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตโดย
ต่อเน่ือง 

 จัดตั้ งฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือท ำ
หน้ำท่ีประเมิน วิเครำะห์ ติดตำม 
ควบคุม และรวบรวมฐำนะควำมเส่ียง
ในภำพรวมให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับ
ได ้



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบ 56-1 

 - 151 - 

 ก ำหนดกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำร
เงินท่ีถูกตอ้งและโปร่งใส 

2. กำรด ำเนินธุรกิจและกำร
ลงทุน 

 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ โดย
ห้ ำม มิ ให้กรรมกำร  ผู ้บ ริห ำร  และ
พนกังำน ติดสินบนตอบแทน หรือใหเ้งิน
แก่บุคคล เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ หรือบริษัทห้ำง
ร้ำนใด เพ่ือรับประโยชน์ทำงธุรกิจท่ีไม่
เหมำะสมหรือเ พ่ือมี อิท ธิพลต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ  

 ก ำหนดนโยบำยห้ำมมิให้มีกำรเรียกร้อง 
ด ำเนินกำร หรือ ยอมรับกำรคอร์รัปชั่น 
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน และคนรู้จกั  

 บริษทัฯ มีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น และห้ำมมิให้กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนกังำน และบุคคลอ่ืนใดท่ี
กระท ำกำรในนำมบริษทัฯ ด ำเนินกำร
อัน มิชอบด้วยกฎหมำย  ห รือไ ม่
เหมำะสม เพื่อให้ได้มำ ซ่ึงควำม
ไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ 

 ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว ้ในคู่มือ 
จริยธรรมธุรกิจ 

3. สร้ำงและรักษำระบบต่อตำ้น
ทุจริต 

 ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้แก่
ผูบ้ริหำรและพนักงำน ไม่ให้เขำ้ไปร่วม
สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีผิดกฎหมำย 
เก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่  
 

 จัดอบรมให้กับพนักงำนใหม่ให้
ท ร ำบ ถึ ง  น โ ยบ ำ ย  ข้ อ ก ำ หนด 
กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ ใน
กำรท ำงำน  

 จัดให้มี ช่องทำงแจ้ง เบำะแสกำร
กระท ำผิดผ่ำนทำงเว็บไซต์ หรือตู ้
ไ ป ร ษ ณี ย์  แ ล ะ มี ก ร ะ บ วนก ำ ร
ตรวจสอบเบำะแสท่ีได้รับแจ้งอย่ำง
เป็นธรรม 

 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 TTA มีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งหลกักำรเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนตำม
เกณฑส์ำกล รวมทั้งเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ซ่ึงมีแนวทำงปฏิบติัก ำหนดไว ้ดงัน้ี 

 
การเคารพสิทธิมุษยชน แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. หลักกำร พ้ืนฐำนและ
สิทธิในกำรท ำงำน 

1. จดัใหมี้เง่ือนไขกำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรมแก่คน
ทุกกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติตรงตำมควำมตอ้งกำร
ของต ำแหน่งงำน และมอบค่ำตอบแทนท่ี
เหมำะสมตำมทกัษะและควำมเช่ียวชำญ โดย
ไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองดว้ย เช้ือชำติ สัญชำติ 
ศำสนำ เพศ อำย ุสีผิว ควำมพิกำร ฐำนะ และ
ชำติตระกลู  

2. กำรปฏิบติัต่อพนักงำนทุกคนอยำ่งให้เกียรติ 

3. บริษัทฯ มีข้อบังคับและระเบียบ
เก่ียวกบักำรท ำงำน ท่ีสอดคลอ้งกบั
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติ
คุ ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง ำ น  แ ล ะ
พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ 
ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรด ำเนินธุรกิจ (ประกำศใช้มำ
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เคำรพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังำนทุกคน 
และส่งเสริมใหมี้กำรเปิดรับควำมคิดเห็นของ
พนกังำน  

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553) 

2. กำรแก้ไขปัญหำควำม
ขดัแยง้ 

4. จดัท ำกลไกกำรร้องเรียนและร้องทุกข์อย่ำง
เหมำะสมส ำหรับเป็นช่องทำงให้พนกังำนใน
กิจกำรหรือผูท่ี้เช่ือว่ำสิทธิของตนถูกละเมิด
หรือได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เ ป็นธรรม
สำมำรถแสวงหำหนทำงเยียวยำไดโ้ดยควรมี
กำรประชำสัมพนัธ์ให้กลไกน้ีเป็นท่ีรับทรำบ
อยำ่งทัว่ถึง 

5. จัดท ำนโยบำยและกระบวนกำร
แจง้กำรกระท ำท่ีผิดปกติในองคก์ร 
และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรแก้
แค้นอันเ น่ืองมำจำกกำรท ำผิด
ดงักล่ำว(the whistle blowing and 
non-retaliation policy and 
procedures)  

 

5. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
TTA ตระหนกัดีวำ่ “บุคลำกร” เป็น “สินทรัพยท่ี์มีค่ำของบริษทัฯ” จึงมีนโยบำยปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งดีเสมือน

เป็นสมำชิกคนหน่ึงของครอบครัวเดียวกนั พนักงำนมีโอกำสในกำรเติบโตในหน้ำท่ีกำรงำน และไดรั้บสวสัดิกำรต่ำงๆ 
อยำ่งเหมำะสม เพ่ือมีคุณภำพชีวติท่ีดีและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 
 

การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่าง
เป็นธรรม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. เคำรพสิทธ์ิในกำรท ำงำน
ตำมหลักสิทธิมนุษยชนและ
ตำมปฎิญญำว่ำด้วยหลักกำร
และสิทธิขั้ นพ้ืนฐำนในกำร
ท ำงำนขององค์กรแรงงำน
ระหวำ่งประเทศ 

 ก ำหนดระเบียบในกำรจำ้งงำนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติยืนยนัควำมเสมอ
ภำคทำงโอกำส โดยไม่น ำควำม
แตกต่ำงดำ้น     เช้ือชำติ สีผิว เพศ
ภำวะ ศำสนำ สัญชำติ ภูมิหลงัของ
บุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 
อำย ุ หรือ ควำมทุพพลภำพมำเป็น
ปัจจัยในกำรพิจำรณำ และตดัสิน
กำรจำ้งงำน 

 พฒันำพนักงำนเพื่อฝึกฝนทักษะ
และ เ พ่ิมพูนศักยภำพโดย เ ปิ ด
โอกำสใหพ้นกังำนมีกำรเรียนรู้และ
เล่ือนต ำแหน่งเพ่ือควำมกำ้วหนำ้ใน
กำรท ำงำนเม่ือมีโอกำสท่ีเหมำะสม 
ส่งเสริมให้ผูห้ญิงไดข้ึ้นสู่ต ำแหน่ง
งำนท่ีสูงข้ึนในสัดส่วนท่ีสมดุลกบั
ผูช้ำยไดม้ำกยิง่ข้ึน  

 จัดให้มีช่องทำงในกำรน ำส่งข้อ
ร้อง เ รี ยนมำยังคณะกรรมกำร

 จดัอบรมใหค้วำมรู้เร่ืองกองทุนส ำรอง   เล้ียง
ชีพแก่พนกังำน 

 สนับสนุนให้พนักง ำนได้สมัค ร เ รี ยน
หลกัสูตรท่ีจดัโดยสถำบนัอ่ืนๆ เช่น 
 หลกัสูตรกำรเขียนรำยงำนควำมยัง่ยืน 

ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และสถำบนัไทยพฒัน์   

 หลักสูตร อบรม Smart Disclosure 
Program (“SDP”) จัดโดยตลำด
หลักท รัพย์แ ห่ งประ เทศไทยและ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 

 หลกัสูตร Audit Committee Seminar: 
Get ready for the Year End จดัโดย 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. สภำวิชำชีพบญัชีใน
พระบรมรำชูปถมัภ์ Thai Institute of 
Directors (“IOD”) และ สมำคมบริษทั
จดทะเบียนไทย 
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ตรวจสอบ โดยผ่ำนทำงเว็บไซต ์
หรือ ตู ้ปณ. ส ำหรับพนักงำนท่ี
ไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรม 

2. ให้ควำมคุม้ครองทำงสังคม 
กำรคุม้ครองสภำพกำรท ำงำน
ของลูกจำ้ง 

 จดัให้มีเง่ือนไขกำรจ้ำงงำนท่ีเป็น
ธรรมส ำห รับพนักงำนและให้
พนักงำนได้ รับค่ ำตอบแทน ท่ี
เหมำะสมตำมศกัยภำพ 

 จดัหำสถำนท ำงำนท่ีเหมำะสมให้
พนกังำนท ำงำนไดอ้ยำ่งมีศกัด์ิศรี  

 ก ำหนดระเบียบกำรจ่ำยค่ำจำ้งกำร
ท ำงำนล่วงเวลำท่ีสมเหตุสมผล มี
วนัพกัผ่อนประจ ำสัปดำห์และวนั
ลำพกัผอ่นประจ ำปี  

 จดัสวสัดิกำรต่ำงๆ เช่น ระบบกำร
ดูแลสุขภำพและควำมปลอดภยักำร
ดูแลครรภแ์ละกำรลำคลอด เป็นตน้
โดยท่ีพนักงำนสำมำรถท ำงำนได้
เต็มศักยภำพและแบ่งเวลำให้แก่
ครอบครัวไดเ้ช่นเดียวกนั 

 จดัท ำและปรับปรุงคู่มือระเบียบขอ้บงัคบัใน
ก ำ ร ท ำ ง ำ น ต ำ ม ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ
สถำนกำรณ์  พรบ. คุ ้มครองแรงงำน และ
พรบ.แรงงำนสัมพนัธ์ รวมถึง กฎหมำยอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. ควำมคุม้ครองสุขภำพและ
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

 จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร  ค ว ำ ม
ปลอดภยั อำชีว อนำมยั และสภำวะ
แวดล้อมในบริษัทฯ เพื่อดูแลให้
พนกังำนทุกคนท ำงำนในสถำนท่ีท่ี
มี ค วำมปลอดภัย  และด ำ เ นิ น
นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอ
นำมัยในสถำนประกอบกำรอย่ำง
เคร่งครัด 

 จัดตั้ งคณะกรรมกำรสวัสดิกำร 
เพ่ือใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัสวสัดิกำร
ต่ำงๆ ของพนกังำน 

 มีกำรวิเครำะห์ และหำมำตรกำร
เพื่อควบคุมควำมเส่ียงด้ำนควำม
ปลอดภยัและอำชีวอนำมยัในกำร
ท ำงำนรวมถึงจดัใหมี้ระบบกำรแจง้
เหตุ และควำม เ ส่ี ย ง ท่ี อ ำจ เ กิด
อนัตรำยในระหว่ำงกำรปฏิบติังำน

 จัด กิ จกรรมซ้อมห นีไฟประจ ำ ปี  และ
ตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรส่ือสำร Call 
Tree เพ่ือให้ควำมรู้แก่พนักงำนเก่ียวกบัส่ิงท่ี
ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั หำกเกิดไฟไหม้
ในอำคำรส ำนักงำน และกำรดูแลควำม
ปลอดภัยของพนักงำนหลงัจำกออกมำจำก
อำคำรได ้ และใหแ้น่ใจวำ่พนกังำนเขำ้ใจและ
ท ำตำมระเบียบปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

 จัดหำอุปกรณ์ควำมปลอดภัยและอุปกรณ์
คุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็น
ให้พนักงำน เช่น พนักงำนทุกคนจะได้รับ 
Survival Pack ไวใ้ช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้

 ประกำศวนัหยดุพิเศษ 1 วนั ใหแ้ก่พนกังำนท่ี
ช่วงครบรอบวนัเกิด โดยไม่คิดเป็นวนัลำ 
เพื่อให้พนักงำนไดมี้โอกำสไปท ำบุญฉลอง
วนัเกิดและมีควำมสุขอยูก่บัครอบครัว  
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ทั้งจำกอุบติัภยัและโรคภยั 
 ก ำหนดให้พนักงำนทุกคนจะตอ้ง

รำยงำนสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำ ง ำ น ท่ี ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย ต่ อ
ผูบ้ังคบับัญชำพร้อมขอ้เสนอแนะ
ต่ำงๆ (ถำ้มี) 

 จัดหำ สวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและ
เป็นประโยชน์ส ำหรับพนักงำน  
เช่น  วนัหยุดประจ ำปี วนัหยุดลำ
คลอด วนัลำพักผ่อนประจ ำปีค่ำ
รักษำพยำบำล กองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภำพ
ส่วนบุคคล  กำรตรวจ สุขภำพ
ประจ ำปี  

 

 จดักิจกรรม “Thoresen Movie Lover” อยำ่ง
น้อยไตรมำสละ 1 คร้ัง โดยมอบบัตรชม
ภำพยนต ์จ ำนวน 2 ท่ีนัง่ พร้อมกบัอำหำรวำ่ง 
1 ชุด เพื่อให้พนักงำนได้ไปชมภำพยนตร์
อย่ำงสนุกสนำนกับเพ่ือนหรือสมำชิกใน
ครอบครัว  

 จดักิจกรรมฉลองวนัปีใหม่ ให้กบัพนักงำน 
เพ่ือแสดงควำมขอบคุณแก่พนักงำนท่ีทุ่มเท
ท ำงำนอย่ำงเต็มท่ีในปีท่ีผ่ำนมำรวมถึงเป็น
ขวญัและก ำลงัใจให้กบัพนกังำนส ำหรับกำร
รับมือกบัเป้ำหมำยในกำรพฒันำองคก์รให้ดี
ยิง่ข้ึนในปีต่อไป 

 จัด กิจกรรมTeam Buildingท่ี จังหวัด
นครรำชสีมำเป็นเวลำ 2 วนั 1 คืน  เพื่อสำน
ควำมสัมพนัธ์ท่ีดี และปลุกพลังแห่งควำม
สำมคัคีให้กบัองคก์ร  โดยมุ่งหวงัให้เกิดกำร
สร้ำงแรง จูงใจ เ พ่ิมควำมกระตือรือร้น 
ตลอดจนปรับทศันคติและลดขอ้ขดัแยง้ของ
พนักงำนในองค์กร รวมถึงใช้โอกำสน้ีพำ
พนกังำนไปท ำกิจกรรมจิตอำสำให้กบัชุมชน
ใกลท่ี้พกัอีกดว้ย 

 
6. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นและพนัธมติรทางธุรกจิ 

TTA ในฐำนะท่ีเป็นบริษทัเพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำ ซ่ึงมีกลยทุธ์ในกำรลงทุนในธุรกิจท่ีหลำกหลำยทั้งในประเทศไทย
และในประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก ดงันั้น เร่ืองควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และพนัธมิตรทำงธุรกิจจึงเป็นประเด็นท่ีบริษทัฯ ให้
ควำมส ำคญัอยำ่งมำก  

 
ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น
และพนัธมติรทางธุรกจิ 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. กำรลงทุนท่ีหลำกหลำย  เพื่อรักษำพอร์ตกำรลงทุนท่ีสมดุล
และเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียง
อย่ำงเหมำะสม เลือกลงทุนใน
ธุรกิจท่ีสร้ำงมูลค่ำ เ พ่ิม  สร้ำง
รำยได้ และให้ผลตอบแทนใน
ระยะสั้นและระยะยำว  

 กำรลงทุนในบริษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด 
อินดสัตรี กรุ๊ป ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตและส่งออก
อำหำรกระป๋องและเคร่ืองด่ืมน ้ ำผลไม้ใน
ประเทศจีน เพื่อกระจำยควำมเส่ียงจำกควำม
ผนัผวนของธุรกิจขนส่งทำงเรือและภำวะ
เศรษฐกิจซบเซำในประเทศจีน 

2. กำรขยำยธุรกิจ  ด ำเนินกำรเพ่ิมทุนหรือระดมทุน  ด ำเนินกำรน ำบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย 
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ใหม่ๆ เพ่ือขยำยธุรกิจ และพฒันำ
ดูแลธุรกิจท่ีเขำ้ไปลงทุน  

โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA”) เขำ้จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและประสบควำมส ำเร็จในกำรขำยหุ้น 
IPO เพ่ือน ำเงินมำขยำยกิจกำรต่อไป 

3. กำรบริหำรจดักำรธุรกิจอยำ่ง
มืออำชีพ 

 ปรับโครงสร้ำงและกลยุทธ์ใน
กำรบ ริห ำ รจัด ก ำ ร ธุ ร กิ จ ให้
สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจ 
กำรแข่งขันในตลำด และปัจจัย
อ่ื น ๆ  ท่ี เ กิ ด ข้ึ น  เ พ่ื อ รั ก ษ ำ
ผลประ โ ยชน์ สู ง สุ ด และลด
ผลกระทบท่ีจะมีต่อรำยได้ของ
ธุรกิจใหมี้นอ้ยท่ีสุด 

 ประกำศผังโครงสร้ำงองค์กรใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงธุรกิจท่ีลงทุนอยูใ่น
ปัจจุบัน โดยมีกำรจัดตั้ งกลุ่มธุรกิจอำหำร
และเคร่ืองด่ืม  และฝ่ำยพฒันำกลยุทธ์และ
กำรลงทุน และแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัสูง เพ่ือ
ดูแลรับผิดชอบงำนในหน่วยงำนดงักล่ำว   

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ ำเป็น  เผยแพร่ข้อมูลผลประกอบกำร 
และฐำนะทำงกำร เ งิน  ให้แ ก่       
ผูถื้อหุ้น และพนัธมิตรทำงธุรกิจ 
อย่ ำ ง ถูกต้อ ง   โป ร่ง ใส  และ
เ พียงพอ  ทั้ งบน เว็บไซต์ของ
บ ริ ษัท ฯ    ห นั ง สื อ ร ำ ย ง ำ น
ประจ ำปี รวมทั้ งรำยงำนผ่ำนส่ือ
ประชำสมัพนัธ์และกิจกรรมอ่ืนๆ  
 

 จดัท ำรำยงำนควำมเคล่ือนไหวต่ำงๆ ส่งแจง้
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

 จดัท ำเอกสำรข่ำวเพ่ือกำรประชำสัมพนัธ์ ส่ง
ใหส่ื้อมวลชน 

 จดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
 จัดงำน SET Opportunity Day ประจ ำ      

ไตรมำส 
 จดัประชุมนกัวเิครำะห์ ประจ ำไตรมำส  

 
 

7. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
ในกำรด ำเนินธุรกิจของ TTA และกลุ่มบริษทัฯ โดยเฉพำะธุรกิจท่ีเก่ียวกับกำรขนส่งและโลจิสติกส์จะมีส่วน

เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้มไม่ว่ำทำงตรงก็ทำงออ้ม  ดังนั้น  บริษทัฯ จึงปลูกจิตส ำนึกให้พนักงำนตระหนักถึงผลกระทบ
ทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติังำนอยู่ตลอดเวลำ รวมทั้งรณรงค์ให้มีใชท้รัพยำกรและใชพ้ลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำ มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือเป็นกำรลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัธุรกิจของบริษทัฯ 
รวมทั้งสงัคม ชุมชน เศรษฐกิจและประเทศชำติ และประชำชนโดยรวม 

 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. กำรป้องกันมลภำวะและ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 

 มอบนโยบำยให้กบับริษทัในเครือ
ท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรขนส่ง กำร
ใหบ้ริกำรแก่บริษทัน ้ ำมนั โรงงำน
ปุ๋ย และโรงงำนคดัแยกถ่ำนหิน ให้
มีกำรวำงแผนจัดกำรและควบคุม
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลภำวะ และ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้มจำกกำรด ำเนิน

 โทรีเซน ชิปป้ิง ปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบั
ว่ำด้วยเร่ืองจัดกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำอบัเฉำ
เรือ (water ballast treatment) เพื่อรักษำ
ระบบนิเวศน์ในทะเล เพื่อลดและขจัด
ปัญหำกำรยำ้ยถ่ินหรือแพร่ระบำด ของ
ส่ิงมีชีวิตทั้ งพืชและสัตว์และเช้ือโรคท่ี
เป็นอนัตรำย ท่ีติดอยูใ่นน ้ ำอบัเฉำเรือ เพ่ือ
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ธุรกิจ  ป้องกนัผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และ
สุขภำพอนำมยัของมนุษยใ์นภูมิภำคต่ำงๆ 
ทัว่โลก 

2. กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำ  รณรงค์แนวคิด “ลด  “ใชซ้ ้ ำ” และ 
“น ำกลบัมำใชใ้หม่ ใหคุ้ม้ค่ำ”  
 

 ติดป้ำยและน ำกล่องกระดำษรีไซเคิลไป
วำงในจุดท่ีมีเคร่ืองพิมพง์ำน  

 กำรจัด เก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสำร
อิเลก็ทรอนิกส์  

 กำรน ำวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมำใชใ้หม่ เช่น 
ใชก้ระดำษพิมพง์ำนแบบสองดำ้น  

 สัง่กำรใหฝ่้ำย IT ติดตั้งกำรตั้งค่ำกำร
พิมพใ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นแบบขำว
ด ำ เพื่อประหยดัทรัพยำกร 

 มีมำตรกำรประหยดัพลงังำนในท่ีท ำงำน 
โดยกำรใช้หลอดไฟประหยดัพลังงำน 
กำรปิดไฟและเคร่ืองปรับอำกำศในจุดท่ี
ไม่จ ำเ ป็นต้องใช้งำน หรือในช่วงพัก
กลำงวนั และช่วงนอกเวลำงำน 

3. กำรลดสภำวะโลกร้อน  ก ำหนดใหบ้ริษทัในกลุ่ม TTA 
ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือมำตรฐำนต่ำงๆ ใน
อุตสำหกรรมอยำ่งเคร่งครัด 

 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือท่ี
ด ำเนินธุรกิจขนส่งทำงเรือ มีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎ MARPOL Annex VI ในกำรใช้
เช้ือเพลิงซัลเฟอร์ต ่ำส ำหรับเรือทุกล ำใน
กองเรือ ทั้งในขณะท่ีเรืออยูใ่นเขตบงัคบั
กำรปล่อยแก๊สและเขตทั่วโลก และให้
กำรสนบัสนุนอยำ่งเตม็ท่ีในกำรจดักำรใช้
พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือ
ลดกำรเกิดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และ
ปริมำณก๊ำซไนโตรเจนออกไซด ์ 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ปฏิบติัตำมมำตรกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนและลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศ ( International 
Maritime Organization หรือ IMO)อยำ่ง
เคร่งครัด 
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8. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 TTA มีนโยบำยส่งเสริมกำรท ำประโยชน์เพ่ือชุมชนและสังคม โดยจัดงบประมำณส่วนหน่ึงจำกรำยไดข้อง   
บริษทัฯ เพ่ือจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ของบริษทัฯ เอง และเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมของหน่วยงำน มูลนิธิ และ
องค์กรต่ำงๆ  โดยในปี 2558 TTA ไดด้ ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมหลำยโครงกำร และไดร่้วมบริจำคเงินสมทบทุนให้กบั
หน่วยงำนและองค์กรกำรกุศลอีกหลำยแห่ง ตลอดจน มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลและภำพของกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีน่ำสนใจให้
พนกังำนไดรั้บรู้ เพ่ือใหพ้นกังำนเห็นคุณค่ำของกำรท ำประโยชน์เพ่ือสังคมและชุมชน เพรำะ TTA เช่ือวำ่ชุมชนและสังคม
และธุรกิจควรจะเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืคู่กนั 
 

TTA มีแนวทำงตอบแทนสู่สงัคมและชุมชน 4 ดำ้นหลกั ไดแ้ก่ 
• ดำ้นพฒันำจริยธรรมและภูมิคุม้กนัสงัคม 
• ดำ้นพฒันำชุมชนยัง่ยนื 
• ดำ้นส่งเสริมกำรศึกษำและสุขภำพอนำมยัท่ีดี 
• ดำ้นบรรเทำทุกขแ์ละสำธำรณกศุล 

 
กรอบการท างาน โครงการ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลผลติ/ผลกระทบ 

1.ดำ้นพฒันำจริยธรรม
และภูมิคุม้กนัสงัคม 

 โครงกำรกล้ำท ำ ดี    
“ ยุ ติ ก ำ ร รั ง แ ก ใ น
โรงเรียน” 

 นักเรียนระดับชั้นประถมท่ี
ได้รับผลกระทบจำกกำร
รังแกในโรงเรียน จ ำนวน 
1,860 คน ในปี 2558 

 ครู จ ำนวน 120 คน 

 นักเรียนท่ีร่วมโครงกำร
เรียนรู้ท่ีจะยอมรับผูอ่ื้นท่ี
แตกต่ ำงไปจำกตนเอง 
และรู้ว่ำกำรรังแกผูอ่ื้นจะ
ด้วยกำรพูดดูถูก ลอ้เลียน 
หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยเป็น
กำรกระท ำท่ีไม่ถูกตอ้ง  

  
2 .ด้ำนพัฒนำชุมชน
อยำ่งย ัง่ยนื 

 โครงกำรเกษตรเพื่อ
อ ำ ห ำ ร ก ล ำ ง วั น
ส นั บ ส นุ น
งบประมำณ เพื่อให้
โ ร ง เ รี ยนสำมำรถ
จดัท ำกำรเกษตรอยำ่ง
ครบวงจร เพื่อให้มี
แห ล่ งผ ลิตอ ำห ำร
ให้กับนักเรียนอย่ำง
ย ั่ ง ยื น  โ ด ย
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ
ครอบคลุม เมลด็พนัธ์
พื ช  ก้ อ น เ ช้ื อ เ ห็ ด 

ทำงตรง 
 นกัเรียนโรงเรียนบำ้นหนอง

ใหญ่พัฒนำ  อ.เสิงสำง จ. 
นครรำชสีมำ จ ำนวน 152 
คน 

 ค รู แ ล ะ ผู ้ ป ก ค ร อ ง ข อ ง
นกัเรียนจ ำนวน 250 คน 

ทำงออ้ม 
 เด็กในชุมชนจ ำนวน 200 คน 
 ผูใ้หญ่ในชุมชนจ ำนวน 250 

คน 

 100% ของนักเรียน มี
แหล่งอำหำรท่ีมีโปรตีนไว้
ส ำ ห รั บ ป ร ะ ก อ บ จั ด
ท ำ อ ำห ำ รกล ำ ง วัน ใน
ปริมำณท่ีเพียงพอและถูก
หลกัโภชนำกำร 

 โรง เ รี ยนสำมำรถผ ลิต
ผลผลิตทำงกำรเกษตรและ
พัฒน ำ ผ ลิ ตภัณฑ์ ใ ห้ มี
คุณภำพ เพื่อสนับสนุน
โครงกำรอำหำรกลำงวนั
อย่ำงย ัง่ยืน โดยนักเรียน
เป็นคนด ำเนินกำร 
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พัน ธ์ เ ป็ ดไข่  พัน ธ์
ปลำน ้ ำ จื ด อุปกรณ์
ส ำหรับวำงระบบน ้ ำ
เพื่อกำรเกษตร และ
ปรับปรุงโรง เ รือน
เพำะเห็ด 

 50% ของนกัเรียนมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในกำรผลิตผล
ทำงกำรเกษตรท่ีมีคุณภำพ
แ ล ะ ก ำ ร เ ล้ี ย ง สั ต ว์ ไ ว ้
รับประทำนและน ำทักษะ
ไปใช้ในชีวิตประจ ำว ัน
ขยำยผลไปสู่ชุมชนและ
ทอ้งถ่ินได ้

3 . ด้ ำ น ส่ ง เ ส ริ ม
กำรศึกษำและสุขภำพ
อนำมยัท่ีดี 

 มอบเ งินสนับสนุน
โครงกำรสร้ำงอำคำร
เ รี ย น ส ำ ห รั บ เ ด็ ก
บ ก พ ร่ อ ง ท ำ ง
ส ติ ปั ญ ญ ำ ใ ห้ แ ก่
มูลนิ ธิสถำบันแสง
สว่ำงในพระอุปภมัถ์
พระ เจ้ำวรวงศ์ เธอ 
พระองค์เจำ้โสมสวลี 
พระวรรำชำทินัดดำ
มำตุ  

 เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำ ร่ำงกำย อำรมณ์ 
แ ล ะ สั ง ค ม  ภ ำ ย ใ ต้ ก ำ ร
อุปถมัภข์องมูลนิธิฯ  
 

 เด็กมีควำมต้องกำรพิเศษ
ดงักล่ำวน้ี ไดมี้อำคำรเรียน
ห ลั ง ใ ห ม่  4  ชั้ น  ท่ี มี
ห้องเรียน ห้องฝึกทักษะ 
ห้องฝึกอำชีพ และห้อง
กิจกรรมต่ ำงๆ  รวม 34 
ห้อง ท ำให้มีโอกำสพฒันำ
ทักษะกำรเรียนรู้และกำร
ช่วย เห ลือ พ่ึงพำตนเอง 
ตลอดจนอยู่ในสังคมได้
อยำ่งมีควำมสุข 

 มอบเ งินสมทบทุน
โครงกำร “อ่ำนสนุก 
สุ ข ใ จ  ไ ด้ ปัญญำ ” 
ของมูลนิธิไทยคม 

 

 นกัเรียนระดบัประถมศึกษำ 
ในโรงเ รียนขนำดเล็กทั่ว
ประเทศ ประมำณ 28 แห่ง  

 นักเ รียนได้อ่ำนหนังสือ
นิ ท ำ น ส อ ง ภ ำ ษ ำ ท่ี
เส ริมสร้ำง จินตนำกำร 
ทักษะภำษำและท ำให้มี
นิสัย รักกำรอ่ำน มีโลก
ทศัน์ท่ีกวำ้งข้ึน 

4.ดำ้นบรรเทำทุกข์
และสำธำรณกศุล 

 บริจำคเงินสนับสนุน
ส ภ ำ ก ำ ช ำ ด ไ ท ย    
ส ำ ห รั บ จั ด ง ำ น
คอนเสิ ร์ตกำรกุศล 
" ICON A 
CONCERT FOR 
CHARITY"  

 ผู ้ท่ีควำมพิกำรบนใบหน้ำ
และกะโหลกศีรษะ ท่ีมำ
รักษำตวัศูนยส์มเด็จพระเทพ
รัตน์ฯ แกไ้ขควำมพิกำรบน
ใบหน้ำและกระโหลกศีรษะ
ท่ีโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย 

 ศูนย์เฉพำะทำงด้ำนกำร
แ ก้ ไ ข ค ว ำ ม พิ ก ำ ร บ น
ใบหนำ้และกะโหลกศีรษะ
ช นิ ด รุ น แ ร ง  มี เ งิ น ทุ น
ส ำหรับให้บริกำรรักษำ
ผูป่้วยเพ่ิมข้ึน 

 บ ริ จ ำ ค   "มู ล นิ ธิ
โรงพยำบำลสมเด็จ
เ จ้ ำพระยำในพระ
บรมรำ ชูปถัมภ์ฯ "

 ผูป่้วยจิตเวช 
 

 โ ร ง พ ย ำ บ ำ ล ส ม เ ด็ จ
เจ้ำพระยำมีสถำนท่ีและ
อุปกรณ์จ ำเป็นรองรับกำร
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ผู ้ ป่ ว ย ไ ด้
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ระดมทุนจดัหำรำยได้
สร้ำงอำคำรผูป่้วยจิต
เวชสูงอำย ุ  

เพียงพอ 

 บ ริ จ ำ ค เ งิ น ให้ กั บ
สมำคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจไทย-จีน 

 สมำชิกสมำคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจไทย-จีนจ ำนวน 
409 คน 

 สมำคมฯ มีเงินทุนในกำร
ด ำเนินงำนของสมำคมฯ 
เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน
สมำชิกท่ีเป็นนกัธุรกิจไทย
จีน  

  บ ริ จ ำค เ งิ นสมทบ 
" เ ข็ ม วั น อ ำ นั น ท
ม หิ ดล "  ป ร ะ จ ำ ปี 
2558  ให้แ ก่ มูลนิ ธิ
คณะแพทย์ศำสต ร์ 
จุ ฬ ำ ล ง ก ร ณ์
มหำวทิยำลยั 

 พระภิกษุอำพำธ 
 ผูป่้วยยำกไร้ 

 มูล นิ ธิอ ำนันทมหิดล มี
ร ำ ย ไ ด้ เ พื่ อ น ำ ไ ป
ส ง เ ค ร ำ ะ ห์ พ ร ะ ภิ ก ษุ
อำพำธ-ผูป่้วยยำกไร้" ซ่ึง
รักษำตัว ท่ีโรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำด
ไทย 

 มอบทุนช่วย เห ลือ
เด็ก ท่ีปรำศจำกทุน
ทรัพย์ด้ำนกำรรักษำ
โ ร ค แ ล ะ ร่ ว ม
สนับสนุนรำยกำร 
"ปันฝัน ปันยิม้" 

 เด็กท่ีป่วยท่ีอยู่ภำยใต้กำร
ดูแลของโครงกำรปันฝัน ปัน
ยิม้ 

 เ พ่ิ ม โ อ ก ำ ส ใ น ก ำ ร
รักษำพยำบำลแก่เด็กและ
เยำวชนท่ีเจ็บป่วย 

 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

ดว้ยกำรด ำเนินนโยบำยประกอบธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบต่อสังคม TTA จึงมีนโยบำยส่งเสริมนวตักรรมท่ีจะ
ก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่ว่ำกำรเปล่ียนแปลงนั้นจะเกิดข้ึนจำกกำรปฏิวติัหรือ กำร
เปล่ียนแปลงใหม่ทั้งหมดหรือกำรพฒันำต่อยอด เพ่ือน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนและควำมยัง่ยืนของธุรกิจ 
รวมทั้งกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำส่ิงแวดลอ้ม  

 
นวตักรรมการด าเนิน 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. กำรบริหำรจดักำรธุรกิจ  ส ำรวจกระบวนกำรธุรกิจ
ของกิจกำรวำ่ก่อใหเ้กิด
ควำมเส่ียงหรือมี
ผลกระทบทำงลบต่อสงัคม
และส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

 

 นวตักรรมท่ีใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเรียนรู้ใน
กำรปฏิบติังำน ของ โทรีเซน ชิปป้ิง ไดแ้ก่ 

มำตรำกำรลดมลพิษ และปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก 

 กำรใชน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิง Low Sulfur ซ่ึงมี
ส่วนผสมของก ำมะถันต ่ ำ  และกำร
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ทดลองใช้น ้ ำยำพิเศษผสมในน ้ ำมัน
เช้ือเพลิงเพ่ือช่วยท ำให้กำรเผำไหม้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 ก ำ ร ใ ช้ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ป ริ ม ำ ณ
น ้ ำมนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) ของ
เช้ือสูบเคร่ืองจักรใหญ่ และกำรติดตั้ง
อุปกรณ์ Mewis Duct ใหก้บัเรือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพของเคร่ืองยนต ์ 

มำตรกำรประหยดัพลงังำน 
 ก ำ ร ติ ด ตั้ ง ซ อฟต์ แ ว ร์ ท่ี ส ำ ม ำ ร ถ

ค ำนวณหำอตัรำกำรกินน ้ ำลึกของเรือ
ได้อย่ำงเหมำะสมกับร่องน ้ ำในแต่ละ
เขต ท ำให้ประหยดัพลงังำนในกำรใช้
ขบัเคล่ือนเคร่ืองยนต ์

 เพ่ิมควำมถ่ีในกำรขดัลำ้งตวัเรือและใบ
จกัร เพ่ือลดแรงเสียดทำนขณะเรือวิง่  

 ทดสอบกระบวนกำรขัดล้ำงตัวเ รือ 
100% และใชสี้ท่ีลดแรงเสียดทำนของ
น ้ ำทะเล 

 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรใช้
แรงลมขับเคล่ือนตัวเรือโดยใช้ Sky 
Sail 

 ปรับโหมดเดินเรือใหเ้ป็นแบบประหยดั
พลงังำน 

 กำรใช้สีกันเพรียง ปลอดสำรดีบุก 
ร ะ ห ว่ ำ ง ท่ี น ำ เ รื อ เ ข้ ำ อู่ เ พ่ื อ ซ่ อ ม
บ ำรุงรักษำ 

2. ระดบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ  ส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือ
กบัคู่คำ้ในห่วงโซ่อุปทำน 
เ พื่ อ ส ร้ ำ ง รูป แบบก ำ ร
ท ำงำนร่วมกนัแบบใหม่ท่ี
มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนกำร
พัฒนำสินค้ำใหม่ ท่ี เ ป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ จ ำกัด (มหำชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือไดร่้วมกบับริษทั ปตท.
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
ลงนำมในบนัทึกควำมร่วมมือทำงด้ำนกำร
วิจยัและพฒันำยำนยนต์ใตน้ ้ ำอตัโนมติัเพ่ือ
สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และขีด
ควำมสำมำรถด้ำน เทคโนโลยี  โด ย มี
เป้ำหมำยในกำรสร้ำงเทคโนโลยียำนยนตใ์ต้
น ้ ำอตัโนมติัตน้แบบท่ีใชง้ำนไดจ้ริง (pilot-
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scale) ท่ีพฒันำโดยฝีมือคนไทย 
3. กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ  กำรส่ือสำรขอ้มูลต่ำงๆ ไว้

ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษั ท ฯ 
หนังสือรำยงำนประจ ำปี 
และ ส่ือประชำสัมพัน ธ์
ภำยในองคก์ร ฯลฯ เพื่อให้
ก ลุ่มผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ยได้
รับทรำบอยำ่งทัว่ถึง 

 เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ หรือรำยงำน
ประจ ำปี และส่ือประชำสมัพนัธ์อ่ืนๆ 

 
10. การจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนื 

ในกำรด ำเนินกิจกำรของ TTA ตอ้งเป็นไปอยำ่งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ ตลอดจนมีธรรมำภิบำล
เป็นเคร่ืองก ำกบัควำมโปร่งใสและยติุธรรม โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนของทุก
ธุรกิจ ไม่วำ่จะเป็นผลทำงบวกหรือทำงลบ (ส่งเสริมผลทำงบวกและลดหรือขจดัผลทำงลบใหห้มดไป) โดยเรำมีควำมมุ่งมัน่
ท่ีจะปรับปรุงกระบวนกำรในกำรด ำเนินธรุกิจให้หล่อหลอมรวมเป็นเน้ือเดียวกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in 
Process) เพ่ือกำ้วไปสู่ควำมยัง่ยืน โดยในระหว่ำงน้ี TTA ยงัคงมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลและรำยงำนเก่ียวกบักิจกรรมควำม
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มผำ่นส่ือประชำสมัพนัธ์ภำยใน ภำยนอกและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
“TTA ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจดัการได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท าการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี และคณะ กรรมการ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมนิการควบคุมภายใน เพือ่ให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ 
สามารถด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมคีวามถูกต้อง เช่ือถอืได้ และมกีารฏบิัตติามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง” 
 
การควบคุมภายใน 
 

บริษทัไดมี้กำรออกแบบและปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งเพียงพอ เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีส ำคญัซ่ึงอำจมี
ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และเท่ือพบจุดบกพร่องของระบบ บริษทัฯไดมี้กำรปรับปรุงและแกไ้ขระบบกำร
ควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ควำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯในปัจจุบนัและอนำคต และสอดคลอ้ง
กบักฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
คณะกรรมการบริษัท รับผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลให ้ TTA มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทั โดยพิจำรณำเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ก ำหนดลกัษณะและขนำดของควำมเส่ียงท่ีมีสำระส ำคญัท่ีสำมำรถยอมรับไดใ้นกำรท่ีจะท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยทำงกลยทุธ์ (the Board’s risk appetite) และ 

 ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรจดัใหมี้กระบวนกำรในกำรระบุ ประเมิน รวมทั้งกำรลดระดบัควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบในดำ้นกำรสอบทำนกำรมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯ ในกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำขอ้มูลจำกแหล่งต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 กำรใหค้วำมเช่ือมัน่จำกกำรท ำงำนของผูต้รวจสอบภำยใน ผำ่นขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ซ่ึง
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบจะเนน้ในเร่ืองกำรพิจำรณำประเมิน
ควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัท่ีไดถู้กวำงไวเ้พ่ือลดระดบัหรือป้องกนัควำมเส่ียงนั้น 

 ไดรั้บกำรรำยงำนผลของกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพำะในเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 กำรใหค้วำมเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอก 
 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดำ้นกำร
ด ำเนินงำนต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีในกำรสนบัสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัโดยกำรท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญั 
  

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดจ้ดัท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยพิจำรณำตำมปัจจยัเส่ียง (Risk Based Approach) 
ซ่ึงจะเนน้ควำมเส่ียงท่ีมีควำมส ำคญั มีผลกระทบต่อวตัถุประสงคข์องบริษทั และควำมถูกตอ้งของกำรำยงำนทำงกำรเงิน 
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คณะกรรมกำรตรวจสบพิจำรณำสอบทำนและอนุมติัแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีดงักล่ำว และติดตำมผลกำรตรวจสอบและ
ผลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นรำยไตรมำส  

 
ประเด็นท่ีตรวจพบจะถูกน ำมำพิจำรณำวำ่มีผลกระทบในวงกวำ้งหรือไม่ ประเด็นจำกกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัจะถูก

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำกำรติดตำมกำรแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงของผูบ้ริหำรจนกวำ่จะไดข้อ้สรุปเป็นท่ีน่ำพอใจ นอกจำกน้ี รำยงำนท่ีส ำคญัจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอทั้งจำกผูบ้ริหำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยก ำกบัดูแล โดยรำยงำนจะ
ครอบคลุมในเร่ืองทำงธุรกิจ กำรเงิน กำรควบคุมภำยในในกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ปฏิบติัตำมกรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงอำ้งอิงตำมอิงตำมมำตรฐำน 

สำกลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงสรุปตำมองคป์ระกอบ
ของกำรควบคุมแต่ละดำ้นดงัน้ี 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

สภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมถือป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัของกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล อีกทั้งยงัใหห้ลกั
ปฏิบติัและโครงสร้ำงแก่องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของระบบกำรควบคุมภำยใน ทั้งน้ี องคป์ระกอบหลกัของสภำพแวดลอ้มกำร
ควบคุมของบริษทัมีดงัน้ี 

 บริษทัฯสนบัสนุนใหมี้สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี โดยมีกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร 
กำรควบคุม และกำรก ำกบัดูแลท่ีชดัเจน และเหมำะสม  

 บริษทัฯ ยดึมัน่ในปรัชญำและจรรยำบรรณธุรกิจผำ่นกำรกระท ำและพฤติกรรม ซ่ึงมีส่วนส ำคญัในกำรช่วย
ระบบกำรควบคุมภำยในสำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี ยงัไดจ้ดัท ำคู่มือพนกังำน (Codes of 
Conduct) เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่ กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนทุกคน  

 คณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยบริหำรในทุกระดบัชั้นไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของคุณค่ำ ควำมซ่ือสตัย์
และมีจริยธรรม มีกำรปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย
ตำมหลกับรรษทัภิบำลท่ีดี 

 มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรองคก์รใหเ้หมำะสมกบัขนำดและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยระบุถึงสำย
อ ำนำจกำรบงัคบับญัชำและควำมรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

 บริษทัฯ ไดน้ ำนโยบำยกำรใหข้อ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตมำใช ้ เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรรำยงำนกำร
ทุจริต ควำมผิดพลำด และกำรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงโดยฝ่ำยบริหำร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำน
รำยงำนกำรรับแจง้ขอ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

 
2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

ผูบ้ริหำรมีกำรก ำหนดนโยบำย มำตรฐำน และขอ้พึงปฏิบติั เก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียง โดยเนน้เร่ืองกำรบริหำร
ควำมเส่ียงถือเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน เพ่ือใหม้ัน่ใจในกำรบรรลุ
วตัถุประสงคเ์ชิงธุรกิจของบริษทัฯ   
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คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรทบทวน
กรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง และโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนวทำงในกำรบริหำรควำม
เส่ียงท่ีสอดคลอ้งต่อทิศทำงกลยทุธ์กำรด ำเนินงำนและแผนธุรกิจ พร้อมก ำกบั ดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนและสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ภำยใตค้วำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได ้ เหมำะสม
กบัธุรกิจและกำรปฏิบติังำนของพนกังำนในแต่ละฝ่ำย กำรควบคุมภำยในถูกก ำหนดใหมี้กำรปฏิบติัผำ่นขอ้ก ำหนด นโยบำย
และวธีิกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ และไดมี้กำรสอบทำนและพฒันำอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรท ำรำยกำรธุรกรรมระหวำ่งบริษทัฯ 
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่ำงๆ ทำงกำรคำ้ไดมี้กำรควบคุมดูแลอยำ่งระมดัระวงัและรอบคอบ และเป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และหน่วยงำนก ำกบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหพ้นกังำนใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏิบติัตำม
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีวำงไว ้รวมทั้งกฎหมำย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ ท่ีอำจ
เกิดข้ึนรวมทั้งควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตและกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยต่ำงๆ 
 
4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร (Information and Communication) 

ระบบสำรสนเทศไดรั้บกำรพฒันำเพ่ือประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบัควำม
ถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลำของขอ้มูลสำรสนเทศ รวมถึงกำรส่ือสำรขอ้มูล เพ่ือน ำขอ้มูลมำใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ
ไดท้นัเวลำ ตลอดจนมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล และกำรก ำหนดแผนส ำรองฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภำพ 
ส ำหรับป้องกนัในเร่ืองควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ขณะท่ีมีอบุติัภยัร้ำยแรงจนระบบไม่สำมำรถปฏิบติังำนได้
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีสำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้ และระบบขอ้มูลท่ีสำมำรถ
วเิครำะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอำจจะเกิดควำมเส่ียง ซ่ึงท ำกำรประเมินและจดักำรควำมเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึกหรือรำยงำนผลไวอ้ยำ่ง
ครบถว้น โดยบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ในกำรจดัเก็บขอ้มูล
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร บริษทัฯไดล้งทุนเพื่อสร้ำงระบบกำร
ส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพทั้งจำกภำยในและภำยนอกบริษทัฯ จดัใหมี้กำรส่ือสำรภำยในองคก์รผำ่นช่องทำงหลำยช่องทำง 
เอกสำรซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรตดัสินใจส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้และกำรประชุมคณะกรรมกำรไดถู้ก
จดัส่งแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 
 
5. การตดิตามผล (Monitoring) 

จำกระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสำมำรถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลำ ท ำใหฝ่้ำยบริหำรและคณะกรรมกำร
บริษทัสำมำรถควบคุมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผำ่นรำยงำนทำงกำรเงินไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือช่วยสนบัสนุนให้
กำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีวำงไว ้ ในขณะเดียวกนัก็สำมำรถสอบทำน 
ประเมิน และใหค้  ำแนะน ำเพ่ือปรับปรุงแผนธุรกิจผำ่นกระบวนกำรก ำกบัดูแลท่ีมีประสิทธิภำพโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำ
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง 
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ฝ่ำยตรวจสอบภำยในปฏิบติังำนตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บกำรอนุมติั และติดตำมผลจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ แผนกำรตรวจสอบซ่ึงท ำข้ึนจำกผลกำรประเมินและวเิครำะห์ควำมเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงล ำดบัควำมส ำคญั
ของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของกำรตรวจสอบ กำรติดตำมกำรปรับปรุง
แกไ้ขจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั จนถึงปัจจุบนั ผลกำรตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่อง
ของกำรควบคุมภำยในท่ีมีสำระส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้กำรเสนอแนะกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในบำงจุดท่ีตรวจ
พบ นอกจำกน้ี ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยงัไดส้อบทำนระบบกำรปฏิบติังำนหลกัและกิจกรรมทำงกำรเงินท่ีส ำคญั เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วำ่มีกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะท ำกำรสอบทำนประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ

หน่ึงคร้ัง โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงท่ีมีสำระส ำคญั ประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน และกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงนั้นๆ โดย
ใชแ้นวทำงแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ท่ีถูกจดัท ำโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดป้ระเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ใน 5 
องคป์ระกอบดงักล่ำวขำ้งตน้ และมีขอ้สรุปวำ่บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีพอเพียงและมี
ประสิทธิภำพ และไม่พบขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญั 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดใ้หค้วำมเห็นในรำยงำนกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 วำ่ไม่ตรวจพบขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยใน ในดำ้น
กำรบญัชีและกำรเงินท่ีส ำคญั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ทุกท่ำนมีควำมเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษทัฯ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีนำยกฤช ฟอลเลต็ เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยสนัติ 
บำงออ้ และนำยเชิดพงษ ์ สิริวชิช์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ และมีนำยสมชำติ สุรกิตติด ำรง ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
(Chief Audit Executive “CAE”) ท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีคุณสมบติั
ครบถว้น และไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบติัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
ในปี 2558 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง และกรรมกำรตรวจสอบทุกคนไดเ้ขำ้ประชุมครบ

ทุกคร้ัง หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบหลกัของคณะกรรมกำรตรวจสอบคือกำรใหก้ำรสนบัสนุนต่อคณะกรรมกำรบริษทัในกำรท ำ
หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงิน ควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง กำรติดตำมดูแลคุณสมบติั ควำมเช่ียวชำญ ควำมเพียงพอของทีมงำน
และควำมเป็นอิสระของทั้งผูต้รวจสอบภำยในและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งกำรประเมินประสิทธิผลของกำร
ปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั
อยำ่งสม ่ำเสมอ เม่ือใดก็ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอ้สงสยั หรือมีควำมเห็นวำ่ควรมีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขหรือปรับปรุงใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน รำยงำนทำงกำรเงิน หรือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตรวจสอบพบ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะรำยงำนขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งทนัท่วงที กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีส ำคญั
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนและรับฟังค ำช้ีแจงจำกผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินในเร่ืองขอ้มูลท่ีส ำคญัของงบกำรเงิน รวมทั้งงบกำรเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีท่ีมีสำระส ำคญั รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สำระส ำคญั รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯท่ีมีสำระส ำคญั กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 
รำยกำรผิดปกติและประมำณกำรท่ีมีสำระส ำคญั (ถำ้มี) เพ่ือประโยชนข์องนกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บกำรเงิน ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพือ่อนุมติังบกำรเงินดงักล่ำว ในกำรสอบทำน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนรำยงำนท่ีไดรั้บจำกทั้ง
ผูบ้ริหำรและผูส้อบบญัชี โดยเฉพำะกำรรำยงำนในเร่ืองควำมเส่ียงหรือกำรประเมินต่ำงๆ ท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลำนั้น 

 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเพ่ือปรึกษำหำรือกนัอยำ่งอิสระ

ถึงขอ้มูลท่ีมีสำระส ำคญัในกำรจดัท ำงบกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและเป็น
ประโยชน์กบัผูใ้ชง้บกำรเงิน รวมทั้งปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูส้อบบญัชี รวมทั้งพฤติกำรณ์อนัควรสงสยั
ตำมมำตรำ 89/25 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบญัญติัหลกัทรัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงในปี 2558 ผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สงัเกตท่ีเป็นสำระส ำคญั และไม่พบพฤติกำรณ์อนั
ควรสงสยัดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นวำ่บริษทัฯ มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม เพื่อกำรเปิดเผย
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ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั และมีกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 
 
2. ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำอนุมติัแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2558 รวมทั้งไดส้อบทำนควำมเป็น
อิสระและควำมเพียงพอของทรัพยำกรต่ำงๆ ต่อกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน นอกจำกท่ีกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระเมินระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรบริหำร 
ดำ้นกำรเงิน และดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ตำมแนวทำงท่ีก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดแ้จง้ผลกำรตรวจสอบและประเดน็ท่ีพบแก่ผูรั้บตรวจและผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง 
ขอ้แนะน ำท่ีเหมำะสมและติดตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขหรือปรับปรุง และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุก
ไตรมำส นอกจำกท่ีกล่ำว ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วำมเห็นท่ีสอดคลอ้งวำ่ไม่พบขอ้บกพร่องในกำรควบคุมภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ี
มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นวำ่บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม
และเพียงพอรวมถึงกำรประเมินสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมขององคก์ร กำรประเมินควำมเส่ียง กิจกรรมกำรควบคุม ระบบ
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตำมท่ีฝ่ำยบริหำรเห็นวำ่จ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบ
กิจกำรของบริษทัฯ และไม่พบขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในท่ีมีสำระส ำคญั 
 
3. การปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบั Compliance และหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัเพ่ือสอบทำนกำร
ปฏิบติัตำมกฏหมำย ขอ้บงัคบัและระเบียบต่ำงๆ ผูต้รวจสอบภำยในไดท้ ำกำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนก ำกบัดูแลอ่ืนๆ มีควำมสมเหตุสมผลเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ผลกำรสอบทำนไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ตำมล ำดบั 
เพ่ือใหมี้ควำมมัน่ใจวำ่รำยกำรเก่ียวโยงกนัมีควำมโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปรำศจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใน
สำระส ำคญั และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้ควำมเห็นวำ่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำม
กฎหมำยขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตำมกฎหมำยท่ีส ำคญั 
 
4. การรับแจ้งข้อมูลการกระท าผดิและการทุจริต (Whistleblowing) 

ในกรณีท่ีมีขอ้ร้องเรียนเกิดข้ึน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดรั้บทรำบรำยกำรสรุปขอ้ร้องเรียนกำรกระท ำผดิและกำร
ทุจริตรวมถึงผลกำรสอบสวนของผูต้รวจสอบภำยในตำมนโยบำยกำรใหข้อ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต ไม่มีขอ้ร้องเรียนใน
เร่ืองกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตในรอบปีน้ี 
 
5. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประเมินควำมเหมำะสมของขอบเขตกำรปฏิบติังำน ควำมโปร่งใส และควำมมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชี ตลอดจนควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี โดยจะพิจำรณำครอบคลุมในเร่ือง
ต่ำงๆ เช่น คุณภำพของกำรตรวจสอบทั้งหมด กำรใชเ้วลำในกำรใหค้  ำแนะน ำในกำรแกปั้ญหำ คุณภำพของทีมงำนในเร่ืองควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และกำรท ำงำนตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้
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จำกกำรพิจำณำอยำ่งรอบคอบคณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติเสนอ บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดัเป็นผูส้อบ
บญัชีใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ ก่อนเสนอขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นำงศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตเลขท่ี 3636 และ/หรือ  นำยเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4068 และ/หรือ นำยวรีะชยั   รัตนจรัสกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นำงสำวพรทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5565 จำกบริษทั เคพเีอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และอนุมติัค่ำสอบบญัชีส ำหรับงบ
กำรเงินเฉพำะบริษทัฯ และส ำหรับบริษทัในกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ ำนวนเงิน 3.70 ลำ้นบำท และ 19.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
6. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมกนัทั้งคณะ และรำย 
บุคคล ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตำมท่ีไดรั้บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมเกณฑ ์ ตำมแบบประเมินจำกคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยซ่ึ์งผลของกำรประเมินแสดงวำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิผลดีเยีย่ม 

 
โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยใชค้วำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ดว้ยควำมระมดัระวงัและรอบคอบ และมีควำมเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอ ตลอดจนไดใ้หค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัอยำ่งต่อเน่ือง  คณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมส ำคญักบักำรมี
ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงจะท ำใหบ้ริษทัฯมีกำรก ำกบัดูแลท่ีดี โดยมีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ  มีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ ระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำร
เงินมีควำมถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือ และกำรปฏิบติังำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

 
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
 

นำย กฤช ฟอลเลต็ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
นำยสมชำติ สุรกิตติด ำรงไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (Chief Audit 

Executive “CAE”) เม่ือเดือนมิถุนำยน ปี 2558 ภำยหลงัจำกกำรพิจำรณำคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ครบถว้นอยำ่ง
รอบคอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีมติเห็นวำ่ นำยสมชำติมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเหมำะสม
กบักำรด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ ในกำรท ำงำนท่ีผำ่นมำ นำยสมชำติไดน้ ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบถึงแนวทำงและวธีิกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพ่ือใหก้ำรท ำงำนเป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ทั้งกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในโดยใหค้วำมส ำคญักบับริษทัยอ่ยหรือหน่วยงำนท่ีมีควำม
เส่ียงสูงจำกกำรประเมินควำมเส่ียงของบริษทัฯ และในกำรใหค้  ำปรึกษำแก่หน่วยงำนต่ำงๆ  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ส่งเสริมควำมเป็นอิสระของผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และไดท้ ำกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของนำยสมชำติ
ร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และสรุปวำ่สำมำรถปฏิบติังำนตำมหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย
และท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรอยำ่งดีเยีย่ม และเป็นไปตำมมำตรำฐำนสำกลกำรปฏิบติังำนวชิำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
  

นำงสำวอุไร ปล้ืมส ำรำญ/1 ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั ในต ำแหน่ง
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและก ำกบัดูแล โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบ
ภำยในและหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั มีรำยละเอียดในเอกสำรแนบ 3 
 
หมำยเหตุ /1 นำงสำวอุไร ปล้ืมส ำรำญ ลำออกจำกกำรเป็นผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและก ำกบัดูแลกิจกำร 

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  
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12. รายการระหว่างกนั 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
รำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวำ่งกนัภำยในบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบของงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ี รำยกำรระหวำ่งกนัซ่ึงมีสำระส ำคญัของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือกิจกำรร่วมคำ้ หรือรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (บำท) นโยบำยกำรคิดรำคำ 
    31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557  
    (12 เดือน) (3 เดือน)  

1. บริษทั เมอร์เมด  Zamil Mermaid  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2    Zamil Mermaid Offshore Services  2,670,484,615 691,912,286 รำคำปกติท่ีใหก้บับุคคลภำยนอก 
 ซบัซี เซอร์วสิเซส  Offshore Services  (31 ธนัวำคม 2557 : ถือ Company LLC.  วำ่จำ้งบริษทั  (บนัทึกเป็นรำยได ้ (บนัทึกเป็นรำยไดจ้ำก  
 (อินเตอร์เนชัน่ Company LLC. หุน้ร้อยละ 57.8) ใน เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส  จำกกำรใหบ้ริกำร) กำรใหบ้ริกำร)  
 แนล) จ ำกดั  บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์ (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ำกดั เพื่อ    
   จ ำกดั (มหำชน)  ใหบ้ริกำรนอกชำยฝ่ังแก่บริษทั     
   (“เมอร์เมด”) โดย  Saudi Aramco    
   เมอร์เมด ถือหุน้ร้อยละ      
   100 ในบริษทั เมอร์เมด      
   ซบัซี เซอร์วสิเซส      
   (อินเตอร์เนชัน่แนล)      
   จ ำกดั และถือหุน้ร้อยละ      
   40 ใน Zamil Mermaid      
   Offshore Services      
   Company LLC.     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (บำท) นโยบำยกำรคิดรำคำ 

    31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557  
    (12 เดือน) (3 เดือน)  

2. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2    บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส  19,535,019 4,780,115 รำคำปกติท่ีใหก้บับุคคลภำยนอก 
 ซบัซี เซอร์วสิเซส  คมัปะนี (ประเทศ (31 ธนัวำคม  2557 : ถือ (ประเทศไทย) จ ำกดั วำ่จำ้งบริษทั  (บนัทึกเป็นตน้ทุน (บนัทึกเป็นตน้ทุน  
 (ประเทศไทย)  ไทย) จ ำกดั หุน้ร้อยละ 57.8) ใน กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย)  บริกำร) บริกำร)  
 จ ำกดั  บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์ จ ำกดั เพื่อใหบ้ริกำรเดินพิธีกำรทำง    
   จ ำกดั (มหำชน)  ศุลกำกรในกำรน ำเขำ้สินคำ้และกำร    
   (“เมอร์เมด”) และ ถือหุน้ ขนส่ง    
   ร้อยละ 51 ในบริษทั กลัฟ      
   เอเจนซ่ี คมัปะนี      
   (ประเทศไทย) จ ำกดั และ     
   เมอร์เมดถือหุน้ร้อยละ      
   100 ในบริษทั เมอร์เมด      
   ซบัซี เซอร์วสิเซส      
   (ประเทศไทย) จ ำกดั     
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รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
 

บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (บำท) มูลค่ำรำยกำร (บำท) 
    31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2558  
    (12 เดือน) (3 เดือน)  

1. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2  TTA ใหเ้มอร์เมดเช่ำหอ้งประชุม 77,500 17,500 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั มำริไทม ์จ ำกดั (31 ธนัวำคม 2557 : ถือ และท่ีจอดรถ (บนัทึกเป็นรำยได ้ (บนัทึกเป็นรำยไดจ้ำก  
 (มหำชน) (มหำชน) หุน้ร้อยละ 57.8) ใน  จำกค่ำเช่ำและกำร ค่ำเช่ำและกำร  
   บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์  ใหบ้ริกำร) ใหบ้ริกำร)  
   จ ำกดั (มหำชน)      
   (“เมอร์เมด”) โดยมีนำย     
   เฉลิมชยั มหำกิจศิริเป็น     
   กรรมกำรและผูถื้อหุน้ใน     
   ทั้งสองบริษทั     

2. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2  TTA เช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน ชั้น 9  1,425,600 415,800 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 

 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั มำริไทม ์จ ำกดั (31 ธนัวำคม 2557 : ถือ อำคำรอรกำนต ์ขนำด 360 ตำรำง (บนัทึกเป็นรำยจ่ำย (บนัทึกเป็นรำยจ่ำย  
 (มหำชน) (มหำชน) หุน้ร้อยละ 57.8) ใน เมตรจำกเมอร์เมด ค่ำเช่ำส ำนกังำน) ค่ำเช่ำส ำนกังำน)  
   บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์     
   จ ำกดั (มหำชน)      
   (“เมอร์เมด”) โดยมีนำย     
   เฉลิมชยั มหำกิจศิริเป็น     
   กรรมกำรและผูถื้อหุน้ใน     
   ทั้งสองบริษทั     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (บำท) มูลค่ำรำยกำร (บำท) 
    31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2558  
    (12 เดือน) (3 เดือน)  

3. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2  TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน ชั้น 10  721,600 - รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั มำริไทม ์จ ำกดั (31 ธนัวำคม 2557 : ถือหุน้ อำคำรอรกำนต ์ขนำด 352 ตำรำง (บนัทึกเป็นรำยได ้ (ไม่มีรำยกำรระหวำ่ง  
 (มหำชน) (มหำชน) ร้อยละ 57.8) ในบริษทั เมตรแก่เมอร์เมด ค่ำเช่ำและ ปี 2557)  
   เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั  ค่ำธรรมเนียม)   
   (มหำชน) (“เมอร์เมด”) โดย     
   มีนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ     
   เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุน้ใน     
   ทั้งสองบริษทั     

4. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2  TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน ชั้น 10  1,544,880 386,220 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 

 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั ดริลล่ิงค ์จ ำกดั (31 ธนัวำคม 2557 : ถือหุน้ อำคำรอรกำนต ์ขนำด 314 ตำรำง (บนัทึกเป็นรำยได ้ (บนัทึกเป็นรำยได ้  
 (มหำชน)  ร้อยละ 57.8) ในบริษทั เมตรแก่เมอร์เมด (มีกำรเปล่ียนแปลง ค่ำเช่ำและ ค่ำเช่ำและ  
   เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั ผูเ้ช่ำในสญัญำเช่ำจำก บริษทั ค่ำธรรมเนียม) ค่ำธรรมเนียม)  
   (มหำชน) (“เมอร์เมด”)  เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ำกดั เป็น     
   และเมอร์เมดถือหุน้ร้อยละ 95  เมอร์เมด ในเดือนธนัวำคม 2558)    
   ในบริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์     
   จ ำกดั โดยมีนำยเฉลิมชยั     
   มหำกิจศิริ เป็นกรรมกำร     
   และผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ     
   เมอร์เมด     
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 - 174 - 

 

บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (บำท) มูลค่ำรำยกำร (บำท) 
    31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2558  
    (12 เดือน) (3 เดือน)  

5. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอม็  TTA ถือหุน้ร้อยละ 67.2 (31  TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน ชั้น 8 672,050 129,000 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั โทรีเซน เอเชีย  ธนัวำคม 2557 : ถือหุน้ร้อยละ  อำคำรอรกำนต ์ขนำด 182 ตำรำง (บนัทึกเป็นรำยได ้ (บนัทึกเป็นรำยได ้  
 (มหำชน) โฮลด้ิงส์ จ ำกดั  99.9) ในบริษทั พีเอม็  เมตร แก่  PMTA ค่ำเช่ำส ำนกังำน) ค่ำเช่ำส ำนกังำน)  
  (มหำชน) โทรีเซน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั      
   (มหำชน) (“PMTA”) โดยมี      
   นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ เป็น     
   กรรมกำรและผูถื้อหุน้ในทั้ง      
   TTA และ PMTA     

6. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอม็  TTA ถือหุน้ร้อยละ 67.2 (31  TTA ใหบ้ริกำรแก่  PMTA ในดำ้น 207,632 56,954 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั โทรีเซน เอเชีย  ธนัวำคม 2557 : ถือหุน้ร้อยละ  ต่ำง ๆ ดงัน้ี (บนัทึกเป็นรำยได ้ (บนัทึกเป็นรำยได ้  
 (มหำชน) โฮลด้ิงส์ จ ำกดั  99.9) ในบริษทั พีเอม็  -บริกำรดำ้น IT จำกกำรใหบ้ริกำร) จำกกำรใหบ้ริกำร)  
  (มหำชน) โทรีเซน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั  -กำรเช่ำหอ้งประชุม    
   (มหำชน) (“PMTA”) โดยมี  -บริกำรอ่ืนๆ    
   นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ เป็น     
   กรรมกำรและผูถื้อหุน้ในทั้ง      
   TTA และ PMTA     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (บำท) มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

    31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2558  
    (12 เดือน) (3 เดือน)  

7. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป  TTA และ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป  TTA ใหเ้ช่ำหอ้งประชุมแก่บริษทั  - 10,000.00 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั จ ำกดั จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั (ไม่มีรำยกำรระหวำ่ง (บนัทึกเป็นรำยได ้  
 (มหำชน)  ไดแ้ก่ นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ   ปี 2558) ค่ำเช่ำและ  
   และนำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ    ค่ำธรรมเนียม)  
   โดยท่ีนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ      
   เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในทั้งสอง     
   บริษทั     
8. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั พีเอช            TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31  เมอร์เมดซ้ือขนมเป็นของขวญัปีใหม่ - 197,430 รำคำปกติท่ีรับบริกำรจำก 
 มำริไทม ์จ ำกดั มำกำรอง  (ประเทศ ธนัวำคม  2557 : ถือหุน้ จำกบริษทั พีเอช มำกำรอง  (ไม่มีรำยกำรระหวำ่ง (บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย บุคคลภำยนอก 
 (มหำชน) ไทย) จ ำกดั ร้อยละ 57.8) ในบริษทั  (ประเทศไทย) จ ำกดั ปี 2558) ในกำรบริหำร)  
   เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั      
   (มหำชน) (“เมอร์เมด”) โดยมี     
   นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริและ     
   นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ      
   เป็นผูถื้อหุน้ใน เมอร์เมด และ     
   บริษทั พีเอช มำกำรอง     
   (ประเทศไทย) จ ำกดั     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร (บำท) มูลค่ำรำยกำร (บำท) 

    31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2558  
    (12 เดือน) (3 เดือน)  

9. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอช            นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ และ TTA ซ้ือขนมเป็นของขวญัปีใหม่  - 308,000 รำคำปกติท่ีรับบริกำรจำก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั มำกำรอง  (ประเทศ นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ  จำกบริษทั พีเอช มำกำรอง  (ไม่มีรำยกำรระหวำ่ง (บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย บุคคลภำยนอก 
 (มหำชน) ไทย) จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ (ประเทศไทย) จ ำกดั ปี 2558) ในกำรบริหำร)  
   บริษทั พีเอช มำกำรอง      
   (ประเทศไทย) จ ำกดั     
10. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั โฟร์ วนั วนั  TTA  และ บริษทั โฟร์ วนั  TTA วำ่จำ้งบริษทั โฟร์วนั วนั  2,924,680 - รำคำปกติท่ีรับบริกำรจำก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ วนั เอน็เตอร์ เทนเมน้ท ์จ ำกดั  เอน็เตอร์ เทนเมน้ท ์จ ำกดั ในกำร (บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย (ไม่มีรำยกำรระหวำ่ง บุคคลภำยนอก 
 (มหำชน) จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนัไดแ้ก่  จดังำนฉลองปีใหม่ในปี 2557 และ  ดำ้นสนัทนำกำร) ปี 2557)  
   นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ และ 2558 ใหก้บัพนกังำน    
   นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ     
11. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมำน์เท่น  นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ และ TTA วำ่จำ้งบริษทั เมำน์เท่น ครีก  492,000 - รำคำปกติท่ีรับบริกำรจำก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์ นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ เป็น ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั ในกำรจดั (บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย (ไม่มีรำยกำรระหวำ่ง บุคคลภำยนอก 
 (มหำชน) จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุน้ใน  กิจกรรม Team Building  ประจ ำปี  ดำ้นสนัทนำกำร) ปี 2557)  
   TTA และเป็นกรรมกำรใน 2558    
   บริษทั เมำน์เท่น ครีก      
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั     
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสญัญำใดๆ ก็ตำม หรือมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภำยนอก บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมใน
กำรเขำ้ท ำสญัญำนั้นๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นหลกั  
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสญัญำใดๆ ก็ตำม หรือมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภำยนอก และ/หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งปฎิบติัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฎิบติักำร
ของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้รำคำและเง่ือนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก และท ำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนท่ี
มีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 
 
นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

กรรมกำรตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตวำ่จะเป็นรำยกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นและใหเ้ป็นไปในรำคำท่ียติุธรรม 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 
รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

วนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2559 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ในกำรดูแลกิจกำรบริษทัฯ ใหมี้กำร     
จดักำรท่ีดี  ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซ่ือสตัย์
สุจริต ระมดัระวงั รักษำผลประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป โดยก ำกบัดูแลใหร้ำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษทัฯ มีกำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงินและผลด ำเนินงำนท่ีเป็นจริงของ
บริษทัฯ 
  

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุมี
คุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขำ้มำท ำหนำ้ท่ีสอบทำนใหบ้ริษทัฯ มีกำร
รำยงำนกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งเพียงพอ สอบทำนระบบควบคุมภำยใน รวมทั้งสอบทำนกำรปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตอ่คณะกรรมกำรบริษทัฯ แลว้ 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่ำพอใจ และ
สำมำรถใหค้วำมมัน่ใจอยำ่งมีเหตผุลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส ำหรับรอบปีบญัชี 2558 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558) ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกตอ้ง ตำมท่ีควร
ในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 

(นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์)  (นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ) 
ประธำนกรรมกำร  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ 

  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

- 179 - 
 

งบการเงนิ 
(ก) ผูส้อบบญัชีท่ีท ำกำรตรวจสอบ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับ 3 รอบปีบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2558 ตรวจสอบโดยนำยวีระชยั รัตนจรัสกุล แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ

ไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
 งบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ตรวจสอบโดยนำยวีระชยั รัตนจรัสกุล แห่ง

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
 งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด 30 กนัยำยน 2557 ตรวจสอบโดยนำยวีระชยั รัตนจรัสกุล แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ

ไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
 
(ข) สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชี 

 
งบกำรเงิน ควำมเห็นของผูส้อบบญัชี 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด 31 
ธนัวำคม 2558 

ให้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผูส้อบบญัชีอยำ่งไม่มีเง่ือนไข แต่ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบักำรท่ีกลุ่ม
บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงรอบระยะเวลำบญัชีจำกส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม ส่งผลให้ขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบซ่ึงเป็นขอ้มูลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2557 ไม่สำมำรถเปรียบเทียบกนัไดก้บัขอ้มูลส ำหรับระยะเวลำสิบสองเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

งบกำรเ งินส ำห รับงวดสำม
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2557 

ให้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผูส้อบบญัชีอยำ่งไม่มีเง่ือนไข แต่ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบักำรท่ีกลุ่ม
บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงรอบระยะเวลำบญัชีจำกส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวำคม ส่งผลให้งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 ครอบคลุมระยะเวลำสำมเดือนเท่ำนั้น ขณะท่ีขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นขอ้มูล
ส ำหรับระยะเวลำสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ซ่ึงท ำให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอใน
รอบระยะเวลำดงักล่ำวไม่สำมำรถเปรียบเทียบกนัได ้

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด 30 
กนัยำยน 2557 

ให้ควำมเห็นไวใ้นรำยงำนผูส้อบบญัชีอยำ่งไม่มีเง่ือนไข แต่ให้ขอ้สังเกตหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบำยถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั และบริษทัจำกกำรน ำนโยบำยกำร
บญัชีใหม่มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2556 ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีน ำมำแสดงส ำหรับงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรน้ีน ำมำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 และหลงัจำก
ปรับปรุงรำยกำรตำมท่ีไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบดุล  

  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 สินทรัพย์ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  . (ปรับปรุงใหม่) . 
  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
 เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 6,289,847 12.75 7,710,089 14.92 5,939,570 13.10 
 เงินฝำกสถำบนักำรเงินติดภำระ                       -             -                            -             -                         -             -    
 เงินลงทุนระยะสั้น 1,342,450 2.72 570,243 1.10 7,483,440 16.50 
 ลูกหน้ีกำรคำ้  4,243,971 8.60 4,439,868 8.59 4,822,952 10.64 
 ลูกหน้ีอ่ืน 428,153 0.87 349,535 0.68 225,420 0.50 
 ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,774 0.01 10,802 0.02 8,687 0.02 
 ส่วนของลูกหน้ีระยะยำวกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั             
 ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี                       -             -                            -             -                         -             -    
 ส่วนของเงินให้กูร้ะยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,073 0.00 2,073 0.00 2,073 0.00 
 ตน้ทุนสญัญำรอกำรตดับญัชี 203,385 0.41 190,275 0.37 134,750 0.30 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส ำหรับเรือเดินทะเล 1,355,848 2.75 1,443,759 2.79 1,078,293 2.38 
 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 149,416 0.30                         -    0.00                      -    0.00 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 563,776 1.14 691,334 1.34 1,115,140 2.46 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 14,585,693 29.57 15,407,978 29.81 20,810,325 45.89 
เงินให้กูร้ะยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       -             -                            -             -                         -             -    
เงินลงทุนระยะยาว 5,972,030 12.11 7,102,538 13.74 5,237,797 11.55 
ค่าความนิยม 978,620 1.98 984,598 1.91 74,568 0.16 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 246,558 0.50 225,765 0.44 50,874 0.11 
 ท่ีดิน 607,632 1.23 608,126 1.18 610,681 1.35 
 อำคำร 1,433,327 2.91 1,470,070 2.84 1,625,924 3.59 
 ส่วนปรับปรุงอำคำร 191,055 0.39 192,128 0.37 204,530 0.45 
 เรือเดินทะเล 31,878,884 64.62 32,435,374 62.76 34,718,064 76.56 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 4,367,616 8.85 4,579,949 8.86 5,264,804 11.61 
 รถยนต ์ 164,240 0.33 175,144 0.34 170,621 0.38 
 เรือยนต ์ 33,049 0.07 33,920 0.07 42,525 0.09 
 เรือขนถ่ำนหิน 140,374 0.28 140,655 0.27 137,317 0.30 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 1,531,815 3.11 1,632,542 3.16 2,075,388 4.58 
 เงินมดัจ ำซ้ือเรือ                       -             -                            -             -                         -             -    
 งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 2,390,621 4.85 2,550,022 4.93 2,747,466 6.06 
 หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม (11,344,640) (23.00) (11,941,826) (23.11) (14,374,896) (31.70) 
 หกัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (4,469,737) (9.06) (4,615,412) (8.93) (14,835,809) (32.72) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 26,924,236 54.58 27,260,692 52.75 18,386,615 40.55 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 178,083 0.36 259,730 0.50 301,413 0.66 
สินทรัพยอ่ื์น 445,506 0.90 437,609 0.85 484,807 1.07 
รวมสินทรัพย์ 49,330,726 100.00 51,678,910 100.00 45,346,399 100.00 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล  

  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 กันยายน พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  . (ปรับปรุงใหม่) . 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 4,244 0.01 8,525 0.02 7,479 0.02 
 เงินกูร้ะยะสั้น 284,044 0.58 473,279 0.92 380,385 0.84 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  อ่ืน 1,229,828 2.49 1,702,766 3.29 953,792 2.10 
 เจำ้หน้ีอ่ืน 152,607 0.31 193,288 0.37 119,285 0.26 
  เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,576 0.02 5,698 0.01 9,632 0.02 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 171,248 0.35 190,640 0.37 151,159 0.33 
 เงินกูร้ะยะสั้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                        -             -                            -             -              3,300.00       0.01  
 ส่วนของหุ้นกูแ้ปลงสภำพระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,999,445      4.05  2,055,386      3.98  0          -    
 ส่วนของเงินกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,278,899 4.62 2,487,002 4.81 6,867,815 15.15 
 เงินค่ำหุ้นคำ้งช ำระท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 66,047 0.13 57,310 0.11 0 0.00 
 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย 154,030 0.31 165,548 0.32 119,008 0.26 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,580,745 3.20 1,465,201 2.84 1,928,335 4.25 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 363,114 0.74 322,807 0.62 371,796 0.82 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,291,827 16.81 9,127,450 17.66 10,911,986 24.06 
เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                       -             -                            -             -                         -             -    
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1,998,569 4.05 2,180,267 4.22 4,496,034 9.91 
เงินค่าหุ้นคา้งช าระ                       -    0.00                         -    0.00                      -    0.00 
เงินกูร้ะยะยาว 7,165,527 14.53 7,774,220 15.04 2,646,258 5.84 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 163,757 0.33 195,860 0.38 125,366 0.28 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ   111,663 0.23 155,016 0.30 178,395 

รวมหน้ีสิน 17,731,343 35.94 19,432,813 37.60 18,358,039 40.48 
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 7,873,603 15.96 7,996,504 15.47 5,371,913 11.85 
ส่วนของผู้ถือหุ้น             
 ทุนจดทะเบียน 1,544,106   1,544,106   2,276,847   
 ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้             
   หุ้นสำมญั 1,293,235 2.62 1,301,175 2.52 1,822,454 4.02 
   หุ้นบุริมสิทธิ            -               -               -    
 เงินค่ำหุ้นรับล่วงหนำ้            -               -               -    
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 9,161,644 18.57 9,282,187 17.96 16,059,845 35.42 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัในบริษทัยอ่ย 2,456,586 4.98 2,483,759 4.81 2,694,522 5.94 
 ผลต่ำงของกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ (1,536,813) (3.12) (1,120,729) (2.17) 517,584 1.14 
 ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จำกมูลค่ำหลกัทรัพย ์ (7,771) (0.02) 18,205 0.04 (61,618) (0.14) 
 ส ำรองส่วนทุนจำกกำรรวมส่วนไดเ้สีย (50,030) (0.10) (50,030) (0.10) (50,030) (0.11) 
 ส ำรองส ำหรับกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1,290 0.00 874 0.00 874 0.00 
 ก ำไรสะสม             
   ส ำรองตำมกฎหมำย 98,830 0.20 110,340 0.21 110,340 0.24 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,308,809 24.95 12,223,812 23.65 522,476 1.15 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,725,780 48.10 24,249,593 46.92 21,616,447 47.67 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,330,726 100.00 51,678,910 100.00 45,346,399 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  (บาท)   18.35 18.64 
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุ้น)   1.00 1.00 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ (หุ้น)    1,293,234,815 1,301,174,740 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
  30 กนัยายน พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  . (ปรับปรุงใหม่)   
  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร       
 ค่ำระวำง 6,887,489 32.14 2,213,697 35.67 5,756,143 26.87 
 ค่ำบริกำรจำกธุรกิจนอกชำยฝ่ัง 10,088,183 47.07 3,234,735 52.12 11,527,292 53.80 
 ค่ำบริกำรอ่ืนและค่ำนำยหนำ้ 253,963 1.19 64,307 1.04 348,821 1.63 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,201,603 19.61 693,937 11.18 3,793,501 17.71 
      รวมรายได้ 21,431,238 100.00 6,206,676 100.00 21,425,757 100.00 

ต้นทุน       
ตน้ทุนกำรบริกำร       
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 6,219,423 34.61 2,136,311 38.35 5,621,172 28.65 
 ค่ำใชจ่้ำยบริกำรจำกธุรกิจนอกชำยฝ่ัง 8,233,895 45.81 2,830,048 50.80 10,395,237 52.98 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรใหบ้ริกำรอ่ืนและค่ำนำยหนำ้ 132,790 0.74 36,726 0.66 188,331 0.96 
ตน้ทุนขำย 3,386,129 18.84 567,346 10.18 3,416,819 17.41 
 รวมต้นทุน 17,972,237 100.00 5,570,431 100.00 19,621,559 100.00 

ก าไรขั้นต้น 3,459,001   636,245   1,804,198   
 รำยไดอ่ื้นจำกกำรด ำเนินงำน 339,593 13.30 84,995 13.30 272,873 1.83 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 3,798,594   721,240   2,077,071   
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 315,222 12.35 44,491 6.96 201,646 1.36 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2,213,049 86.68 543,037 85.00 3,101,949 20.85 
 กำรดอ้ยค่ำและกำรตดัจ ำหน่ำย 24,927 0.98 51,309 8.03 11,571,203 77.79 
        รวมค่าใช้จ่าย 2,553,198 99.02 638,837 91.97 14,874,798 22.21 
ก าไรจากการด าเนินงาน 1,245,396   82,403   (12,797,727)   
 ส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 1,186,091 116.83 258,063 307.23 (1,409,481) 12.43 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 2,431,487   340,466   (14,207,208)   
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน (491,859) (48.45) (128,936) (153.50) (569,746) 5.03 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,939,628   211,530   (14,776,954)   
 ภำษีเงินได ้ (314,353) (30.96) (73,356) (87.33) (20,958) 0.18 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,625,275 160.09 138,174 164.50 (14,797,912) 130.55 
        
การปันส่วนก าไรสุทธิส าหรับปี       
 ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 1,015,229 100.00 83,998 100.00 (11,335,102) 100.00 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 610,046 60.09 54,176 64.50 (3,462,810) 30.55 
  1,625,275 160.09 138,174 164.50 (14,797,912) 130.55 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  (บาท)  0.88 0.06 (6.61) 
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้)  1.00 1.00 1.00 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)  1,158,211,991 1,300,398,008 1,714,932,897 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

     (หน่วย : พนับำท) 
   ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่
    31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 1,625,275 138,174 (14,797,912) 
 ปรับปรุงดว้ย :       
  ค่าเส่ือมราคา 1,443,406 517,515 2,263,269  
  ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่รอตดับญัชี 324,877                               -                                   -    
  ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 90,858                               -                                   -    
  ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,611                               -                                   -    
  ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี                                 -                                  -                                   -    
  หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 9,967 4,160 95,699  
  กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญและส ารองส าหรับภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคาดวา่จะ

ไม่ไดรั้บคืน (52,368) 12,775 458,006  
  การดอ้ยค่า (กลบัรายการ) ของสินคา้คงเหลือและวสัดุและของใช้

ส้ินเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล                                 -                                  -                                   -    
  การดอ้ยค่าของลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินใหกู้แ้ก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั                                 -                                  -                                   -    
  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ  (289,168) (13,210) 163,690  
  การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้                                 -                                  -                                   -    
  การดอ้ยค่าของค่าความนิยม                                 -                                  -                                   -    
  การดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15,017 54,114 11,575,676  
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนและเงินมดัจ า                                 -                                  -                                   -    
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย                           9,910                                -                                   -    
  ดอกเบ้ียจ่ายจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ                                 -                                  -    169,647  
  ตน้ทุนทางการเงิน 491,859 128,936 569,746  
  ภาษีเงินได ้ 314,353 73,356 20,958  
  (ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,247) (5,180) (28,406) 
  ก าไรสุทธิจากเงินชดเชยจากการยกเลิกสญัญาซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์                                 -                                  -                                   -    
  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น (1,606)                               -    (30,745) 
  เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม                                 -                                  -                                   -    
  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย                                 -                                  -                                   -    
  ก าไรจากการยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภาพ                                 -                                  -                                   -    
  (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม                           9,249  -                     38,148                                 -    
  (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (110)                               -    (65,431) 
  ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (1,186,091) (258,063) 1,409,481  
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว 29,421 78,184 331,504  
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว (1,411) 4,401 164,400  
  ก าไรจากการครบก าหนดช าระตามสญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรา

ดอกเบ้ีย 4,865 (13) (2,869) 
  ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 462 96                                -    
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

     (หน่วย : พนับำท) 
   ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่
    31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมุนเวยีน 2,837,129 697,097 2,296,713  
เงินทุนหมุนเวียน    
 ลูกหน้ีการคา้  (1,268,223) (146,555) (211,187) 
 ลูกหน้ีอ่ืน  (152,977) 78,618 140,271  
 ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,069,992 (53,126) 122,251  
 สินคำ้คงเหลือ  1,007,186 (107,749) (137,005) 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส ำหรับเรือเดินทะเล  (303,492) 77,050 284,417  
 ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  (9,938) (27,883) 106,662  
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  93,569 (62,080) (360,759) 
 สินทรัพยอ่ื์น  28,334 19,941 (69,711) 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้  (184,711) 448,861 (848,075) 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,951) (2,126) 3,774  
 เจำ้หน้ีอ่ืน  (124,441) (80,941) 13,860  
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ 55,030 16,226 (54,269) 
 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย 94,079 (49,468) 12,378  
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 116,462 (111,335) 286,204  
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 188,860 (44,780) (280,465) 
 ภำระผกูพนัผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยุ 6,960 41,361 19,695  
     
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำน    
 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (495,112) (158,617) (502,394) 
 จ่ายภาษีเงินได ้ (402,325) (32,990) (186,905) 
เงนิสดสุทธิได้มาในกจิกรรมด าเนินงาน 2,549,431 501,504 635,455  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

    (หน่วย : พนับาท) (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่
    31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (6,757,408) (287,681) (1,332,844) 
 เงินสดจ่ำยเพื่อซ่อมเรือคร้ังใหญ่ (200,625)                               -                                   -    
 เงินสดจ่ำยเงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 -                                  -                                   -    
 เงินจ่ำยลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (113,144) (649,413) (204,672) 
 เงินปันผลรับจำกเงินลงทุน 1,606                               -    28,069  
 เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม 64,844                               -    363,370  
 เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมคำ้ 173,075                               -                                   -    
 เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 8,590 19,380 40,564  
 เงินสดรับ(จ่ำย)จำกเงินลงทุนระยะสั้น (816,935) 816,506 (6,945,738) 
 เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 49,328 2,403                                -    
 เงินสดรับคืนจำกเงินใหกู้ร้ะยะยำว 112,924                               -                                   -    
 เงินสดรับคืนจำกเงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 -                                  -                                   -    
 เงินสดรับคืนจำกสญัญำควำมร่วมมือทำงธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 -                                  -                                   -    
 เงินสดรับคืนจำกเงินใหกู้ร้ะยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 500                               -                                   -    
เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกจิกรรมลงทุน (7,477,245) (98,805) (8,051,251) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
 เงินรับ (จ่ำยคืน) สุทธิจำกเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร                                 -                                  -                                   -    
 เงินสดรับจำกเงินกูร้ะยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 -                                  -    3,300  
 เงินสดรับจำกเงินกูร้ะยะยำว               1,525,219.00              1,144,976.00  120,000  
 เงินสดจ่ำยสุทธิจำกเงินกูร้ะยะสั้น (681,630) 189,235 (116,185) 
 เงินสดจ่ำยคืนเงินกูร้ะยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 -                                  -                                   -    
 เงินสดจ่ำยคืนเงินกูร้ะยะยำวและหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,453,904) (526,080) (1,688,732) 
 เงินสดจ่ำยส ำหรับกำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพ                                 -                                  -    1,992,311  
 เงินสดจ่ำยส ำหรับกำรยกเลิกหุน้กูแ้ปลงสภำพ                                 -                                  -    (2,000,000) 
 เงินปันผลจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ (88)                               -    (370,823) 
 เงินปันผลจ่ำยจำกบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (159,361)                               -    (168,307) 
 เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนเรือนหุน้               4,230,899.00                      128,483  7,298,937  
 เงินสดรับจำกกำรเพิ่มเงินลงทุนจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม

ของบริษทัยอ่ย                  396,698.00                          1,334  633,144  
 เงินสดรับสุทธิจำกสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบ้ีย (4,865) (4,401) (148,839) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกจิกรรมจัดหาเงนิ 3,852,968 933,547 5,554,806  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (1,074,846) 1,336,246 (1,860,990) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 7,446,247 6,285,603 7,701,564  
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (90,560)                               -                                   -    
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 33,198 70,557 (57,511) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราในสุกลต่างประเทศ (28,436) 9,158 149,028  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดส้ินปี 6,285,603 7,701,564 5,932,091  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

    (หน่วย : พนับาท) (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที่ ส้ินสุดวนัที่ 
    31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

รายการที่มิใช่เงนิสด     
หน้ีสินคงคา้งจากการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 8,440                               -                                   -    
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 255,981 86,087 61,579  
หน้ีสินคงคา้งสญัญาเช่าการเงิน                                 -                                  -                                   -    
หน้ีสินคงคา้งตน้ทุนการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                 -                                  -                                   -    
การออกหุ้นปันผล                                  -                                  -                                   -    
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม                                  -                                  -                                   -    
เงินปันผลคา้งจ่าย 3,985 3,985 3,956  
ลูกหน้ีจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดั                                 -                                  -                                   -    
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการหกักลบลบหน้ีกบั    
 เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 -    (152,138)                                -    
การซ้ือกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงโดยแลกเปล่ียนกบัเงินลงทุน    

 ในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้แห่งหน่ึง                                 -    168,646                                -    
เงินปันผลคำ้งรับจำกเงินลงทุนระยะสั้นและ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม                                 -                                  -                         246,351  
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
การวเิคราะห์ทางการเงนิ 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที่ 
    31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
    (ปรับปรุงใหม่)  

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO)     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.76 1.69 1.91 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.43 1.39 1.67 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด* เท่า 0.34 0.23 0.06 
 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้* เท่า 4.97 5.48 4.40 
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 73.43 66.63 82.98 
 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี* เท่า 14.52 15.65 15.92 
 ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 25.13 23.33 22.93 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY RATIO) 
 อตัราก าไรขั้นตน้ % 16.14 10.25 8.42 
 อตัราก าไรสุทธิ % 4.74 1.35 (52.90) 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น* % 4.85 1.40 (49.43) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  (EFFICIENCY RATIO) 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม* % 3.51 1.09 (30.50) 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร* % 13.05 8.20 (56.70) 
 อตัราการหมุนของสินทรัพย*์ เท่า 0.50 0.52 0.45 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO) 
 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 0.43 0.46 0.53 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 0.56 0.60 0.68 
 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 6.91 5.18 2.32 
 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.48 1.53 0.22 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล % 28.52 38.70 N.A. 
ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)     
 มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น บาท 18.35 18.64 11.86 
 ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.88 0.06 (6.61) 
 เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.25 0.025 0.05 
อตัราการเติบโต  (GROWTH RATE)     
 รายไดจ้ากการด าเนินงาน % 16.08 (71.04) 245.21 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน % 15.16 (69.76) 268.66 
 ก าไรสุทธิ % 119.83 (91.73) (13,594.53) 
 สินทรัพยร์วม % 13.93 4.76 (12.25) 
 หน้ีสินรวม % (0.70) 9.60 (5.53) 
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สูตรการค านวณ 
ระยะเวลำกำรเก็บหน้ีและช ำระหน้ี : จ ำนวนวนัตำมปีปฎิทินในแต่ละปี/งวด 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ : ก ำไรขั้นตน้/รำยไดห้ลกัจำกกำรด ำเนินธุรกิจไม่รวมรำยไดอ่ื้นและ

ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
อตัรำก ำไรสุทธิ : ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/รำยไดห้ลกัจำกกำรด ำเนิน

ธุรกิจไม่รวมรำยไดอ่ื้นและก ำไรหรือขำดทุน 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ : รำยไดร้วมไม่รวมก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน/สินทรัพย์

รวมเฉล่ีย 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

: หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั 
(Cash Basis) 

: กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน/ (กำรจ่ำยช ำระหน้ีสินสุทธิ + 
รำยจ่ำยลงทุนสุทธิจำกเงินรับจำกกำรขำยหุน้ทุน + ซ้ือสินทรัพย ์ + 
เงินปันผลจ่ำย) 

มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่/จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้ : ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ ำหนกั 
 
หมายเหตุ: 
*ปรับเป็นตวัเลขเตม็ปี 
บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเก่ียวกบักำรบญัชี กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และ
กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงมีผลกำรปรับยอ้นหลงัต่องบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) ไดเ้ปล่ียนรอบระยะเวลำบญัชีจำก 1 ตุลำคม ถึง 30 
กนัยำยนของปีถดัไป มำเป็นรอบปีบญัชีตั้งแต่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคมของทุกปี ดงันั้น งบกำรเงินของรอบบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ไดถู้กจดัท ำข้ึนตำมรอบระยะเวลำบญัชีใหม่น้ีแทนรอบบญัชีเดิมคือ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 31 ธนัวำคม 
2557 อยำ่งไรก็ตำมเพ่ือประโยชน์ของผูใ้ชใ้นกำรเปรียบเทียบและวเิครำะห์ขอ้มูลทำงกำรเงิน TTA ไดจ้ดัท ำงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมท่ีไม่ไดต้รวจสอบส ำหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงค ำอธิบำยและ
กำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรไดจ้ดัท ำข้ึนเพ่ือประกอบกำรอธิบำยดงักล่ำว 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 EBITDA ยงัคงแขง็แกร่งท่ี 1.8 พนัลำ้นบำท และกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 635.5 ลำ้นบำท 
 เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นรวมทั้งส้ิน 13.4 พนัลำ้นบำท ณ ส้ินปี 2558 
 PMTA  ยงัคงมีผลกำรด ำเนินกำรท่ีแขง็แกร่งใหก้บั TTA 
 มีกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด  จ ำนวน 11.5 พนัลำ้นบำท 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
Performance Summary

in Million Baht FY14 FY15 % YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 %YoY %QoQ

Revenues 22,341.3  21,425.8    -4% 6,206.7  5,792.1  5,059.3     -18% -13%

Gross Profit 4,641.2    3,613.9     -22% 1,017.4  1,337.1  827.3        -19% -38%

Gross Margin (%) 21% 17% 16% 23% 16%

EBITDA 3,576.2    1,841.7     -49% 799.2     1,081.9  (228.7)       -129% -121%

  EBITDA Margin (%) 16% 9% 13% 19% -5%

Net Profit/(Loss) 1,388.5    (14,797.9)  -1166% 138.2     633.4     (15,277.2)  -11156% -2512%

  Net Profit Margin (%) 6% -69% 2% 11% -302%

Net Profit/(Loss) to TTA 902.1       (11,335.1)  -1357% 84.0       382.7     (11,564.8)  -13868% -3122%

Number of Shares (million Shares) 1,301.2    1,822.5     1,301.2  1,822.5  1,822.5     

Basic earnings per share (in Baht) 0.73         (6.61)         0.63       0.21       (6.25)         

Normalized Net Profit 1,486.5    (233.3)       -116% 248.1     748.5     (804.5)       -424% -207%

Normalized Net Profit to TTA 974.6       (256.3)       -126% 171.1     495.8     (576.0)       -437% -216%

*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items  
 
ในปี 2558 อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางเรือ อยู่ท่ามกลางสภาวะทีอ่ตัราค่าระวางเรือปรับตวัต า่สุดในรอบเกอืบ 30 

ปี โดยดชันีบอลติค (BDI) ไดป้รับลดลงอยูท่ี่ระดบัต ่ำท่ีสุดตั้งแตมี่กำรบนัทึกมำและเฉล่ียอยูท่ี่  718 ในปี 2558 หรือลดลง
ร้อยละ 35 จำกค่ำเฉล่ียท่ี 1,105 ในปี 2557 ซ่ึงดชันี BDI ไดล้ดลงจำกอุปสงคส์ ำหรับเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองท่ีลดลง และ
มีอุปทำนของเรือท่ีมีมำกเกินไปจำกกำรสัง่ต่อเรือในช่วง 2-3 ปีท่ีผำ่นมำ นอกจำกน้ี ตลำดน ้ ำมนัไดรั้บแรงกดดนัอยำ่ง
ต่อเน่ือง จำกรำคำน ้ ำมนัปรับตวัลดลงจำกกวำ่ 100 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ตั้งแต่กลำงปี 2557 ร่วงลงมำอยูท่ี่ระดบั 30 
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ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรลในช่วงปลำยปี 2558 เน่ืองจำกอุปทำนส่วนเกินทัว่โลกและควำมตอ้งกำรลดลงจำกกำรชะลอตวั
ของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในประเทศจีน 

 
ปัจจยัภำยนอกเหล่ำน้ีไดมี้ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม TTA ในปี 2558 ทั้งๆ ท่ีกลุ่ม TTA 

มีควำมพยำยำมและแผนกำรท่ีจะลดผลกระทบอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่งไรก็ตำม จำกสภำพแวดลอ้มของอุตสำหกรรมท่ีอ่อนแอ
ในปี 2558 และเพ่ือปฏิบติัตำมกฎระเบียบทำงบญัชีอยำ่งถูกตอ้ง TTA จึงไดมี้กำรมีกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่เงินสดจ ำนวน 11.5 พนัลำ้นบำท ทั้งน้ี ในปี 2558 ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 
(EBITDA) ยงัคงเป็นบวกที ่1.8 พนัล้านบาท 
 

โทรีเซน ชิปป้ิง กรุ๊ป (“TSG”)  มอีตัราค่าระวางเรือเฉลีย่ในปี 2558 ของ TSG อยู่ที ่7,507 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั ซ่ึง
สูงกวำ่อตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียของตลำด Supramax ท่ีปรับฐำนแลว้  ท่ี 6,154 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนัถึงร้อยละ 22 แมว้ำ่ลดลง
ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบั 9,436 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนัในปี 2557 ทั้งน้ี TSG ไดท้ ำกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยก์องเรือท่ี
บริษทัเป็นเจำ้ของ ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดประมำณ 4.7 พนัลำ้นบำท โดยถำ้ไม่รวมกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
TSG จะมีผลขำดทุนสุทธิปกติ ท่ี 128.8 ลำ้นบำท ท่ำมกลำงสภำวะตลำดท่ีค่อนขำ้งอ่อนแอ 
 

ในปี 2558 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) “MML Group” มรีายได้เพิม่ขึน้ร้อยละ 8 จำกรำยไดจ้ำก
งำนบริกำรวำงสำยเคเบ้ิลใตท้ะเลท่ีเติบโตข้ึน นอกจำกน้ี อตัรำกำรใชป้ระโยชนข์องเรือวศิวะกรรมใตท้ะเลยงัคงอยูใ่นระดบั
เดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ท่ีร้อยละ 61 ในขณะท่ีเรือ tender rig (MTR1 และ MTR2) ยงัคงไม่ไดมี้กำรถูกน ำไปใชง้ำนระหวำ่งปี 
และถูกก ำหนดใหมี้กำรพยำยำมขำยออกไป นอกจำกน้ี เพ่ือสอดคลอ้งกบัหลกักำรของบริษทัฯ ในเร่ืองควำมโปร่งใสและ
วธีิกำรทำงบญัชีท่ีถูกตอ้ง MML Group ไดมี้กำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดเป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน
ประมำณ 6 พนัลำ้นบำทในปี 2558 ช่วงเวลำท่ีอุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซของโลกยงัคงท่ีจะเผชิญควำมทำ้ทำยท่ีส ำคญัจำก
สภำพแวดลอ้มรำคำน ้ ำมนัท่ีต ำในปัจจุบนั ถำ้ไม่รวมกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ MML Group มีผล ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินปกติ (normalized profit) ท่ี 52.8 ลำ้นบำท 
 

PMTA ยงัคงแสดงผลการด าเนนิงานก าไรทีโ่ดดเด่นส าหรับ TTA ในปี 2558 แมจ้ะเป็นปีท่ีมีควำมทำ้ทำยจำก     
ภยัแลง้ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 24 และมียอดขำยปุ๋ยเท่ำกบั 198,541 ตนั อปุสงค์
กำรเช่ำพ้ืนท่ีโรงงำนยงัคงอยูใ่นระดบัสูงจำกลูกคำ้ปัจจุบนั และเป็นผลใหอ้ตัรำกำรใชป้ระโยชนข์องพ้ืนท่ีโรงงำนใหเ้ช่ำของ 
PMTA ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 100 นอกจำกน้ี PMTA อยูใ่นระหวำ่งกำรสร้ำงบำคองโค 5-B เฟส 2 (พ้ืนท่ี 8,200 ตร.ม.)  
PMTA มีส่วนก ำไร 174.9 ลำ้นบำทใหก้บั TTA ในปี 2558 

 
ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 4 ของปี 2558 มีสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหผู้บ้ริหำรไดส้รุปวำ่ TTA ไดสู้ญเสียควำมมีอิทธิพลอยำ่ง

มีนยัส ำคญัใน Sino Grandness Food Industry Group Limited (“Sino Grandness”) และเงินลงทุนใน Sino Grandness ไดถู้ก
เปล่ียนกำรจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 
ยอดขายของ UMS ลดลงร้อยละ 24 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าจาก 339 พนัตนัในปี 2557 มาอยู่ที ่259 พนัตนัในปี 

2558 กำรลดลงของปริมำณยอดขำยเป็นผลมำจำกปริมำณขำยถ่ำนหินขนำด 0-5  มิลลิเมตรท่ีลดลงในปี 2558 จำกกำรท่ีในปี 
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2557 ฝ่ำยบริหำรของ UMS ไดมุ่้งเนน้กำรลดปริมำณสินคำ้คงเหลือของถ่ำนหินขนำด 0-5 มิลลิเมตร และจ ำกดักำรผลิต  
ถ่ำนหินคดัขนำดเพ่ือปรับสมดุลโครงสร้ำงเงินทุนของ UMS ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรอยำ่งต่อเนืองมำถึงปี 2558 ส่งผลใหเ้กิด
ยอดขำยเพื่อลดปริมำณสินคำ้คงเหลือถ่ำนหินเป็นจ ำนวนมำกในปีก่อนหนำ้ นอกจำกน้ี ในปี 2558 UMS ยงัไดรั้บผลกระทบ
จำกขอ้จ ำกดัทำงดำ้นวงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ถ่ำนหิน ดงันั้นในปี 2558 UMS รำยงำนขำดทุนสุทธิ 371.2 ลำ้นบำท และมี
ผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 100.1 ลำ้นบำท 
 

ภาพรวมในปี 2558 TTA มผีลขาดทุนสุทธิจ านวน 11,335.1 ล้านบาทและมผีลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินการ
ปกตทิี ่256.3 ล้านบาท โดยท่ี TTA ยงัคงมีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 635.5 ลำ้นบำท และมีเงินสดและเงิน
ลงทุนระยะสั้นรวมกนัใน งบดุลรวมจ ำนวน 13.4 พนัลำ้นบำท ณ ส้ินปี 2015 
 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
1. ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุง

ใหม่ซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญัดงัน้ี 
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
2. ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก

เงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ีย เพ่ือสะทอ้นควำมเป็นจริงทำงเศรษฐกิจของรำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวเป็นวธีิ
เกณฑค์งคำ้งดงันั้นงบกำรเงินเปรียบเทียบระยะเวลำปี 2557 จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรปรับปรุงใหม่ 
 

บทสรุปของเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่องบการเงนิในปี 2558 
1. มกรำคม 2558 : TTA ลงทุนร้อยละ 9 ใน Sino Grandness ผำ่น Soleado Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

โดยมีมูลค่ำกำรลงทุน 610 ลำ้นบำท 
2. มีนำคม 2558 : TTA เสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering)  โดยมี

ยอดเงินรับสุทธิหลงัหกัค่ำใชจ่้ำย 7,282 ลำ้นบำท 
3. พฤษภำคม 2558 : เสนอขำยหุน้สำมญัของ PMTA โดย TTA ถือหุน้ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 

(หลงั IPO) 
4. พฤษภำคม 2558 : จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 0.025 บำทต่อหุน้ส ำหรับรอบบญัชีงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2557  
5. กรกฎำคม 2558 : TTA ออกเสนอขำยหุน้กูอ้ำย ุ3 ปี มูลค่ำ 2 พนัลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี แก่

ประชำชนทัว่ไปและ/หรือนกัลงทุนสถำบนั 
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สรุปผลการด าเนินงานรวม 

 
ในปี 2558  รายได้รวมอยู่ที่ 21,425 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 4 จากปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก

รำยไดท่ี้ลดลงของกลุ่มธุรกิจขนส่ง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งจำกอตัรำค่ำระวำงเรือบรรทุกสินคำ้แห้งเทกองท่ีอยูใ่นภำวะอ่อนตวั 
ในทำงตรงกนัขำ้ม ค่ำใชจ่้ำยรวมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยท่ีร้อยละ 1 จำกปีก่อนหนำ้มำอยูท่ี่ 17,811 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่มำจำก
กลุ่มพลงังำนเน่ืองจำกกลุ่ม MML อยูใ่นช่วงกำรเรียนรู้และเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่กบักำรท ำธุรกิจวำงสำยเคเบิลใตน้ ้ ำในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2558 ดงันั้นก ำไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 22 จำกปี 2557 มำอยูท่ี่ 3,613.9 ลำ้นบำทคิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 
17 ในปี 2558 

 
ส่วนแบ่งก าไรลดลงร้อยละ 30 จากปีก่อน มาเป็น  822.6 ล้านบาท โดย ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกส่วนแบ่งก ำไรจำก 

Asia Offshore Drilling (“AOD”) ท่ีลดลง (บริษทัหลกัท่ีใหมี้ส่วนแบ่งก ำไรในปี 2557)  กำรลดลงเป็นไปตำมขอ้ตกลงกนักบั
ลูกคำ้ในซำอุดิอำระเบียท่ีจะปรับลดอตัรำค่ำเช่ำเรือ ซ่ึงเร่ิมตน้ท่ี 1 เมษำยน 2558 
 
 
 
 

Consolidated Income Statement

in million Baht (MB) MB % MB % MB %

Revenues 22,341.3      100.0   21,425.8              100.0    (915.5)            -4%

  Costs (17,700.1)     (79.2)    (17,811.8)             (83.1)     111.8             1%

Gross Profit 4,641.2       20.8     3,613.9               16.9      (1,027.2)          -22%

  Other Income 164.0          0.7      176.2                  0.8       12.2               7%

  Gain/(Loss) on Investment (9.2)             (0.0)     (155.2)                 (0.7)      145.9             1577%

  SG&A (2,401.8)      (10.8)    (2,615.9)              (12.2)     214.1             9%

EBITDA from Operation 2,394.1       10.7     1,019.1               4.8       (1,375.0)          -57%

  Equity Income 1,182.1       5.3      822.6                  3.8       (359.5)            -30%

EBITDA 3,576.2       16.0     1,841.7               8.6       (1,734.5)          -49%

  Depreciation & Amortization (1,597.4)      (7.1)     (1,779.3)              (8.3)      182.0             11%

EBIT 1,978.8       8.9      62.4                    0.3       (1,916.5)          -97%

  Financial Cost (497.7)         (2.2)     (518.8)                 (2.4)      21.1               4%

  Gain/(Loss) from Foreign Exchange 213.0          1.0      244.1                  1.1       31.1               15%

  Non-Recurring Items - Impairment on Assets (66.2)           (0.3)     (11,571.2)             (54.0)     11,505.0         17367%

  Non-Recurring Items - Other (31.7)           (0.1)     (2,993.4)              (14.0)     2,961.7           9351%

Profit before income tax 1,596.2       7.1      (14,777.0)             (69.0)     (16,373.2)        -1026%

   Income Tax Expense (207.7)         (0.9)     (21.0)                   (0.1)      (186.7)            -90%
Net Profit/(Loss) 1,388.5       6.2      (14,797.9)             (69.1)     (16,186.5)        -1166%

Net Profit/(Loss) attributable to Non-controlling interest 486.5          2.2      (3,462.8)              (16.2)     (3,949.3)          -812%

Net Profit/(Loss) attributable to To TTA 902.1          4.0      (11,335.1)             (52.9)     (12,237.2)        -1357%

  Non-Recurring Items - Impairment on Assets to TTA (49.5)           (9,206.8)              9,157.3           18502%

  Non-Recurring Items - Other to TTA (23.1)           (1,872.1)              1,849.0           8014%

  Normalized Net Profit to TTA 974.6          (256.3)                 (1,230.9)          -126%

*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items

Non-Recurring Items - Other includes share of impairment losses from MML's group drilling associate of Baht 2.2 billion in 2015.

FY15 %YoYFY14 (Restate)
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 TTA มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 45,346.4 ลำ้นบำท ลดลง 6,332.5 ลำ้นบำท จำก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2557 ท่ีจ ำนวน 51,678.9 ลำ้นบำท สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่มำจำกเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำร
เสนอขำยหุน้เพ่ิมทุนตำมสิทธิ (right offering) จ ำนวน 7,282.3 ลำ้นบำท ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 11,734.9 
ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกกำรลดลงของท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำและกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่เงินสด  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 TTA มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 18,358 ลำ้นบำท ลดลงเป็นจ ำนวน 1,074.8 ลำ้นบำท จำก   
ส้ินปี 2557 ท่ี 19,432.8 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกหน้ีท่ีมีภำระดอกเบ้ียลดลง ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 5,257.7 
ลำ้นบำทจำก 32,246.1 ลำ้นบำท ณ ส้ินปี 2557 เป็น 26,988.4 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เน่ืองจำกกำรลดลงของ
ก ำไรสะสมจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด 
 
งบกระแสเงนิสด 

ส ำหรับงบกระแสเงินสด ณ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 TTA มีกระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
635.5 ลำ้นบำท ในขณะท่ีกระแสเงินสดท่ีใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเท่ำกบั 8,051.3  ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่ใชไ้ปกบักำร
ลงทุนระยะสั้นในหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด (marketable securities) กำรเอำเรือเขำ้อู่แหง้ กำรซ้ือท่ีดิน อำคำร
อุปกรณ์ และอ่ืนๆ นอกจำกน้ี TTA มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินสุทธิจ ำนวน 5,554.8 ลำ้นบำท จำกกำรจ่ำย
ช ำระคืนหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยำว ช ำระดอกเบ้ียสถำบนักำรเงินและสญัญำเช่ำซ้ือ จ่ำยเงินปันผล และอ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือรวมกบั
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด และผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนของเงินตรำในสกลุต่ำงประเทศในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมทั้งส้ิน 7,793.1 
ลำ้นบำท ท ำให ้TTA มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ ส้ินปี 2558 เท่ำกบั 5,932.1 ลำ้นบำท  เม่ือรวมกบัเงินลงทุน
ชัว่ครำวแลว้บริษทัฯ จะมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นรวมกนัทั้งส้ิน 13,423 ลำ้นบำท 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
สดัสว่นทางการเงนิ 2557 2558 2557* 2558*

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.69            1.91            1.69            1.91              
อัตราสว่น EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการขาย (%) 16.0% 8.6% 16.0% 8.6%
อัตราสว่นก าไรสทุธติอ่รายไดจ้ากการขาย (%) 4.0% -52.9% 4.4% -1.2%
อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%) 4.3% -29.4% 3.5% 0.6%
อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 4.1% -49.4% 4.5% -1.1%
อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้   (เท่า) 0.46            0.53            0.46            0.53              
อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.21            0.04            0.21            0.04              
อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA (เท่า) 1.87            0.53            1.87            0.53              
*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items  

 

หมำยเหตุ :     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง = สินทรัพยห์มุนเวียน หำร หน้ีสินหมุนเวยีน 
อตัรำส่วน EBITDA ต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย =    EBITDA หำร รำยไดจ้ำกกำรขำย  
อตัรำส่วนก ำไรสุทธิต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย = ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  หำร รำยไดจ้ำกกำรขำย  
อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ = ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ำยและภำษีเงินได ้หำร สินทรัพยร์วมเฉล่ีย  
อตัรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = ก ำไรสุทธิ (ของผูถื้อหุ้นใหญ่) หำร ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (เฉล่ีย) 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   = หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย หำร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียหักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงิน ลงทุนชัว่ครำว หำร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 
อตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA = หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียหักเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนชัว่ครำว หำร EBITDA  
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ธุรกจิขนส่ง 
โทรีเซน ชิปป้ิง กรุ๊ป (“TSG”)    

 อตัรำค่ำระวำงเรือของ TSG สูงกวำ่อตัรำเฉล่ียของตลำด Supramax ท่ีปรับฐำน (Adjusted) แลว้ถึงร้อยละ 22 
แมว้ำ่จะเป็นปีท่ีค่อนขำ้งผนัผวน 

 ผลกำรด ำเนินงำนไดรั้บผลกระทบจำกกำรบนัทึกรำยกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด ในขณะท่ี EBITDA 
ยงัคงเป็นบวกท่ี 573.2 ลำ้นบำท 

 มีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 128.8 ลำ้นบำท 
 ยงัคงมีกำรเช่ำเรือเพ่ือด ำเนินกำร (chartered-in) และคำดวำ่จะยงัด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
หลงัจำกผำ่นปีท่ีค่อนขำ้งมีควำมผนัผวน ดชันีบอลติค (BDI) ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีกำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศ ได้

ปรับลดลงอยูท่ี่ระดบัต ่ำท่ีสุดตั้งแต่มีกำรบนัทึกมำโดยเฉล่ียเท่ำกบั 718 ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 35 จำกค่ำเฉล่ียท่ี 1,105 
ในปี 2557 ซ่ึงดชันี BDI ลดลงจำกสำเหตุหลกัๆ สองประกำรคือ กำรลดลงของอุปสงคส์ ำหรับเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกอง
หรือกำรลดลงของกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ และมีกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนเรือท่ีมำกเกินไปจำกกำรสัง่ต่อเรือล่วงหนำ้เพ่ือให้
ทนักบัในกำรสร้ำงเรือแต่ละล ำท่ีอยำ่งนอ้ย 2 ปี ทั้งน้ี เรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองถูกใชใ้นกำรขนสินคำ้แหง้ ซ่ึงโดยมำกแลว้
จะเป็นพวกวตัถุดิบ โดยท่ีอุปสงคใ์นกำรขนส่งสินคำ้ประเภทน้ี เป็นตวับ่งช้ีวำ่กำรผลิตสินคำ้ในอนำคตจะมำกเท่ำใด ซ่ึง
สำมำรถส่งสญัญำณถึงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในอนำคต อยำ่งไรก็ตำม ประเทศจีนซ่ึงมีเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บักำรน ำเขำ้และ
ส่งออกท่ีมีมูลค่ำเกือบ 4 ลำ้นลำ้นดอลลำร์สหรัฐนั้น ในปี 2558 กำรน ำเขำ้ของจีนลดลงร้อยละ 13 ส่วนกำรส่งออกปรับตวั
ลดลงร้อยละ 2 

Income Statement*

in million Baht (MB) FY14 FY15 %YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 %YoY %QoQ

Freight Revenue 7,661.2    5,756.1    -25% 2,213.7    1,388.6    1,398.3    -37% 1%
  Vessel Operating Expenses (6,443.8)   (4,911.9)   -24% (1,965.7)   (1,154.6)   (1,174.8)   -40% 2%
Gross Profit 1,217.4    844.3       -31% 248.0       234.0       223.5       -10% -4%
  Other Income 190.7       50.6        -73% 46.9        0.9          4.6          -90% 429%
  Gains (Losses) on Investment -          32.1        0% -          -          -          0% 0%
  SG&A (314.8)      (353.7)      12% (62.3)       (81.5)       (107.5)      73% 32%
EBITDA 1,093.3    573.2       -48% 232.6       153.3       120.6       -48% -21%
  Depreciation & Amortization (607.8)      (714.2)      18% (171.8)      (185.2)      (188.3)      10% 2%
EBIT 485.6       (140.9)      -129% 60.8        (32.0)       (67.7)       -211% 112%
  Financial Cost (137.2)      (172.9)      26% (41.3)       (43.8)       (44.8)       8% 2%
  Gain/(Loss) from Foreign Exchange 6.9          210.2       2927% 15.0        231.2       (26.7)       -278% -112%
  Non-Recurring Items (29.5)       (4,731.2)   15923% (2.0)         0.0          (4,731.2)   
Profit before income tax 325.8       (4,834.8)   -1584% 32.4        155.5       (4,870.4)   -15123% -3233%
   Income Tax Expense (69.1)       (25.2)       -64% (13.6)       (4.7)         (4.4)         -68% -7%
Net Profit/(Loss) 256.7       (4,860.0)   -1993% 18.8        150.8       (4,874.7)   -25984% -3333%

Normalized Net Profit/(Loss) 286.3       (128.8)      -145% 20.9        150.8       (143.5)      -788% -195%

  Gross Margin (%) 16% 15% 11% 17% 16%
  EBITDA Margin (%) 14% 10% 11% 11% 9%
  Net Profit Margin (%) 3% -84% 1% 11% -349%
*as consolidated on TTA's P&L

*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items
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ทั้งน้ี กำรน ำเขำ้ถ่ำนหินและแร่เหลก็ ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัส ำหรับ BDI มีกำรปรับตวัลดลงเป็นคร้ังแรกในรอบสิบปี 
รวมถึงกำรชะลอตวัของกำรผลิตเหลก็อีกดว้ย นอกจำกน้ี กำรส่งออกของจีนท่ีลดลงคำดวำ่เป็นผลมำจำกอุปสงคจ์ำกสหรัฐ
และประเทศในยโุรปท่ีอ่อนตวัลง นอกจำกน้ี รำคำสินคำ้โภคภณัฑท์ัว่โลกยงัปรับตวัลดลง โดยรำคำทองแดงอยูใ่นระดบั
ต ่ำสุดในรอบหลำยปี เช่นเดียวกบัอะลูมิเนียม สงักะสี ดีบุกและสินคำ้เกษตร อำทิ ขำ้วสำลี ขำ้วโพดและถัว่เหลือง จำก
รำยงำนต่ำงๆ ระบุวำ่ สำเหตุหน่ึงของกำรปรับตวัลงของ BDI เกิดจำกปรับตวัลงอยำ่งมำกของปริมำณกำรขนส่งสินคำ้ใน
มหำสมุทรแอตแลนติกเหนืออนัเน่ืองมำจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ผลคืออตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียของเรือ Capesize 
ลดลงร้อยละ 49 มำอยูท่ี่ 6,997 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนัในปี 2558 จำกท่ีเคยสูงถึง 13,800 ดอลลำร์สหรัฐในปี 2557 เช่นเดียวกบั
อตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียของเรือ Panamax ก็ลดลงร้อยละ 28 จำก 7,718 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนัในปี 2557 มำอยูท่ี่ 5,560 
ดอลลำร์สหรัฐต่อวนัในปี 2558 ในขณะท่ีอตัรำค่ำระวำงส ำหรับเรือขนสินคำ้ขนำดเลก็ไม่ไดป้รับลดลงมำกเหมือนอตัรำค่ำ
ระวำงเรือ Capesize โดยลดลงร้อยละ 29 ส ำหรับเรือ Supramax และร้อยละ 30 ส ำหรับเรือ Handysize ทั้งน้ี อตัรำค่ำระวำง
เรือเฉล่ียของเรือ Supramax (อตัรำอำ้งอิงส ำหรับ TSG) อยูท่ี่ 6,966 เหรีญสหรัฐต่อวนัในปี 2558 เทียบกบั 9,818 ดอลลำร์
สหรัฐต่อวนั ในปี 2557 ขณะท่ีอตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียของเรือ Handysize เฉล่ียอยูท่ี่ 5,381 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนัในปี 2558 
เทียบกบั 7,681 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนัในปี 2557 ด้วยการทีเ่รือส่วนใหญ่ของ TSG เป็นเรือ Supramax ดงันั้นจงึได้รับ
ผลกระทบจากการปรับตวัลดลงของอตัราค่าระวางเรือของตลาดน้อยกว่าเจ้าของเรือประเภท Capesize และ Panamax 

 
ในปี 2558 อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยของ TSG อยู่ที่ 7,507 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ซ่ึงสูงกว่าอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ย

ของตลาด Supramax ทีป่รับฐานแล้วที ่6,154 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันถึงร้อยละ 22 แมว้ำ่ลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบั 9,436 
ดอลลำร์สหรัฐต่อวนัในปี 2557 จำกกำรท่ีดชันีสินคำ้แหง้เทกองปรับลดลงตลอดทั้งปี ทั้งน้ี อตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียของ TSG 
ส ำหรับปี 2558 มำจำกอตัรำค่ำระวำงเรือส ำหรับเรือท่ี TSG เป็นเจำ้ของท่ี 6,753 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั และอตัรำก ำไรท่ี
เพ่ิมข้ึนจำกเรือท่ีเช่ำมำเพ่ิม (Chartered-in) ท่ี 754 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ซ่ึงโดยรวมแลว้ TSG ด ำเนินกำรกองเรือเฉล่ีย 37.3 
ล ำ (เรือของบริษทั 23.1 ล ำและเรือเช่ำ 14.3 ล ำ) ในปี 2558 โดยลดลงจำกจ ำนวนเฉล่ียท่ี 41 ล ำ (เรือของบริษทั 21.4 ล ำและ
เรือเช่ำ 19.6 ล ำ) ในปี 2557 จำกโอกำสทำงกำรตลำดท่ีจ ำกดัส ำหรับธุรกิจกำรเช่ำเรือ (Chartered-in business) 
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รายได้จากการขนส่งสินค้าของ TSG ลดลงมาที่ 5,756.1 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 25  จำก 7,661.2 
ลำ้นบำทในปี 2014 ดว้ยก ำไรขั้นตน้ 844.3 ลำ้นบำทหรือลดลงร้อยละ 31 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ อตัรำก ำไรขั้นตน้ยงัคงอยู่
ท่ีร้อยละ 15 ในปี 2558 ใกลเ้คียงกบัร้อยละ 16 ในปี 2557 นอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำยเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนต่อวนัในปี 2558 อยู่
ท่ี 5,794 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ใกลเ้คียงกบัปี 2557 แมว้ำ่จะมีค่ำใชจ่้ำยในกำรเอำเรือเขำ้อู่ซ่อมบ ำรุงท่ีเพ่ิมข้ึนมำ 

 

TSG ม ีEBITDA ที ่573.2 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 48 จำกปีก่อนหนำ้) และมี EBITDA margin ท่ีร้อยละ 10 แมว้ำ่
จะอยูภ่ำยใตภ้ำวะท่ีตลำดคอ่นขำ้งอ่อนแอในปี 2558 ทั้งน้ี TSG ไดท้ ำกำรบนัทึกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยก์องเรือท่ีบริษทัเป็น
เจำ้ของ ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่ตวัเงินสดประมำณ 4.7 พนัลำ้นบำท จำกกำรท่ีมูลค่ำของเรือบรรทุกสินคำ้แหง้เทกองและ
อตัรำค่ำระวำงเรือล่วงหนำ้ (forward rates) ของปีต่อๆ ไปนั้น ลดลงอยำ่งมำกในไตรมำสท่ี 4 ปี 2558 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
มูลค่ำเรือ ดงันั้น TSG จึงไดท้ ำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยข์องบริษทั โดยสรุป TSG 
รายงานผลขาดทุนสุทธิ 4,860.0 ล้านบาทในปี 2558 โดยเป็นผลขาดทุนจากการด าเนินงานปกต ิที ่128.8 ล้านบาท 

 

Note: 

1) Calendar days are the total calendar days TTA owned the vessels in our fleet for the relevant period, including off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys. 

2) Available service days are calendar days(1) less planned off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys. 

3) Operating days are the available days (2) less unplanned off-hire days, which occurred during the service voyage. 

4) Fleet utilisation is the percentage of time that our vessels generated revenues and is determined by dividing operating days by available service days for the relevant period. 

5) Average number of vessels is the number of vessels that constituted our fleet for the relevant period, as measured by the total operating days for owned fleet plus voyage days for chartered in fleet during 
the period divided by the number of calendar days in the relevant period. 

6) Adjusted Mkt TC Avg BSI = Market TC Avg BSI adjusting commission fee and Thoresen Fleet Type 

7) The per day basis is calculated based on available service days 

8) Thoresen TCE Rate = Owned Vessel TCE Rate + Chartered-In Rate 
 

Fleet data Summary FY14 FY15 %YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 %YoY %QoQ

Average DWT (Tons)   50,636     50,636     0% 50,636     50,636     50,636     0% 0%

Calendar days for owned fleet (1) 8,047       8,760       9% 2,208       2,208       2,208       0% 0%

Available service days for owned fleet (2) 7,888       8,451       7% 2,172       2,180       2,084       -4% -4%

Operating days for owned fleet (3) 7,808       8,418       8% 2,143       2,169       2,084       -3% -4%

Owned fleet utilization (4) 99.0% 99.6% 1% 98.7% 99.5% 100.0% 1% 1%
Voyage days for chartered-in fleet  7,169       5,204       -27% 1,942       1,281       1,323       -32% 3%

Average number of vessels (5)  41.0        37.3        -9% 44.4        37.5        37.0        -17% -1%

Market Rate (USD/Day) FY14 FY15 %YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 %YoY %QoQ

BDI Index 1,105       718         -35% 1,120       974         640         -43% -34%
BSI Index 939         666         -29% 936         840         553         -41% -34%
Mkt TC Avg BSI  9,818       6,966       -29% 9,825       8,782       5,779       -41% -34%
Adjusted Mkt TC Avg BSI 8,465       6,154       -27% 8,494       7,759       5,106       -40% -34%

Average Daily Operating Results (6) (USD/Day) FY14 FY15 %YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 %YoY %QoQ

Thoresen TCE Rate (7) 9,436 7,507 -20% 8,683 8,047 7,611 -12% -5%

     TCE Rate of Owned Fleet  8,988       6,753       -25% 8,653 7,371 6,761 -22% -8%
     TCE Rate of Chartered-In  448         754         68% 30 676 850 2733% 26%
Expenses

    Vessel operating expenses (Owner's expenses) 3,884       3,844       -1% 3,896 3,755 3,932 1% 5%
    Dry-docking expenses  604         728         20% 625 804 748 20% -7%
    General and administrative expenses  1,237       1,222       -1% 905 1,061 1,440 59% 36%

Cash costs 5,725       5,794       1% 5,426 5,619 6,121 13% 9%

   Finance costs, net (4)            595         13713% 110 566 597 443% 6%
   Depreciation  2,372       2,468       4% 2,418 2,411 2,521 4% 5%

 Total costs 8,093       8,856       9% 7,954 8,596 9,239 16% 7%

 USD/THB Rate (Daily Average)  32.48       34.25       5% 32.71 35.25 35.84 10% 2%
*The per day basis is calculated based on available service days.  

**Restated in compliance with IFRS
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TCE Rate = Time-Charter Equivalent Rate 

TC Rate = Time-Charter Rate 

BDI = The Baltic Exchange Dry Index 

BSI = The Baltic Exchange Supramax Index 

BHSI = The Baltic Exchange Handysize Index 
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ธุรกจิพลงังาน 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน)  (“MML Group”) 

 รำยไดร้วมเติบโตร้อยละ 8 จำกปีก่อนหนำ้ จำกงำนบริกำรวำงสำยเคเบ้ิลใตท้ะเลท่ีเติบโตข้ึน 
 อตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือวศิวกรรมใตท้ะเลอยูใ่นระดบัสูง แมว้ำ่จะมีกำรซ่อมบ ำรุงใหญ่ในไตรมำสแรก  
 ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกติ 52.8 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,072 ลำ้นบำท  
 ธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลยงัคงมีงำนอยำ่งต่อเน่ืองจำกฐำนลูกคำ้หลกัซ่ึงเป็นบริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
สภำวะตลำดน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติไดผ้ลกระทบอยำ่งหนกัจำกกำรปรับตวัลงของรำคำน ้ ำมนัตั้งแต่ในช่วงกลำง

ปี 2557 จำกระดบัรำคำมำกกวำ่ 100 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล มำอยูท่ี่ระดบัรำคำประมำณ 30 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ณ 
ส้ินปี 2558 ทั้งน้ี กำรปรับตวัลงของรำคำน ้ ำมนัโลกนั้น มีสำเหตุหลกัจำกกำรท่ีมีอุปทำนลน้ตลำด อนัเน่ืองมำจำกกำรเพ่ิมข้ึน
ของกำรผลิตน ้ ำมนัจำกชั้นหินดินดำน (shale oil) ในประเทศสหรัฐอเมริกำ กำรคงก ำลงักำรผลิตน ้ ำมนัของกลุ่มประเทศ 
OPEC ท่ีระดบั 30 ลำ้นบำร์เรลตอ่วนั เพ่ือรักษำสดัส่วนทำงกำรตลำด ตลอดจนอุปทำนจำกอิหร่ำนท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรยกเลิก
มำตรกำรคว  ่ำบำตรต่ำงๆ จำกสหรัฐและสหภำพยโุรป ในทำงกลบักนั ยงัมีควำมไม่แน่นอนในส่วนอุปสงคข์องน ้ ำมนัจำก
สภำวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง โดยเฉพำะในประเทศจีน ส่งผลใหเ้กิดกำรลดลงของเงินลงทุนในอุตสำหกรรมน ้ ำมนั

Income Statement

in million Baht FY14 FY15 % YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 % YoY % QoQ

Total Revenues 10,664.4          11,527.3           8% 3,234.7     3,404.6     2,578.3       -20% -24%

  Total Costs (8,178.4)           (9,594.9)            17% (2,641.1)    (2,475.9)    (2,205.2)      -17% -11%

Gross Profit/(Loss) 2,486.0            1,932.4             -22% 593.7       928.8       373.1          -37% -60%

  Other Income 22.1                14.7                 -34% 5.9           3.1           3.5              -40% 13%

  SG&A (1,270.4)           (1,486.0)            17% (329.2)      (379.7)      (370.4)         13% -2%

EBITDA from Operation 1,237.6            461.1               -63% 270.4       552.2       6.2              -98% -99%

  Equity Income 1,005.4            507.3               -50% 229.8       264.8       (243.9)         -206% -192%

EBITDA 2,243.0            968.4               -57% 500.2       817.0       (237.7)         -148% -129%

  Depreciation & Amortization (776.8)              (840.1)              8% (197.6)      (200.4)      (275.6)         40% 38%

EBIT 1,466.2            128.3               -91% 302.6       616.6       (513.3)         -270% -183%

  Financial Cost (119.5)              (116.8)              -2% (28.1)        (32.2)        (30.7)           9% -5%

  Gain/(Loss) from Foreign Exchange 25.0                59.4                 137% 10.6         20.8         3.7              -65% -82%

  Non-Recurring Items (53.3)               (6,002.9)            11159% (53.9)        0.2           (6,003.5)      11040% -3066431%
  Non-Recurring Items - share of impairment 
  losses from MML’s drilling associate

-                  (2,232.1)            -           -           (2,232.1)      

Profit/(Loss) before income tax 1,318.4            (8,164.1)            -719% 231.2       605.4       (8,775.8)      -3896% -1550%

   Income Tax Expense (138.1)              (18.1)                -87% (89.2)        (25.9)        28.6            132% 210%

Net Profit/(Loss) 1,180.3            (8,182.2)            -793% 142.0       579.4       (8,747.2)      -6258% -1610%

Net Profit/(loss) attributable 

  To Non-controlling interest 505.7               (3,467.9)            -786% 60.5         241.4       (3,698.9)      -6215% -1632%

  To TTA 674.6               (4,714.3)            -799% 81.5         338.0       (5,048.3)      -6290% -1593%

Normalized Net Profit/(Loss) 1,233.7            52.8                 -96% 195.9       579.2       (511.6)         -361% -188%

Normalized Net Profit/(Loss) To TTA 705.4               76.8                 -89% 112.7       337.9       (256.8)         -328% -176%

  Gross Margin (%) 23% 17% 18% 27% 14%

  EBITDA Margin (%) 21% 8% 15% 24% -9%

  Net Profit Margin (%) 11% -71% 4% 17% -339%

*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items
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และก๊ำซธรรมชำติ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสญัญำหรือปริมำณงำนบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจวศิวกรรมใตแ้ละธุรกิจ
เรือขดุเจำะ ซ่ึงลว้นก่อใหเ้กิดควำมไม่สมดุลกนัของอุปสงคแ์ละอุปทำนและส่งผลกระทบเชิงลบต่ออตัรำกำรใชป้ระโยชน์
และอตัรำค่ำวำ่จำ้งของธุรกิจดงักล่ำว 

 
อย่างไรกด็ ี บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) (“MML Group”) มกีารแผนการทางธุรกจิทีด่แีละได้รับ

การยอมรับในอุตสาหกรรม โดยบริษทัฯ ไดป้รับกลยทุธ์จำกกำรใหบ้ริษทับริษทัน ้ ำมนัขำ้มชำติ (multinational oil 
companies) มำเป็นกำรเนน้ใหบ้ริกำรกบับริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติ (national oil companies) เป็นหลกัในช่วงปีก่อนๆ ส่งผลให้
ปริมำณงำนในมือยงัคงมีอยำ่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัปริมำณงำนจำกบริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติเหล่ำน้ีคิดเป็นประมำณร้อยละ 78 
ของงำนในมือทั้งหมดของ MML Group และมีมูลค่ำท่ีสูงถึงประมำณ 255 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 2558 ท่ำมกลำงควำม
ผนัผวนของตลำดน ้ ำมนัโลก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2558 MML Group มีรายได้รวมประมาณ 11,527.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จำกปีก่อนหนำ้ท่ี 10,664.4 
ลำ้นบำท แมว้ำ่จะมีกำรซ่อมบ ำรุงของเรือวิศวกรรมใตท้ะเลสำมล ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในช่วงไตรมำสแรกของปี ทั้งน้ี กำรเพ่ิมข้ึน
ของรำยไดใ้นปี 2558 มำจำกรำยไดจ้ำกงำนบริกำรวำงสำยเคเบ้ิลใตท้ะเลท่ีเติบโตข้ึน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33 ของรำยไดร้วม
หรือเพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 162 จำกปี 2557 ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกองเรือท่ีให้บริกำรส ำรวจและซ่อมแซมใตท้ะเล ปรับตวั
ลดลงร้อยละ 10 จำกปีก่อนหนำ้ท่ี 6,602.8 ลำ้นบำท มำอยูท่ี่ 5,949.1 ลำ้นบำทในปี 2558 นอกจำกน้ี อตัรำกำรใชป้ระโยชน์
ของเรือวศิวกรรมใตท้ะเลยงัคงอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ ท่ีร้อยละ 61 ดว้ยจ ำนวนวนัท ำงำน 2,213 วนัในปี 2558 (เรือ 
10 ล ำ) และ 2,007 วนัในปี 2557 (เรือ 9 ล ำ) จ ำนวนเรือท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2558 เกิดจำกกำรท ำสัญญำเช่ำเรือ “Windermere” ซ่ึง
ถูกส่งกลบัคืนเรือไปแลว้ในช่วงส้ินปีท่ีผำ่นมำ ส ำหรับธุรกิจเรือขดุเจำะโดยรวมนั้น อตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือยงัคงสูงท่ี
ระดบัร้อย 73 แมว้ำ่ลดลงจำกร้อยละ 77 ในปีก่อนหนำ้ ทำงดำ้นเรือ tender rig (MTR1 และ MTR2) ยงัคงไม่ไดมี้กำรถูก
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น ำไปใชง้ำนระหวำ่งปี และถูกก ำหนดใหมี้กำรพยำยำมขำยออกไป ในส่วนของค่ำใชจ่้ำยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 จำกสัดส่วน
ท่ีเพ่ิมข้ึนของงำนสำยเคเบ้ิลใตท้ะเล ซ่ึงในช่วงแรกนั้นยงัประสบผลขำดทุนจำกกำรพยำยำมศึกษำงำนดำ้นธุรกิจดงักล่ำว 
ส่งผลให้ต้นทุนในปีนีสู้งขึน้ ทั้งนี ้ส่งผลให้ EBITDA จากการด าเนินงานปกติยังคงเป็นบวกแต่ลดลงมาที่ 461.1 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 63 จำกปีก่อนหนำ้ท่ีประมำณ 1,237.6 ลำ้นบำท 

 
นอกจำกน้ี ในปี 2558 MML Group ไดป้ระกำศต่อตลำดหลกัทรัพยข์องสิงคโปร์ว่ำ Asia Offshore Drilling 

(“AOD” ซ่ึงด ำเนินงำนส ำหรับ Jack-up rig 3 ล ำ) ตกลงท่ีจะปรับลดอตัรำค่ำว่ำจำ้งรำยวนัท่ีท ำไวก้บัลูกคำ้ท่ีประเทศ
ซำอุดิอำระเบียโดยลดลงร้อยละ 10 มำอยู่ท่ี 162,000 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั และมีให้ตั้งแต่ 1 เมษำยน 2558 อย่ำงไรก็ดี 
ผลกระทบจำกกำรปรับลดดงักล่ำวยงัไม่ไดถู้กสะทอ้นในงบกำรเงินของบริษทั ณ ขณะนั้น แต่ไดถู้กปรับยอ้นหลงั และ
สะทอ้นเตม็ปีในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2558  

 
MML Group มี EBITDA 968.4 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 57 ของ EBITDA ในปีก่อนหน้า 

นอกจำกน้ี เพ่ือสอดคลอ้งกบัหลกักำรของบริษทัฯ ในเร่ืองควำมโปร่งใสและวิธีกำรทำงบญัชีท่ีถูกตอ้ง MML Group ได้
ประกำศรำยไดด้อ้ยค่ำสินทรัพยซ่ึ์งเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดเป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ินประมำณ 6 พนัลำ้นบำทในปี 2558 
นอกจำกน้ี ยงัมีรำยกำรท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ ำ (non-recurring item) จำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกดอ้ยค่ำของ AOD จ ำนวน
ประมำณ 2.2 พนัลำ้นบำทซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรของมำตรฐำนบญัชีสำกล  

 
MML Group มผีลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2558 ที ่ 8,182.2 ล้านบาท ก าไรจากการด าเนินปกต ิ

(normalized profit) 52.8 ล้านบาท กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินกำรยงัแขง็แกร่งท่ี 215.7 ลำ้นบำท มีเงินสด และรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 2,072 ลำ้นบำท และมีสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนทุนท่ี 0.15 ณ ส้ินปี 2558 
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ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”)    

 ปริมำณและรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงแต่ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรลดลงจำกโปรแกรมกำรลดคำ่ใชจ่้ำย 
 ธุรกิจและกำรบริกำรแบบใหม่ช่วยเพ่ิมรำยไดอ่ื้น 
 ขำดทุนสุทธิในส่วนของ TTA จ ำนวน 329.2 ลำ้นบำท 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ในปี 2558 UMS มผีลประกอบการขาดทุนสุทธิ 371.2 ล้านบาท เทียบกบัปี 2557 ท่ีขำดทุน 118.9 ลำ้นบำท สำเหตุ
หลกัของผลกำรด ำเนินงำนท่ีปรับตวัลดลงของ UMS เป็นผลมำจำกยอดขำยถ่ำนหินระหวำ่งปีท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำ และรำยกำรท่ี
ไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ ำ (non –recurring item) จ ำนวน 271.1 ลำ้นบำท 

 
หลงัจำกท่ีตลำดถ่ำนหินไดมี้กำรเติบโตอยำ่งมำกเป็นเวลำกวำ่สิบปีท่ีผำ่นมำนั้น ปัจจุบนัอุปสงคข์องถ่ำนหินไดมี้

กำรปรับตวัลดลง ขอ้มูลจำกองคก์รพลงังำนระหวำ่งประเทศ หรือ IEA ไดร้ะบุวำ่รำคำถ่ำนหินปรับตวัลดลงอยำ่งต่อเน่ือง
จำกสถำนกำรณ์ถ่ำนหินลน้ตลำดผนวกกบัควำมตอ้งกำรในกำรใชถ่้ำนหินท่ีลดลงโดยเฉพำะจำกประเทศจีน อุปสงคถ่์ำนหิน
ในจีนลดลงจำกกำรท่ีเศรษฐกิจจีนหนัมำเนน้กำรพฒันำภำคกำรบริกำรมำกข้ึน ในขณะท่ีอตุสำหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพิงพลงังำน

Income Statement

in million Baht FY14 FY15 % YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 % YoY % QoQ

Total Revenues 711.5       577.5       -19% 112.5       114.5       104.8       -7% -9%

  Total Costs (494.4)      (457.1)      -8% (73.0)        (106.9)      (74.0)        1% -31%

Gross Profit 217.1       120.4       -45% 39.5         7.6           30.8         -22% 303%

  Other Income (3.6)         3.2          189% 0.5           6.1           (4.24)        -900% -170%

  SG&A (181.8)      (110.6)      -39% (31.4)        (25.4)        (22.6)        -28% -11%

EBITDA 31.7        13.0        -59% 8.7           (11.6)        3.9           -55% 134%

  Depreciation & Amortization (59.9)       (54.9)       -8% (14.8)        (13.1)        (13.2)        -11% 1%

EBIT (28.2)       (41.8)       49% (6.1)          (24.7)        (9.3)          52% -62%

  Financial Cost (66.0)       (55.4)       -16% (14.7)        (13.3)        (13.1)        -11% -2%

  Gain/(Loss) from Foreign Exchange 0.4          (2.9)         -860% (0.7)          (2.4)          0.5           168% 119%

  Non-Recurring Items (25.2)       (271.1)      977% (0.5)          (19.2)        (251.8)      46424% 1212%

Profit/(loss) before income tax (118.9)      (371.2)      212% (22.1)        (59.6)        (273.7)      1138% 359%

   Income Tax Expense -          -          -           -           -           

Net Profit/(Loss) (118.9)      (371.2)      212% (22.1)        (59.6)        (273.7)      1138% 359%

Net Profits/(losses) attributable

  To Non-controlling interest (13.5)       (42.0)       212% (2.5)          (6.8)          (31.0)        1138% 359%

  To TTA (105.5)      (329.2)      212% (19.6)        (52.9)        (242.7)      1138% 359%

Normalized Net Profit/(Loss) (93.8)       (100.1)      7% (21.6)        (40.5)        (21.9)        2% -46%
Normalized Net Profit/(Loss) To TTA (83.1)       (88.8)       7% (19.1)        (35.9)        (19.4)        2% -46%

  Gross Margin (%) 31% 21% 35% 7% 29%

  EBITDA Margin (%) 4% 2% 8% -10% 4%

  Net Profit Margin (%) -17% -64% -20% -52% -261%
As consolidated on TTA's P&L

Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items

Non-Recurring Items include obsolescence and declining in value of inventories and impairment against machines and buildings.
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กลบันอ้ยลง ทั้งน้ี พลงังำนน ้ ำ นิวเคลียร์ ลม และแสงอำทิตยมี์ส่วนอยำ่งมำกต่อกำรลดลงของกำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินใน
จีน โดยมีสำเหตุมำจำกควำมกงัวลเก่ียวกบัควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนและสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงควำมพยำยำมท่ีจะลดมลพิษ
ในประเทศอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newcastle index* data source : Bloomberg 
*Newcastle Coal is thermal coal exported (delivered FOB) out of the port of Newcastle in New South Wales, Australia. It is the price 
benchmark for seaborne thermal coal in the Asia-Pacific region. Net Calorific Value (AR) = 6,000 Kcal/kg 
 

นอกจำกน้ี หำกพิจำรณำถึงดำ้นอุปทำน จะเห็นไดว้ำ่ ในช่วงปี 2550 – 2554 มีกำรลงทุนท ำเหมืองถ่ำนหินเพ่ิมข้ึน
มำกในประเทศออสเตรเลีย กมัพชูำ อินโดนีเซียและแอฟริกำใต ้จำกควำมตอ้งกำรถ่ำนหินท่ีเพ่ิมมำกข้ึนในช่วงเวลำดงักล่ำว 
อยำ่งไรก็ดี เหมืองเหล่ำน้ีเร่ิมด ำเนินกำรผลิตในช่วงเวลำท่ีอุปสงคใ์นจีนปรับตวัลง ขณะท่ีก๊ำซธรรมชำติจำกชั้นหินดินดำน
ในประเทศสหรัฐ (shale gas) ซ่ึงมีรำคำถูกไดเ้ขำ้มำแทนท่ีถ่ำนหิน ส่งผลใหร้ำคำถ่ำนหิน Newcastle Index ลดลงร้อยละ 19 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ท่ี 68.2 ดอลลำร์สหรัฐต่อตนัในปี 2557มำอยูท่ี่ 55.5 ดอลลำร์สหรัฐต่อตนัในปี 2558 และลดลงร้อย
ละ 54 จำกช่วงท่ีรำคำสูงสุดในปี 2554 ท่ี 120 ดอลลำร์สหรัฐต่อตนั 

 

ยอดขายของ UMS ลดลงร้อยละ 24 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าจาก 339 พนัตนัในปี 2557 มาอยู่ที ่259 พนัตนัในปี 
2558  กำรลดลงของปริมำณยอดขำยเป็นผลมำจำกปริมำณขำยถ่ำนหินขนำด 0-5 มิลลิเมตรท่ีลดลงในปี 2558 เป็นผลมำจำก
ในปี 2557 ฝ่ำยบริหำรของ UMS ไดมุ่้งเนน้กำรลดปริมำณสินคำ้คงเหลือของถ่ำนหินขนำด 0-5 มิลลิเมตรและจ ำกดักำรผลิต
ถ่ำนหินคดัขนำดเพ่ือปรับสมดุลโครงสร้ำงเงินทุนของ UMS ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองมำถึงปี 2558 ส่งผลใหเ้กิด
ยอดขำยเพื่อลดปริมำณสินคำ้คงเหลือถ่ำนหินเป็นจ ำนวนมำกในปีก่อนหนำ้ นอกจำกน้ี ในปี 2558 UMS ยงัไดรั้บผลกระทบ
จำกขอ้จ ำกดัทำงดำ้นวงเงินสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ถ่ำนหิน ซ่ึงเกิดข้ึนมำตั้งแต่ช่วงไตรมำสท่ี 2 ของปี  
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อยำ่งไรก็ตำมจำกรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหุน้ ของ UMS ไดอ้นุมติัในกำรร้องขอควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก TTA ซ่ึงจะช่วยลดควำมกงัวลในเร่ืองสภำพคล่องตลอดจนภำระทำงกำรเงินของ UMS อยำ่งไรก็
ตำม สภำวะตลำดภำยในประเทศนั้น ยงัมีกำรแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ดำ้นรำคำ 

ในปี 2558 รายได้รวมลดลงร้อยละ 19 ขณะทีต้่นทุนลดลงเพยีงร้อยละ 8 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา ส่งผลให้ก าไร
ขั้นต้นลดลงร้อยละ 45 จากปีก่อนหน้าโดยลดลงมาอยู่ที ่120.4 ล้านบาท เทยีบกบั 217.1 ล้านบาทในปี 2557 ส่วนรำยไดอ่ื้น
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 189 จำกปีก่อนหนำ้ จำกกำรท่ี UMS ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรตำมแผนฟ้ืนฟธุูรกิจเพ่ือท่ีจะพลิกฟ้ืนกลบัมำมีก ำไรอีก
คร้ัง ทั้งน้ี จำกแผนท่ีวำงไว ้UMS ตั้งเป้ำท่ีจะด ำเนินกำร 

1. เพ่ิมปริมำณกำรขำยถ่ำนหิน ทั้งประเภทคดัขนำดและถ่ำนหินไม่คดัขนำด (0-5 มิลลิเมตร) กบัทั้งลูกคำ้
ปัจจุบนัและลูกคำ้ใหม่ซ่ึงโดยมำกแลว้เป็นโรงงำนประเภท SME ทั้งน้ีแผนกำรเพ่ิมปริมำณกำรขำยดงักล่ำวตอ้งพิจำรณำถึง
สภำวะกำรแข่งขนัของตลำดและโอกำสในกำรท ำก ำไรเป็นส ำคญั  

2. ปรับปรุงกำรใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยข์อง UMS และบริษทัยอ่ยรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเช่ำพ้ืนท่ีในกำรกอง
เก็บถ่ำนหินและเสนอบริกำรคดัขนำดถ่ำนหินใหก้บัผูค้ำ้ถ่ำนหินประเภทซ้ือมำขำยไป ตลอดจนเพ่ิมปริมำณใหบ้ริกำรเรือ
ล ำเลียงและบริกำรดำ้นกำรขนส่งท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี แผนกำรยงัรวมถึงกำรบริหำรจดักำรเพ่ือลดภำระค่ำใชจ่้ำยในกำร
บ ำรุงรักษำและเป็นกำรลดภำระทำงกำรเงินของ UMS  

3. ลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนโดยกำรทบทวนค่ำใชจ่้ำยและตน้ทุนในกำรด ำเนินงำน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
และลดค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ ำเป็น นอกจำกน้ี มุ่งเนน้กำรเพ่ิมปริมำณกำรขำยซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดกำรประหยดัต่อขนำด (Economy of 
scale) อีกดว้ย  

4. ปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินของ UMS อำทิ กำรเพ่ิมทุน 
 
จำกแผนกำรลดค่ำใชจ่้ำยท่ีไดถู้กด ำเนินกำรไปในระหวำ่งปี 2558 UMS สำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและ

บริหำรไดถึ้งร้อยละ 39 จำกปีก่อนหนำ้ EBITDA ในปี 2558 ลดลงมำอยูท่ี่ 13 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็น EBITDA margin ร้อยละ 
2 นอกจำกน้ี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยลดลงร้อยละ 8 จำกปีท่ีแลว้ ขณะท่ีตน้ทุนทำงกำรเงินลดลงร้อยละ 16 
นอกจำกน้ี ในปี 2558 มีกำรบนัทึกขำดทุนจำกรำยกำรท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ ำ (non –recurring item) จ ำนวน 271.1 ลำ้น
บำท โดยหลกัๆ มำจำกกำรดอ้ยคำ่ท่ีไม่ใช่ตวัเงินและกำรตั้งส ำรอง ซ่ึงมำจำก 

1. รำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ท่ีลดลงและสินคำ้คอ้ยคุณภำพท่ีไม่ใช่ตวัเงินจ ำนวน 198 ลำ้นบำท สำเหตุท่ีตอ้งท ำ
กำรบนัทึกรำยกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ท่ีลดลงดงักล่ำว เป็นผลมำจำกปัญหำเชิงคุณภำพของถ่ำนหินคำ้งสตอ๊กท่ีคำ้งอยูม่ำ
หลำยปี และเป็นถ่ำนหินบนพ้ืนและใตพ้ื้นบริเวณกองเก็บถ่ำนหิน โดยถ่ำนหินดงักล่ำวมีกำรปนเป้ือนกบัเศษดิน เศษหินท ำ
ใหคุ้ณภำพของถ่ำนหินดงักล่ำวลดต ่ำลง (ทั้งในส่วนของค่ำควำมร้อนและสดัส่วนข้ีเถำ้) ตำมรำยงำนตรวจสอบถ่ำนหินท่ี
จดัท ำโดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระเฉพำะดำ้น ทั้งน้ีคำดวำ่ถ่ำนหินดงักล่ำวไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดใ้นเชิงพำณิชย ์    

2. บนัทึกรำยกำรดอ้ยค่ำท่ีไม่ใช่ตวัเงินจ ำนวน 57 ลำ้นบำทส ำหรับเคร่ืองจกัรและอำคำรท่ีตั้งอยูท่ี่โรงงำนใน
จงัหวดัสมุทรสำครและอยธุยำ เคร่ืองจกัรดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรเก่ำและไม่ไดใ้ชง้ำนมำหลำยปี จำกกำรประเมิน
รำคำตลำดของผูป้ระเมินรำคำอิสระพบวำ่มูลค่ำทำงบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวสูงกวำ่รำคำตลำด  

3. บนัทึกรำยกำรดอ้ยค่ำท่ีไม่ใช่ตวัเงินจ ำนวน 3.5 ลำ้นบำท ส ำหรับเงินลงทุนในบริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดด้ ำเนินธุรกิจแลว้  
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ดงันั้นในปี 2558 UMS รำยงำนขำดทุนสุทธิ 371.2 ลำ้นบำท และ เป็นกำรขำดทุนสุทธิในส่วนของ TTA จ ำนวน 
329.2 ลำ้นบำท 

 
บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (PMTA)  
 รำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ยเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 170.5 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้  
 ยอดขำยปุ๋ยในเวยีดนำมยงัคงแขง็แกร่งแมว้ำ่ตอ้งเผชิญกบัภำวะภยัแลง้ในภูมิภำค 
 เปิดสำยกำรผลิตปุ๋ยป๊ัมเมด็ใหม่ (ก ำลงักำรผลิต 100,000 ตนั) เพ่ือรองรับกำรเติบโตของตลำดส่งออก 
 ขยำยพ้ืนท่ีโรงงำนส ำหรับใหเ้ช่ำจำก 31,000 ตร.ม. โดยเพ่ิมข้ึนอีก 11,300 ตร.ม. รวมเป็น 42,300 ตร.ม. และอีก 8,200 

ตร.ม. (บำคองโค 5-B เฟส 2) อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงและจะเปิดใหบ้ริกำรในตน้ปี 2559 ซ่ึงมีอตัรำกำรเช่ำร้อยละ 100 
และอุปสงคจ์ำกลูกคำ้ปัจจุบนัยงัคงเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
Income Statement

in Million Baht FY14 FY15 % YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 % YoY % QoQ

Sales Revenue 3,088.0   3,258.5   6% 589.0      802.3      904.8      54% 13%

  Raw Material Costs (2,270.8)  (2,472.3)  9% (425.0)     (616.6)     (672.1)     58% 9%

Gross Profit 817.2      786.2      -4% 163.9      185.7      232.7      42% 25%

  Service & Other Income 36.6         52.4         43% 11.1         14.4         13.4         20% -7%

  Operating Cost (207.3)     (236.0)     14% (50.7)       (63.7)       (67.7)       33% 6%

  Cost of providing services (5.4)          (10.5)       95% (1.6)          (2.4)          (4.0)          151% 66%

  SG&A (266.1)     (243.6)     -8% (52.6)       (58.6)       (63.3)       20% 8%

EBITDA 375.0      348.6      -7% 70.2         75.4         111.0      58% 47%

  Depreciation & Amortization (40.8)       (57.2)       40% (10.2)       (15.2)       (16.2)       60% 7%

EBIT 334.2      291.4      -13% 60.0         60.3         94.8         58% 57%

  Financial Cost (0.9)          (6.3)          593% (0.6)          (1.0)          (1.3)          105% 23%

  Gain/(Loss) from Foreign Exchange 13.3         (2.4)          -118% 10.6         0.9           (1.1)          -110% -216%

Profit before income tax 346.6      282.6      -18% 70.0         60.2         92.4         32% 54%

   Income Tax Expense (63.6)       (49.6)       -22% (14.6)       (11.1)       (16.9)       15% 52%

Net Profit 283.0      233.0      -18% 55.3         49.1         75.6         37% 54%

Net Profit/(loss) attributable

  To Non-controlling interest -           58.1      -           16.8         25.4         51%

  To TTA 283.0      174.9     -           32.3         50.2         55%

  Gross Margin (%) 26% 24% 28% 23% 26%

  EBITDA Margin (%) 12% 11% 12% 9% 12%

  Net Profit Margin (%) 9% 7% 9% 6% 8%  
 
ปี 2558 เป็นอีกปีหนึ่งที่ PMTA สามารถสร้างผลก าไร โดยมีก าไรสุทธิทั้งส้ินจ านวน 233 ล้านบาท อนัเป็นผลมำ

จำกพฒันำกำรท่ีส ำคญัหลำยประกำรท่ีส ำเร็จลงไดด้ว้ยควำมพยำยำมอยำ่งยิ่งยวดของ PMTA ซ่ึงประกอบดว้ยกำรเพ่ิมสำย
ก ำลงักำรผลิตปุ๋ยป๊ัมเมด็ใหม่ เพ่ือรองรับกำรเติบโตในอนำคตโดยเฉพำะส ำหรับตลำดส่งออก กำรขยำยพ้ืนท่ีโรงงำนให้เช่ำ 
และกำรเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ในปีท่ีผำ่นมำ 

 
จากความเข้มแข็งของตราสินค้า การมีสินค้าที่หลากหลาย และกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ 

PMTA มรีายได้จากการขายเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่3,258.5 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบั 3,088 ลำ้นบำท
ในปี 2557 แมจ้ะเป็นปีท่ีมีควำมทำ้ทำยจำกปัญหำกำรขำดแคลนปริมำณน ้ ำฝนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งส่งผลกระทบต่อ
อุปสงคข์องกำรใชปุ๋้ย 
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Table 3: Sales Volume Breakdown

Sales Volume Breakdown

Unit: Tons FY14 FY15 % YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 % YoY % QoQ

Domestic 117,432         118,851         1% 23,453           26,620           32,673           39% 23%

Export 79,554           79,690           0% 11,781           20,492           19,196           63% -6%

Total 196,986       198,541       1% 35,235        47,112        51,869        47% 10%

Table 2: Fertilizer Sales Volume

Unit: Tons FY14 FY15 % YoY 4Q/14 3Q/15 4Q/15 % YoY % QoQ

Fertilizer NPK 191,743         193,075         1% 34,243           46,013           48,733           42% 6%

Single fertilizer 2,642              3,224              22% 201                 553                 2,549              1170% 361%

Pesticide 2,601              2,242              -14% 790                 546                 587                 -26% 7%

Total 196,986       198,541       1% 35,235        47,112        51,869        47% 10%

PMTA สามารถรักษายอดขายไว้ได้ทีร่ะดบัเดยีวกนักบัปีก่อนหน้า โดยในปี 2558 ยอดขำยปุ๋ยเท่ำกบั 198,541 ตนั 
โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมียอดขำยปุ๋ยจ ำนวน 196,986 ตนั โดยอุปสรรคของกำรเติบโตของยอดขำยมำ
จำกโอกำสท่ีจ ำกัดในกำรส่งออกไปยงัประเทศในแอฟริกำ ตลอดจนภำวะภยัแลง้ในหลำยๆ ประเทศในภูมิภำคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

 
อุปสงค์การเช่าพืน้ทีโ่รงงานยงัคงอยู่ในระดบัสูง ด้วยอุปสงค์ทีเ่พิม่ขึน้จากลูกค้าปัจจุบัน เป็นผลให้อตัราการใช้

ประโยชน์ของพืน้ทีโ่รงงานให้เช่าของบริษัทฯ ในปี 2558 อยู่ในระดบัร้อยละ 100 ดว้ยเหตน้ีุรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจำก
ธุรกิจใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีโรงงำนเพ่ิมข้ึนจำก 32.1 ลำ้นบำท มำท่ี 49.1 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 53 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 
นอกจำกน้ี PMTA อยูใ่นระหวำ่งกำรสร้ำงบำคองโค 5-B เฟส 2 (พ้ืนท่ี 8,200 ตร.ม.) เพ่ือมำรองรับอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนและคำด
วำ่จะแลว้เสร็จในไตรมำสท่ี 1 ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2015 รายได้จากการขายปุ๋ ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึน้จาก 3,088 ล้านบาท มาที ่

3,258.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรขำยต่อตนัท่ีเพ่ิมข้ึนจำก 15,676 บำทต่อตนั มำท่ี 16,412 บำท
ต่อตนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จำกปี 2557 ในขณะท่ีปริมำณยอดขำยปุ๋ยเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1 จำกปี 2557 คือเพ่ิมข้ึนจำก 
196,986 ตนั มำท่ี 198,541 ตนั ในทำงตรงกนัขำ้มตน้ทุนวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 จำกปี 2557 โดยเพ่ิมข้ึนจำก 2,270.8 ลำ้น
บำทมำท่ี 2,472.3 ลำ้นบำท เป็นผลให้ตน้ทุนค่ำวตัถุดิบต่อตนัเพ่ิมข้ึนจำก 11,528 บำทต่อตนั มำท่ี 12,452 บำทต่อตนั หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ดว้ยอตัรำกำรเติบโตของตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงกวำ่อตัรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำร
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ขำยปุ๋ย ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ในปี 2558 ลดลงมำท่ีร้อยละ 24 เทียบกบัร้อยละ 26 นอกเหนือไปจำกน้ี ในวนัท่ี 8 ธนัวำคม 
2557 รัฐบำลเวยีดนำมมีค ำสัง่ยกเลิกภำษีมูลค่ำเพ่ิมร้อยละ 5 ส ำหรับกำรขำยปุ๋ยทุกประเภทเพื่อเป็นกำรสนบัสนุนเกษตรกร
เวยีดนำม ซ่ึงไดมี้ผลตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 เป็นตน้มำ 

 
รายได้จากการให้บริการและอื่นๆ เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยเพิ่มขึ้นมาที่ 52.4 ล้านบาท จาก 

36.6 ล้านบาทในปี 2557 โดยรำยไดส่้วนใหญ่มำจำกกำรใหบ้ริกำรและอ่ืนๆ คือ รำยไดจ้ำกธุรกิจกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีโรงงำน ดว้ย
อตัรำกำรเช่ำพ้ืนท่ีโรงงำนส ำหรับเช่ำท่ีมีในปัจจุบนัท่ีร้อยละ 100 และอุปสงคก์ำรเช่ำพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน จึงไดมี้กำรสร้ำงบำคอง
โค 5-B เฟส 2 ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิม่ขึน้ร้อยละ 14 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าจาก 207.3 ล้านบาทในปี 2557 มาที่ 236 ล้าน

บาทในปี 2558 เน่ืองจำกสำยกำรผลิตใหม่ยงัไม่ไดเ้ปิดใชเ้ต็มก ำลงักำรผลิต ในขณะท่ีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง
เน่ืองจำกกำรควบคุมตน้ทุน โดยลดลงจำก 266.1 ลำ้นบำทในปี 2557 มำท่ี 243.6 ลำ้นบำทในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 8 
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ 

 
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ปี 2558 อยู่ที่ 348.6 ล้านบาท ลดลงจาก 

375 ล้านบาทในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ดงันั้นอตัรำส่วนก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือม
รำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA margin) ลดลงจำกร้อยละ 12 มำท่ีร้อยละ 11 ในปี 2558 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ โดยเพ่ิมข้ึนจำก 40.8 ลำ้นบำทมำท่ี 57.2 ลำ้นบำทในปี 2558 เน่ืองจำกกำรติดตั้ง
สำยกำรผลิตปุ๋ยป๊ัมเมด็ใหม่ 

 
ดงันั้น PMTA จงึรายงานงบการเงนิรวมส าหรับปี 2558 ด้วยก าไรสุทธิจ านวน 233 ล้านบาท โดยลดลงร้อยละ18 

เมือ่เทยีบกบั 283 ล้านบาทในปี 2557 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงับริษทัขอรับรองวำ่ 

ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิ
ชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมำยให ้ นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ หรือนำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ หรือนำงสำวมณัฑนี สุรกำญจน์กลุ เป็นผูล้ง
ลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ หรือนำยจิเทนเดอร์ 
พอล เวอร์มำ หรือนำงสำวมณัฑนี สุรกำญจน์กลุ ก ำกบัไว ้ บริษทัจะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 

2. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรบริหำร 
 

 
 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ ำนำจ นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 

 นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

 

 นำงสำวมณัฑนี สุรกำญจน์กลุ เลขำนุกำรบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. ขอ้มูลกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั 

1.1 คณะกรรมกำร 
ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 63 - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA) - 0.01 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธำนกรรมกำรและประธำน     Utah State University,   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรบริหำร     สหรัฐอเมริกำ    ประธำนกรรมกำรบริหำร  

31 มกรำคม 2555  - ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์    2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
    (วิศวกรรมโยธำ) จุฬำลงกรณ์   2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรและกรรมกำร บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน) 
    มหำวิทยำลยั    บริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  

  - ปริญญำวิศวกรรมศำสตร์ดุษฎี   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรและ บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬำลงกรณ์    ประธำนกรรมกำรบริหำร  

    มหำวิทยำลยั   2554- ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำน บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
  - ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี    กรรมกำรสรรหำและก ำกบัดูแล  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สถำบนั    กิจกำร กรรมกำรพฒันำควำม  

    บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์    เป็นผูน้ ำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

  - ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี    กรรมกำรทบทวนกลยทุธ์และ  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวิชำกำร    โครงสร้ำงองคก์ร  

    จดักำรทัว่ไป มหำวิทยำลยั   2554- ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จ ำกดั (มหำชน) 
    รำชภฎัเพชรบุรี   2554- 2558 กรรมกำรและ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
  - ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี    ประธำนกรรมกำรบริหำร  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวิชำกำร   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั   2557 – ปัจจุบนั รองกรรมำธิกำรพลงังำนคนท่ี 1 สมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 

    มหำสำรคำม    คณะกรรมำธิกำรพลงังำน  

หมำยเหต ุ 1) ขอ้มูลสดัส่วนกำรถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  2) สดัส่วนกำรถือหุน้ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะแลว้ 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - ศิลปศำสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิสำขำวิชำกำรจดักำร   2557 – ปัจจุบนั สมำชิก สภำนิติบญัญติั 

    จดักำรนวตักรรมสงัคม มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์   2554- ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร องคก์รธุรกิจเพ่ือกำรพฒันำอยำ่ง 

    มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ         ย ัง่ยนื (TBCSD) 
  - Certificate in Advanced Management Program (AMP 155)      

     จำก Harvard Business School สหรัฐอเมริกำ      

  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี      

     26/2547) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั      

     ไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP 28/2555)      

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน      

     รุ่นท่ี 10 (วปรอ 4010) วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร      

  - หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ      

     ประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำรชั้นสูง รุ่นท่ี 6 ปี 2546      

     จำกสถำบนัพระปกเกลำ้      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 3      

     ปี 2549 จำกสถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำรพลงังำน       

     รุ่น 3 ปี 2556 จำกสถำบนัวิทยำกำรพลงังำน      
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 37 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  พ่ีชำยของ 22.02% กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ    กำรเงินจำกมหำวิทยำลยับอสตนั นำงสำวอุษณำ (รวม ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ประธำนหนำ้ท่ีบริหำร  - ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน จำก มหำกิจศิริ จ ำนวนหุ้น  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
กรรมกำรบริหำร    มหำวิทยำลยัซฟัฟอร์ค   ท่ีถือผ่ำน 2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำรกำรลงทุนและ    สหรัฐอเมริกำ  คสัโตเดียน มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั  - หลกัสูตร Director Accreditation   แลว้)  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
รับรอง     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
31 มกรำคม 2555     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั (สิงคโปร์) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ปี 2556   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั 

     ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2548 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 
     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง 75 - ปริญญำวิทยำศำสตรดุษฎี - 0.0006 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรบริหำร  บณัฑิต สำขำวิชำโลหะวิทยำ   (ถือโดย ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรกำรลงทุนและ     มหำวิทยำลยัออร์เซย ์ประเทศ  คู่สมรส) ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั  ฝร่ังเศส   2548 – 2553 กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ  - ปริญญำปริญญำดุษฎีบณัฑิต   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง    กิตติมศกัด์ิ สถำบนัเทคโนโลยี   ธ.ค. 58 –  ปัจจุบนั  กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ำกดั 

30 มกรำคม 2557    พระจอมเกลำ้   ธ.ค. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     Program (DAP รุ่นท่ี 74/2551)    มิ.ย. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั Seascape Surveys (Thailand) จ  ำกดั 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   พ.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั 
     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั 
     2541 – 2547 ประธำน หอกำรคำ้ฝร่ังเศส - ไทย 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 56 - ปริญญำโท                  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรบริหำร    สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำรบริหำร    ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ควำมเส่ียง กรรมกำรกำรลงทุน    มหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นโครงกำร    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
และกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม    ร่วมกบั Kellogg Graduate School    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
ผกูพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดใน    of Management of Northwestern    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

หนงัสือรับรอง    University ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

31 มกรำคม 2555  - หลกัสูตร Director Certification   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     Program (DCP 165/2555)   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ช้ิปป้ิง แอนด์ โลจิสติคส์ จ  ำกดั 

     ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     2548 – 2554 ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั แอดวำนซ์ ไฟแนนซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
      สำยงำนกำรเงิน  
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยกฤช ฟอลเลต็ 66 - ปริญญำโทพำณิชยศ์ำสตร์ - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    มหำบณัฑิต (บริหำรธุรกิจ)    เม.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและ    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  

กรรมกำรอิสระ  - ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์บณัฑิต    2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระและ บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
12 เมษำยน 2555    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    กรรมกำรตรวจสอบ  
  - หลกัสูตร Audit Committee    2555 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระและประธำน บริษทั ไทยวำโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
    Seminar – Get Ready for the Year     กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

    End สภำวิชำชีพในพระบรม   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำร บริษทั ธนูลกัษณ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
    รำชูปถมัภ ์ปี 2558    ตรวจสอบ  

  - หลกัสูตร Director Certification   2553 – ธ.ค. 58 กรรมกำรอิสระและประธำน บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ำกดั (มหำชน) 
     Program (DCP 149/2554)    กรรมกำรตรวจสอบ  
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุ  มหำวิทยำลยันครพนม 

  - หลกัสูตร Diploma Examination   2552 – 2556 ท่ีปรึกษำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ  ำกดั 

     Exam (EXAM 32/2555)   2551 – 2552 ผูช่้วยผูว้ำ่กำรสำยปฎิบติักำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

    จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   2547 – 2551 ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)    ฝ่ำยตรวจสอบกิจกำรภำยใน  

  - Advance Management    2545 – 2547  ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำย ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

    Program, Harvard Business     ตรวจสอบ 1 สำยก ำกบั  
    School, Boston, USA    สถำบนักำรเงิน 1  
     2535 – 2538 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
      ตลำดทุน ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยสนัติ บำงออ้ 69 - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร     กำรเกษตร มหำวิทยำลยัเทก็ซสั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแล บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ    เทค ประเทศสหรัฐอเมริกำ    กิจกำร ประธำนกรรมกำร  
ก ำหนดค่ำตอบแทน  - ปริญญำตรีรัฐศำสตร์บณัฑิต     สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
กรรมกำรตรวจสอบและ    (กำรคลงั) จุฬำลงกรณ์    กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรอิสระ    มหำวิทยำลยั   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำน บริษทั ประชำอำภรณ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
31 มกรำคม 2555  - ประกำศนียบตัรวิทยำลยัป้องกนั    กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
     รำชอำณำจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 38   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ประชำอำภรณ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
  - ประกำศนียบตัร สำขำกำรพฒันำ    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    มหำวิทยำลยัเคมบริดจ ์ประเทศ   2555 – ปัจจุบนั อนุกรรมกำรจดัท ำบนัทึก กระทรวงกำรคลงั 
    สหรำชอำณำจกัร    ขอ้ตกลงและประเมินผล  
  - หลกัสูตร Director Certification    กำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ  
     Program (DCP 12/2544)    สำขำส่ือสำรและพลงังำน  
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั    ของคณะกรรมกำร  
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)    ประเมินผลงำนรัฐวิสำหกิจ  

  - หลกัสูตร Audit Committee   2549 – 2552 อธิกำรบดี มหำวิทยำลยัโยนก จงัหวดัล ำปำง 
     Program (ACP 42/2556)   2544 – 2545 กรรมกำร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   2542 – 2544 กรรมกำร กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   2540 – 2549 รองเลขำธิกำร คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคม 
  - หลกัสูตร Monitoring Fraud      แห่งชำติ 
  Risk Management  (MFM9/2556)   2539 – 2542 กรรมกำร กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 - 216 - 

 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยสนัติ บำงออ้ (ต่อ)  - หลกัสูตร Monitoring the       

     System of Internal Control and       
  Risk Management (MIR 14/2556)      
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Monitoring the       

     Internal Audit Function      

     (MIA 14/2556)      
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Monitoring the       
     Quality of Financial Reporting      
     (MFR 17/2556)      
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Role of the       
     Compensation Committee       
     Program (RCC 16/2556)      
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Audit Committee       

     Seminar – Get Ready for the Year       
     End สภำวิชำชีพในพระบรม      
     รำชูปถมัภ ์   ปี 2558      
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 35 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ นอ้งสำวของ 3.89% กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ    จำกสถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ นำยเฉลิมชยั  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ตอบแทน    ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์ มหำกิจศิริ  และ  2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและ    มหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นโครงกำร คู่สมรสของ  กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั   ร่วมกบั Kellogg Graduate School  นำยกมลสุทธ์ิ  มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 

บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    of Management of Northwestern  ทพัพะรังสี  ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 

รับรอง   University ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

31 มกรำคม 2555  - ปริญญำตรีสำขำบริหำรธุรกิจ   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
    จำกมหำวิทยำลยับอสตนั    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สหรัฐอเมริกำ   2554 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
  - หลกัสูตร Director Accreditation     บริหำรและปฏิบติักำร  

     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    2553 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   2551 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เมำน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั  45 - License of Law, Emirates  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

เอม็. อลันสัซำรี     University   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด     กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ค่ำตอบแทน กรรมกำรอิสระ     ปัจจุบนั Director General Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin  

30 มกรำคม 2556       Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั สมำชิก The National Consulting Council สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั Assistant-Undersecretary The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั The Emirates Insurance Company สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั  Alwifaq Finance Company สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั  The National Investor Company สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

     ปัจจุบนั ผูจ้ดักำรทัว่ไป Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

     ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

     ปัจจุบนั รองประธำน Youth Hostel Society สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

นำยอีฟ บำบิว 77 - M.B.A., Harvard Business School,  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำร    USA   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
12 กรกฎำคม 2556  - M.B.A., Institut d’Administration    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    des Entreprises de Paris, France   ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั Claranor ประเทศฝร่ังเศส 
  - Bachelor’s Degree, Civil Engineer,    ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั Lucibel ประเทศฝร่ังเศส 

    Ecole Centrale de Paris, France   2546 – ปัจจุบนั ประธำนบริหำร บริษทั ELSA Consultants S.A. 
     2543 – 2547 ประธำนบริหำร บริษทั CPG Market S.A. 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 69 - M.A. Economics Georgetown  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรตรวจสอบ     University, USA   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  - เศรษฐศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี)   2553 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
และกรรมอิสระ    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   พ.ค. 52 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
30 มกรำคม 2556  - หลกัสูตร Director Accreditation Program    ตรวจสอบ  
     (DAP รุ่นท่ี 8/2547) จำกสมำคมส่งเสริม   เม.ย. 52 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
     สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   2552 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรและ บริษทั เงินทุนแอด๊วำนซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification Program    กรรมกำรตรวจสอบ  

     (DCP 104/2551) จำกสมำคมส่งเสริม   พ.ย. 54 – ต.ค. 57 ประธำนกรรมกำรก ำกบั บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
     สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)    ดูแลกิจกำรท่ีดี  

  - หลกัสูตร Audit Committee   2549 – 2552 กรรมกำรอิสระ กรรมกำร บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
     Program (ACP 27/2552)    ตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ  

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ  ำกดั 

  - หลกัสูตร Finance of Non-   2554 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั วิทยัไบโอเพำเวอร์ จ  ำกดั 

   Finance Director (FND 13/2547)   2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเวอร์กรีน พลสั จ ำกดั 

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Role of Chairman      
     Program (RCP 10/2547)      
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
  กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช์ (ต่อ)  - หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร      
     วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร      

     (วปอ.) รุ่นท่ี 40      

  - หลกัสูตรประกำศนียบตัรชั้นสูง      
     กำรเมืองกำรปกครองในระบอบ      

     ประชำธิปไตย ส ำหรับนกับริหำร      

     ระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 5       

     สถำบนัพระปกเกลำ้      

  - หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง       

     (นบส.1) รุ่นท่ี 13/2536 สถำบนั      

     พฒันำขำ้รำชกำรพลเรือน      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง       

     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน       
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 5      
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์ 66 - ปริญญำเอก Industrial Engineering, Lamar - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรอิสระ    University ประเทศสหรัฐอเมริกำ   พ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
13 พฤษภำคม 2558  - ปริญญำโท Industrial Engineering, Lamar   2551 – 2552 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน) 
    University ประเทศสหรัฐอเมริกำ    กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้  
  - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต     และก๊ำซธรรมชำติ  

    (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   2546 – 2550 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Role of the Compensation Committee    กลุ่มธุรกิจส ำรวจ ผลิต และ  

    (RCC) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั    ก๊ำซธรรมชำติ  

    ไทย (IOD) รุ่นท่ี 10/2553   2543 – 2546 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Directors Certification Program    ปตท. ปฏิบติังำนในต ำแหน่ง  

    (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร    กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

    บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2547   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
  - หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director   2555 – 2557 ประธำนกรรมกำร บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ำกดั 
    Program (FND) สมำคมส่งเสริมสถำบนั   2552 – 2555 ประธำนกรรมกำรและ บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่    รีซอร์สเซส จ ำกดั 
    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 9/2547    รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร  
  - คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลแห่งชำติ (NCGC)      
    สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย      
    (IOD)      
  - หลกัสูตรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐ      
    ร่วมเอกชน (วปรอ. 4212) วิทยำลยั      
    ป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่นท่ี 12      
  - Stanford Executive Program, Stanford University       
    ประเทศสหรัฐอเมริกำ      
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1.2 ผูบ้ริหำร 
ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 37 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  พ่ีชำยของ 22.02% กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ    กำรเงินจำกมหำวิทยำลยับอสตนั นำงสำวอุษณำ (รวม ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ประธำนหนำ้ท่ีบริหำร  - ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน จำก มหำกิจศิริ จ ำนวนหุ้น  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
กรรมกำรบริหำร    มหำวิทยำลยัซฟัฟอร์ค   ท่ีถือผ่ำน 2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำรกำรลงทุนและ    สหรัฐอเมริกำ  คสัโตเดียน มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั  - หลกัสูตร Director Accreditation   แลว้)  และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
รับรอง     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
31 มกรำคม 2555     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร้ี จ  ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั (สิงคโปร์) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ปี 2556   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั 

     ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2548 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 
     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ 51 - ปริญญำตรี Commerce (Honors), - 0.0030 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส    University of Delhi ประเทศอินเดีย  (ถือผำ่น พ.ค. 58 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  - Fellow Chartered Accountant (FCA)  บริษทั ไทย  อำวุโสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี  
กรรมกำรบริหำร  - หลกัสูตร Director Certification  เอน็วีดีอำร์  กำรเงิน/กรรมกำรบริหำร  
13 พฤษภำคม 2558    Program (DCP) สมำคมส่งเสริม  จ ำกดั) ส.ค. 48 – ต.ค. 54 CFO and Acting Managing  บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ำกดั (มหำชน) 
    สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)    Director  

    รุ่นท่ี 78/2549   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
  - หลกัสูตร The Board’s Role in    ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
    Mergers and Acquisition    มิ.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
    (M&A) สมำคมส่งเสริม   มิ.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
    สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย    พ.ย. 54 – มี.ค. 58 Executive Director & CFO Jindal Stainless Limited 

    (IOD) รุ่นท่ี 1/2554    Board’s Member Jindal Stainless Limited 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 38 - ปริญญำโทดำ้นคณิตศำสตร์ คู่สมรสของ - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่    ประกนัภยั มหำวิทยำลยับอสตนั  นำงสำวอุษณำ คู่สมรส ถือ มิ.ย. 58 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
อำวุโสและประธำนกลุ่มอำหำร    ประเทศสหรัฐอเมริกำ มหำกิจศิริ 3.89%  อำวุโสและประธำนกลุ่ม  
และเคร่ืองด่ืม  - ปริญญำตรีดำ้นวิศวกรรม    อำหำรและเคร่ืองด่ืม  
1 มิถุนำยน 2558    อุตสำหกำรและกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำร   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    มหำวิทยำลยัแมสซำจูเซทส์ ประเทศ   2556 – ปัจจุบนั Chief Business Development  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
    สหรัฐอเมริกำ    Officer  

  - หลกัสูตร Director Certification    2556 – ปัจจุบนั CEO / Founder บริษทั มูเกนได จ ำกดั 

    Program สมำคมส่งเสริมสถำบนั   2550 – 2556 Vice President: Business  บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพำณิชย ์จ  ำกดั 

    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี     Development  

    119/2552   2544 – 2547 Marketing Analyst บริษทั กรีนสปอต จ ำกดั 

  - Pacific Basin Economic Council       

    Thailand (PBEC) – Director General       
    2545 – 2547      

นำยคิท เหวย่ อ้ึง 38 - Bachelor of Commerce &  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่      Management, Lincoln University    ม.ค. 58 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
สำยงำนกลยทุธ์ กำรลงทุน และ     ประเทศนิวซีแลนด์    สำยงำนกลยทุธ์ กำรลงทุน   

บริหำรควำมเส่ียง  - Chartered Financial Analyst (CFA)     และบริหำรควำมเส่ียง  

20 มกรำคม 2558     charter holder with the CFA    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Institute   2556 – 2557 Senior Vice President Maybank Kim Eng ประเทศสิงคโปร์ 
  - CPA Australia   2548 – 2555 Executive Director Goldman Sachs ประเทศสิงคโปร์ 
     2547 – 2548 Vice President ECM Libra ประเทศมำเลเซีย 
     2543 – 2547 Analyst HSBC Securities ประเทศมำเลเซีย 
     2541 – 2543 Auditor Ernst & Young ประเทศมำเลเซีย 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยซิกมนัต ์สตรอม 59 - ปริญญำโท สำขำ Computer Science,  - 0.0079 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่-    Finance/Administration, EDB    พ.ค. 58 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ชิปป้ิงและโลจิสติกส์    Hoeyskolen ประเทศนอร์เวย ์    ชิปป้ิงและโลจิสติกส์  

6 พฤษภำคม 2558  - Director Certification Program (DCP),    2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
    จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั    กรรมกำรบริหำรและกรรมกำร  
    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD),     สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
    รุ่นท่ี 182/2556   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ำกดั 
     2557 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั โทรีเซน-วินำมำ เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
     2556 – 2557 กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั โทรีเซน-วินำมำ โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
     2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of  

       Agro-Forestry Products and Fertilizers 

     2552 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     2546 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
     2543 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร The NORDIC Chamber of Commerce 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำงอุไร ปล้ืมส ำรำญ 61 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรจดักำร - 0.012 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่     และกำรบญัชีจำกมหำวิทยำลยั   ก.ค. 53 – ธ.ค. 58 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง      Woodbury สหรัฐอเมริกำ    สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง  
และกำรก ำกบัดูแล  - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ     และก ำกบัดูแล  

12 กรกฎำคม 2553     จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

(ลำออกจำกต ำแหน่งเม่ือวนัท่ี  - หลกัสูตร Director Certification   2550 – 2553 Managing Director The Dow Chemical Indonesia Company – Indonesia 

31 ธนัวำคม 2558)     Program (DCP 176/2556)   2547 – 2550 Finance director The Dow Chemical Indonesia Company – Indonesia 

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   2543 – 2547 Corporate Audit Process  The Dow Chemical Company – USA 
     กรรมกำรบริษทัไทย (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 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 - 227 - 

1.3 เลขำนุกำรบริษทั 
 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำงสำวมณัฑนี สุรกำญจน์กุล 50 - ปริญญำโทสำขำกำรบริหำรศศินทร์ - 0 2533 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรแผนก บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

เลขำนุกำร    ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    ทะเบียนหุ้น  
14 สิงหำคม 2551  - อกัษรศำสตร์บณัฑิต      
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      
  - หลกัสูตร Director Certification Program      
    (DCP 1/2543) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Company Secretary Program         
    (CSP 15/2549) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Effective Minute Taking      
    (EMT 1/2549) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Understanding the fundamental      
    of financial Statement (UFS 1/2549)      
    จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร      
    บริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Improving the Quality of       
    Financial  Reporting (QFR 2/2549)       
    จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร      
   บริษทัไทย (IOD)      
 หมำยเหตุ หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทัอยูใ่นหวัขอ้ โครงสร้ำงกำรจดักำร ขอ้  8.3 
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2. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทย่อยหลกั ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
2.1 บริษทั โทรีเซนชิปป้ิง สิงคโ์ปร์ พีทีอี แอลทีดี 

 2.1.1 คณะกรรมกำร 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ * 37 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  พ่ีชำยของ 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรและ    กำรเงินจำกมหำวิทยำลยับอสตนั นำงสำวอุษณำ  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั  - ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน จำก มหำกิจศิริ   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    มหำวิทยำลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
รับรอง    สหรัฐอเมริกำ   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
31 มกรำคม 2555  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั (สิงคโปร์) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ปี 2556   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั 
     ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

     2555 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ำกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 

     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง * 75 - ปริญญำวิทยำศำสตรดุษฎี - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรและ  บณัฑิต สำขำวิชำโลหะวิทยำ    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั     มหำวิทยำลยัออร์เซย ์ประเทศ   ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ  ฝร่ังเศส   2548 – 2553 กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จ ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง  - ปริญญำปริญญำดุษฎีบณัฑิต   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
28 ธนัวำคม 2558    กิตติมศกัด์ิ สถำบนัเทคโนโลยี   ธ.ค. 58 –  ปัจจุบนั  กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ำกดั 

    พระจอมเกลำ้   ธ.ค. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     Program (DAP รุ่นท่ี 74/2551)    มิ.ย. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั Seascape Surveys (Thailand) จ  ำกดั 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   พ.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง (ต่อ)     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั 

     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั 

     2541 – 2547 ประธำน หอกำรคำ้ฝร่ังเศส - ไทย 
นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ * 56 - ปริญญำโท                  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรและ    สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
และกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม    ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ผกูพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดใน    มหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นโครงกำร    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
หนงัสือรับรอง    ร่วมกบั Kellogg Graduate School    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
28 ธนัวำคม 2558    of Management of Northwestern    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    University ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
  - หลกัสูตร Director Certification   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     Program (DCP 165/2555)   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ช้ิปป้ิง แอนด์ โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
     2548 – 2554 ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั แอดวำนซ์ ไฟแนนซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
      สำยงำนกำรเงิน  
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ * 35 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ นอ้งสำวของ 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรและ    จำกสถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ นำยเฉลิมชยั  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์ มหำกิจศิริ  2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    มหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นโครงกำร   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รับรอง   ร่วมกบั Kellogg Graduate School    มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 

31 มกรำคม 2555    of Management of Northwestern    ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
   University ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
  - ปริญญำตรีสำขำบริหำรธุรกิจ   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
    จำกมหำวิทยำลยับอสตนั    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สหรัฐอเมริกำ   2554 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
  - หลกัสูตร Director Accreditation     บริหำรและปฏิบติักำร  

     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    2553 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   2551 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2549 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เมำน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ * 51 - ปริญญำตรี Commerce  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรและ    (Honors), University of Delhi    พ.ค. 58 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    ประเทศอินเดีย    อำวุโสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี  
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ  - Fellow Chartered Accountant     กำรเงิน/กรรมกำรบริหำร  
รับรอง    (FCA)   ส.ค. 48 – ต.ค. 54 CFO and Acting Managing  บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ำกดั (มหำชน) 
28 ธนัวำคม 2558  - หลกัสูตร Director     Director  

    Certification Program (DCP)    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    สมำคมส่งเสริมสถำบนั   ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)    มิ.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
    รุ่นท่ี 78/2549   มิ.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  - หลกัสูตร The Board’s Role in    พ.ย. 54 – มี.ค. 58 Executive Director & CFO Jindal Stainless Limited 

    Mergers and Acquisition     Board’s Member Jindal Stainless Limited 
    (M&A) สมำคมส่งเสริม      

    สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย       

    (IOD) รุ่นท่ี 1/2554      

นำยเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั * 58 - Master degree, University of - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรและ     ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั     Wales   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ  - Bachelors degree, Wales   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
รับรอง     Cardiff Polytechnic   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
1 ตุลำคม 2556  - Certificate – First class   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
     Marine Engineer   ก.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     ธ.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (เดนมำร์ก) เอพีเอส 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยลี เวย ์ชุง 36 - Diploma in Accountancy - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรและ    Ngee Ann Polytechnic,    2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    Singapore   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ  - GCE ‘O’ Level, Bukit Panjang    2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (พีทีอีพ) แอลทีดี 

รับรอง    Government High School   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
30 เมษำยน 2553  - Admitted as an Associate    2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
    Member, Institute of Chartered   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
    Secretaries & Administrators   2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
  - Practising Chartered Secretary,      

    Institute of Chartered      

    Secretaries & Administrators      
นำยเควิน ตนั 62 - Bachelor of Accountancy, - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรตวัแทนและ     National University of    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำรตวัแทน บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั     Singapore   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
รับรอง     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
27 เมษำยน 2554     2554 – ปัจจุบนั กรรมกำรตวัแทน บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

* คือ บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัส่งเขำ้เป็นกรรมกำรผูบ้ริหำรและผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
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2.1.2 ผูบ้ริหำร 

 
ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตนั * 58 - Master degree, University of - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรและ     Wales   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั  - Bachelors degree, Wales   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ     Cardiff Polytechnic   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
รับรอง  - Certificate – First class   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
1 ตุลำคม 2556     Marine Engineer   ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     ธ.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (เดนมำร์ก) เอพีเอส 
นำยไมเคิล แอนเดอร์สนั 46  - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพำณิชย ์     พ.ย. 54 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพำณิชย ์ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
16 พฤศจิกำยน 2554        

นำยมิเคล โบ 47 - Master of Business - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง     Administration, Aston    ส.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
1 สิงหำคม 2555     University    ควำมเส่ียง  
Ms. Aikaterini Kanellopoulou 40 - London Guildhall University - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยกฎหมำยและ     มิ.ย. 56 – ปัจจุบนั ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยกฎหมำย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
สินไหมทดแทน      และสินไหมทดแทน  
12 มิถุนำยน 2556        
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยทอนน่ี พรีเบน็ แฮนส์ซนั 47 - Diploma of Maritime Law  - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
หวัหนำ้ฝ่ำยปฏิบติักำรเชิงพำณิชย ์    specializing in Laytime and   ก.ย. 58 – ปัจจุบนั หวัหนำ้ฝ่ำยปฏิบติักำรเชิงพำณิชย ์ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
1 กนัยำยน 2558    Demmurrage      

  - Diploma of Maritime Law      
    Specializing in Tanker Charter-      
    Parties      
นำยสติค อลัเบิร์ต เฮ็นริคเซ็น 67 - Roaly Norwegian Air force- - 0 กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยเช่ำเรือ    Officer Academy   พ.ย. 58 – ปัจจุบนั ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยเช่ำเรือ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2 พฤศจิกำยน 2558        
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2.2 บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) 
2.2.1 คณะกรรมกำร 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ * 63 - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (MBA) - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธำนกรรมกำรและประธำน     Utah State University,   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรบริหำร     สหรัฐอเมริกำ    ประธำนกรรมกำรบริหำร  

19 มิถุนำยน 2555  - ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์    2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
    (วิศวกรรมโยธำ) จุฬำลงกรณ์   2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรและกรรมกำร บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน) 
    มหำวิทยำลยั    บริหำรควำมเส่ียงองคก์ร  

  - ปริญญำวิศวกรรมศำสตร์ดุษฎี   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรและ บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬำลงกรณ์    ประธำนกรรมกำรบริหำร  

    มหำวิทยำลยั   2554- ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำน บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
  - ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี    กรรมกำรสรรหำและก ำกบัดูแล  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สถำบนั    กิจกำร กรรมกำรพฒันำควำม  

    บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์    เป็นผูน้ ำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

  - ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี    กรรมกำรทบทวนกลยทุธ์และ  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวิชำกำร    โครงสร้ำงองคก์ร  

    จดักำรทัว่ไป มหำวิทยำลยั   2554- ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จ ำกดั (มหำชน) 
    รำชภฎัเพชรบุรี   2554- ปัจจุบนั กรรมกำรและ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
  - ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎี    ประธำนกรรมกำรบริหำร  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำวิชำกำร   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั   2557 – ปัจจุบนั รองกรรมำธิกำรพลงังำนคนท่ี 1 สมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 

    มหำสำรคำม    คณะกรรมำธิกำรพลงังำน  

  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง   2557 – ปัจจุบนั สมำชิก สภำนิติบญัญติั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 3   2554- ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร องคก์รธุรกิจเพ่ือกำรพฒันำอยำ่ง 

     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน     ย ัง่ยนื (TBCSD) 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - ศิลปศำสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิสำขำวิชำกำรจดักำร      

    จดักำรนวตักรรมสงัคม มนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์      

    มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ          

  - Certificate in Advanced Management Program (AMP 155)      

     จำก Harvard Business School สหรัฐอเมริกำ      

  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี      

     26/2547) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั      
     ไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP 28/2555)      

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน      

     รุ่นท่ี 10 (วปรอ 4010) วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร      

  - หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ      

     ประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำรชั้นสูง รุ่นท่ี 6 ปี 2546      

     จำกสถำบนัพระปกเกลำ้      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 3      

     ปี 2549 จำกสถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำรพลงังำน       

     รุ่น 3 ปี 2556 จำกสถำบนัวิทยำกำรพลงังำน      

 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 - 238 - 

 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ * 37 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  - 10.65% กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
รองประธำนกรรมกำรบริหำร    กำรเงินจำกมหำวิทยำลยับอสตนั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  - ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน จำก    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    มหำวิทยำลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกำ   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
31 มกรำคม 2555     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั (สิงคโปร์) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ปี 2556   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั 

     ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2548 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 
     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง * 75 - Ph.D. in physicals sciences - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำร  Orsay University, France   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั  - Honorary Ph.D.    ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ  King Mongkut Institute   2548 – 2553 กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จ ำกดั (มหำชน) 
รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
28 มกรำคม 2556     Program (DAP รุ่นท่ี 74/2551)    ธ.ค. 58 –  ปัจจุบนั  กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ำกดั 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ธ.ค. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   มิ.ย. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     มิ.ย. 58 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั Seascape Surveys (Thailand) จ  ำกดั 
     พ.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั 
     ก.ย. 57 –  ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั 
     2541 – 2547 ประธำน หอกำรคำ้ฝร่ังเศส - ไทย 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ * 56 - ปริญญำโท                  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรบริหำรและ    สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    มหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นโครงกำร    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
รับรอง    ร่วมกบั Kellogg Graduate School    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
26 มิถุนำยน 2555    of Management of Northwestern    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    University ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
  - หลกัสูตร Director Certification   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     Program (DCP 165/2555)   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ช้ิปป้ิง แอนด์ โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     2548 – 2554 ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั แอดวำนซ์ ไฟแนนซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
      สำยงำนกำรเงิน  
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยโตะ๊ เวิน เคียง โจอะคิม 51 - Bachelor of Business  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรอิสระ  Administration, Finance Major   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง  University of North Texas   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

26 มิถุนำยน 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  
นำยอึง เชอ ยำน 56 - Bachelor of Accountancy - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรอิสระ  National University of    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง  Singapore   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

19 มิถุนำยน 2555  - Member of the Institute of   2533 –  ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร C Y Ng & Co 

  Certified Public Accountants   2547 –  ปัจจุบนั กรรมกำร Ecowise Holdings Limited 

  Of Singapore (ICPAS)   2550 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ Samko Timber Limited 

  - Member of the Institute of   2553 – ปัจจุบนั  กรรมกำร Vicplas International Ltd. 

  Certified Public Accountants   ปัจจุบนั กรรมกำร MoneyMax Financial Services Ltd.  

  In Australia   2539 – ปัจจุบนั   กรรมกำร Bonython Trading Pte. Ltd. 

  - Fellow member of Institute   2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร Lancashire General Properties (Singapore) Pte. Ltd.  

  Of Certified Public    ปัจจุบนั กรรมกำร MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd. 

  Accountants Of    ปัจจุบนั กรรมกำร MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. 

  Singapore (ICPAS)   ปัจจุบนั กรรมกำร MTR-4 (Singapore) Pte. Ltd. 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยอึง เชอ ยำน (ต่อ)     ปัจจุบนั กรรมกำร MTR-5 (Singapore) Pte. Ltd. 

     ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. 

     ปัจจุบนั กรรมกำร Seascape Surveys Pte. Ltd. 

นำยเจน โจเซฟ สโครูปำ 68 - Doctorate Degree (Ph.D.) at  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรอิสระ    University of Cape Town in    ต.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง    South Africa   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

21 ตุลำคม 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 บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัส่งเขำ้เป็นกรรมกำรผูบ้ริหำรและผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
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2.2.2 ผูบ้ริหำร 
ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 37 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  - 10.65% กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
รองประธำนกรรมกำรบริหำร    กำรเงินจำกมหำวิทยำลยับอสตนั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  - ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน จำก    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    มหำวิทยำลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกำ   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
31 มกรำคม 2555     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั (สิงคโปร์) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ปี 2556   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั 

     ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2548 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 
     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
นำยพอล ไวลีย ์  - English and Law, University of - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด     Natal in South Africa   2546 –  ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
ซบัซี เซอร์วิสเซส จ ำกดั  - Sociology, University of South      
2546    Africa      
นำยนีล โฮวี   - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
Group Regional Director, Western      2553 – ปัจจุบนั Group Regional Director,  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
Hemisphere      Western Hemisphere  

2553        

นำยปีเตอร์ ริคเคิลไมเออร์   - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
Group Regional Director, Eastern      2548 – ปัจจุบนั Group Regional Director,   

Hemisphere      Eastern Hemisphere บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส จ ำกดั 

2548        
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยคทำรัฐ สุขแสวง 49 - ปริญญำโท สำขำ กำรบริหำร - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ    จดักำรทัว่ไป สถำบนับณัฑิต   ม.ค. 57 –  ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
กำรเงิน    พฒันบริหำรศำสตร์     กำรเงิน  
2 มกรำคม 2557  - ปริญญำตรี สำขำ บญัชี   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์   พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 
     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั 
     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั 
     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร Seascape Surveys Pte. Ltd. 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid Drilling (Singapore) Pte. Ltd. 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid Drilling (Malaysia) Sdn Bhd 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd. 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd. 

     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. 
     พ.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร MTR-4 (Singapore) Pte. Ltd. 
     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.  

นำยเจฟฟรีย ์อลัเลน บรีล 59 - Biloxi High School - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
Operations Manager,      ก.ย. 57 – ปัจจุบนั Operations Manager บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
Mermaid Drilling     ก.ย. 51 – พ.ย. 53 Operations Manager บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

1 กนัยำยน 2557     มี.ค. 51 – ส.ค. 51 Rig Manager บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

     ม.ค. 49 – มี.ค. 50 Rig Manager Apexindo 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยวิลเล่ียม แมค็โดนลัด์ 59 - Bachelor of Commerce degree - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
Group Regional Director, Eastern      ม.ค. 49 – ปัจจุบนั Group Regional Director,  บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
Hemisphere      Eastern Hemisphere  
มกรำคม 2549        

 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 - 247 - 

2.3 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
2.3.1 คณะกรรมกำร 

 
 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ์ 69 - ปริญญำเอก สำขำบริหำรงำน  -  - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ประธำนกรรมกำร / ประธำน     ยติุธรรม สหรัฐอเมริกำ    2555 – ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
กรรมกำรบริหำร     (ทุนรัฐบำล)   2551 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั(มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม  - ปริญญำโท สำขำบริหำรงำน   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผกูพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดใน    ต ำรวจ สหรัฐอเมริกำ    2547 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทัหลกัทรัพยเ์มอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั 
หนงัสือรับรอง    (ทุนรัฐบำล)   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทัเมอร์ชัน่ พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั 
11 มิถุนำยน 2555  - Director Accreditation จำก   2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรอุตสำหกรรมระยอง  
     Program (DAP) รุ่นท่ี 75/2008     จ ำกดั (ไทย-จีน) 
     สมำคมส่งเสริมสถำบนั   2554– ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร นำยกสภำกำรศึกษำโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจนำยกสมำคมชำว 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)     อุบลรำชธำนี 
  - สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน       
     (วตท.) รุ่นท่ี 10 พ.ศ. 2553      
     วิทยำลยัป้องกนั      
     รำชอำณำจกัรหลกัสูตร       
     ปรอ. รุ่นท่ี 1      
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ * 37 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
รองประธำนกรรมกำร    กำรเงินจำกมหำวิทยำลยับอสตนั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
และกรรมกำรบริหำร  - ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน จำก    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    มหำวิทยำลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    สหรัฐอเมริกำ   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
รับรอง  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
11 มิถุนำยน 2555     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั (สิงคโปร์) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
     ปี 2556   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ เฟรนชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (ต่อ)     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Seascape Surveys Pte. Ltd. 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Subtech Limited (Seychelles) 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Asia Offshore Drilling Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Asia Offshore Rig 1 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Asia Offshore Rig 2 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Asia Offshore Rig 3 Limited 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (ต่อ)     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

     2555 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ำกดั 

     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 

นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ * 56 - Master’s Degree (EMBA) from  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำร    Sasin Graduate School of Business    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด    Chulalongkorn University   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ค่ำตอบแทน และ    in a joint program with Kellogg   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    Graduate School of    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    Management of Northwestern    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

รับรอง    University   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 

11 มิถุนำยน 2555  - Singapore Polytechnic with a    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 

    Diploma in Production    ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ช้ิปป้ิง แอนด์ โลจิสติคส์ จ  ำกดั 

    Engineering   ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

  - Completed Finance for Senior    ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

    Executives at Harvard    พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร Petrolift Inc. 

    University   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 

     Program (DCP 165/2555)   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Seascape Surveys Pte. Ltd. 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Subtech Limited (Seychelles) 

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร Mermaid International Ventures  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ำกดั 

     ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 

นำยสุชำติ ธรรมำพิทกัษก์ุล 66 - ปริญญำโท นิติศำสตร์ มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร     สหรัฐอเมริกำ   2547 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
ตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำร  - เนติบณัฑิตไทย   2548 – ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบและ บมจ. ยนิูมิต เอนจิเนียร่ิง 
สรรหำและก ำหนด  - ปริญญำตรี นิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั    กรรมกำรอิสระ  
ค่ำตอบแทน  - หลกัสูตร Director Certification Program   2548 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. ที.ซี. ยเูน่ียม โกลบอล 
กรกฎำคม 2547     (DCP 60/2005) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั    และกรรมกำรอิสระ  

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. เอม็ เอฟ อี ซี 

  - หลกัสูตร Role of the Compensation    และกรรมกำรอิสระ  
     Committee Class (RCC 11/2010)      2555 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป 
  - หลกัสูตร Director Accreditation Program    และกรรมกำรอิสระ  

     (DAP 27/2004) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      

     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเอกวจัน์ อมรวิวฒัน์ 54 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรอิสระ     Northrop University, Los    เม.ย. 53 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ     Angeles, CA, USA   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
9 เมษำยน 2553  - ปริญญำตรี สำขำบญัชี   ต.ค. 41 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำอำวโุสและผูบ้ริหำร  บจ. คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ 
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    ฝ่ำยสนบัสนุนกำรตลำดธุรกิจ  
  - Director Accreditation Program    กำรบิน  
     Class 84/2010, สมำคมส่งเสริม   มี.ค. 54 – มี.ค. 56 Executive Committee Asian Business Aviation Association (AsBAA) 
     สถำบนั กรรมกำรบริษทัไทย    ก.พ. 49 – ก.พ. 56 Executive Administrator Asian Business Aviation Association (AsBAA) 
     (IOD)   ก.ค. - ก.ย. 41 ฝ่ำยวิเครำะห์หลกัทรัพย ์ ธนำคำร บีเอน็พี พำร์ริบำร์ 
  - Audit Committee Program    ม.ค. - มิ.ย. 41 ผจก.ฝ่ำยกำรเงินและเทคโนโลยี บมจ. เอเชียนมำรีนเซอร์วิสส์ 
     Class 32/2010,สมำคมส่งเสริม       สำรสนเทศ  
     สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย   ก.พ. 37 - ธ.ค. 40 ผอ.ฝ่ำยวำณิชธนกิจ บมจ.เงินทุนหลกัทรัพย ์เอกพฒัน์ 
     (IOD)   พ.ย. 34 - ม.ค. 37 ผจก.ฝ่ำยวำณิชธนกิจ บริษทัหลกัทรัพย ์ไดวำ จ  ำกดั 
     มี.ค. 33 - ต.ค. 34 ผจก.ฝ่ำยกำรตลำดต่ำงประเทศ บมจ. เงินทุนหลกัทรัพย ์ธนสยำม 
     พ.ค. 30 - ก.พ. 33 ฝ่ำยบริหำรกำรเงิน ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั(มหำชน) 
     พ.ย. 28 - เม.ย. 30 ผช.ผจก.ฝ่ำยตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA 
พล.ต.ท. ค  ำรบ ปัญญำแกว้ 59 - ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร     มหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิต      2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
ตรวจสอบ     พฒันบริหำรศำสตร์   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
24 มกรำคม 2556  - ปริญญำตรี โรงเรียนนำยร้อย   2557 ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ส ำนกังำนผูช่้วยผูบ้ญัชกำรต ำรวจแห่งชำติ 
  ต ำรวจ รุ่น 32   2556 ผูบ้ญัชำกำร ส ำนกังำนพิสูจน์หลกัฐำนต ำรวจ 
  - วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร   2555 จเรต ำรวจ (สบ8) จเรต ำรวจ 
     (วปอ.) 2551   2553 รอง ผบช.ภ.7 ต ำรวจภูธร ภำค 7 
     2550 รอง ผบช.ภ.1 ต ำรวจภูธร ภำค 1 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 

 - 253 - 

 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยธรำธร วงศป์ระศำสตร์ 42 - ปริญญำตรี Architecture,  - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร     PRATT Institute,   2556 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน     Brooklyn, New York, USA   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
24 มกรำคม 2556  - Rensselaer Polytechnic    2547 - ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั แดน วงศป์ระศำธน์ สถำปนิก จ ำกดั 
    Institute (R.P.I) Troy, NY.      
  - Suffield Academy, Suffield,       

    CT. High School Diploma      

นำยวิชำย ช่ืนสุขสวสัด์ิ 58 - ปริญญำตรีคณะศิลปศำสตร์ - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร     สำขำจิตวิทยำจำกมหำวิทยำลยั    พ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร กรรมกำรบริหำร บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
กรรมกำรผูจ้ดักำร     ควีนส์แลนด ์ประเทศ    กรรมกำรผูจ้ดักำร  

15 พฤษภำคม 2558     ออสเตรเลีย   ก.ค. 53 – ธ.ค. 56 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
  - International Executive     สำยงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
    Program ดำ้นบริหำรจดักำร    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    กลยทุธ์กำรปฏิบติักำร จำก    ม.ค. 51 – มิ.ย. 53 รองประธำนกำรขำยปลีกและ UPS Singapore Pte Ltd. 
    INSEAD    กลยทุธ์แห่งเอเชียแปซิฟิก  
     ส.ค. 48 – ธ.ค. 51 รองประธำนดำ้นกำรบริหำร ยพีูเอส คอร์ปอเรท แอตแลนตำ้ สหรัฐอเมริกำ (สิงคโปร์) 
      กำรขำยปลีกระหว่ำงประเทศ  

 

* คือ บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัส่งเขำ้เป็นกรรมกำรผูบ้ริหำรและผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย 
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2.3.2 ผูบ้ริหำร 
 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยวิชำย ช่ืนสุขสวสัด์ิ 58 - ปริญญำตรีคณะศิลปศำสตร์ - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร     สำขำจิตวิทยำจำกมหำวิทยำลยั    พ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร กรรมกำรบริหำร บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
กรรมกำรผูจ้ดักำร     ควีนส์แลนด ์ประเทศ    กรรมกำรผูจ้ดักำร  

15 พฤษภำคม 2558     ออสเตรเลีย   ก.ค. 53 – ธ.ค. 56 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
  - International Executive     สำยงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
    Program ดำ้นบริหำรจดักำร    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    กลยทุธ์กำรปฏิบติักำร จำก    ม.ค. 51 – มิ.ย. 53 รองประธำนกำรขำยปลีกและ UPS Singapore Pte Ltd. 
    INSEAD    กลยทุธ์แห่งเอเชียแปซิฟิก  
     ส.ค. 48 – ธ.ค. 51 รองประธำนดำ้นกำรบริหำร ยพีูเอส คอร์ปอเรท แอตแลนตำ้ สหรัฐอเมริกำ  
      กำรขำยปลีกระหว่ำงประเทศ (สิงคโปร์) 
นำยพรเทพ  เลิศวรธรรรม 47 - ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน    จำกมหำวิทยำลยั Emporia State   พ.ย. 58 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 

17 มีนำคม 2558    ประเทศสหรัฐอเมริกำ   มี.ค. 58 – พ.ย. 58 รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ี บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
      กำรเงิน  

     พ.ค. 56 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
     กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ำกดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
     มี.ค. 55 – เม.ย. 56 ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     ก.พ. 48 – ก.พ. 55 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย บล. แอดวำนซ์ จ  ำกดั 
     พ.ค. 46 – ม.ค. 48 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บจก. IR Beautina  
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยพรเทพ  เลิศวรธรรรม (ต่อ)     พ.ย. 43 – เม.ย. 46 ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร บจก. Asia  Capital  Alliance   

     ต.ค. 41 – ต.ค. 43 ผูจ้ดักำร / Corporate Finance  บจก. Arthur Andersen Business Advisory 

      Department  

     ก.พ. 39 – ก.ย. 41 ผูช่้วยผูจ้ดักำร / Investment  บจก. Union  Securities 

      Banking  Department  
     มี.ค.34 – มี.ค. 37 Credit  officer ธนำคำรไทยพำณิชย ์
นำยตนั เตำ้ ซ้ง 54 - Bachelor Degree in Marketing,  - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผช.กจก.สำยงำนจดัหำวตัถุดิบ     Royal Melbourne Institute of    2556 – ปัจจุบนั ผช.กจก.สำยงำนจดัหำวตัถุดิบ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
และธุรกิจระหวำ่งประเทศ     Technology    และธุรกิจระหวำ่งประเทศ  
2 ธนัวำคม 2556  - Diploma Management Studies   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     Singapore Institute of    2540 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร Scorpion Holding Co., Ltd. 
     Management   2536 - 2538 Sole Proprietor PacRim 

นำงสำวนวลจนัทร์ วศินำนุรักษ์ 50 - ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ - - กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโสสำยงำน    สำขำกำรเงินกำรธนำคำร   ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส          บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 

กำรเงินและกำรบริหำร    มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง    สำยกำรเงินและบริหำร  

1 ธนัวำคม 2558     ก.ย. 56 – พ.ย. 58 ผูจ้ดักำร/Corporate  Strategy   บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

      Department  

     กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     ส.ค. 53 - ส.ค. 56 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน บริษทั เจ-ลี ฟรุ๊ต จ  ำกดั 

     ก.พ. 42 - ก.ค. 53 นกัวิเครำะห์ องคก์ำรเพ่ือกำรปฏิรูประบบสถำบนักำรเงิน (ปรส.) 
     ส.ค. 41 – ม.ค. 42 ผูจ้ดักำร/ส่วนพฒันำธุรกิจ ฝ่ำย ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 

      กลยทุธ์และพฒันำธุรกิจ  
     ก.ค. 36 – เม.ย. 41 ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร ส่วนสินเช่ือ บล. คำเธ่ย ์แคปปิตอล (ปัจจุบนั บล.กิมเอง็) 
     ก.ค. 35 – ก.ค. 36 เจำ้หนำ้ท่ีสินเช่ือ ธนำคำรไทยทนุ จ  ำกดั  
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2.4 บริษทั บำคองโค จ ำกดั 

2.4.1 คณะกรรมกำร 
ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยซิกมนัต ์สตรอม 59 - ปริญญำโท สำขำ Computer Science,  - 0.0079 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ประธำนกรรมกำรและ    Finance/Administration, EDB    พ.ค. 58 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    Hoeyskolen ประเทศนอร์เวย ์    ชิปป้ิงและโลจิสติกส์  

บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ  - Director Certification Program (DCP),    2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
รับรอง    จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั    กรรมกำรบริหำรและกรรมกำร  
22 กรกฏำคม 2552    กรรมกำรบริษทัไทย (IOD),     สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
    รุ่นท่ี 182/2556   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ำกดั 
     2557 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั โทรีเซน-วินำมำ เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
     2556 – 2557 กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั โทรีเซน-วินำมำ โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
     2553 – ปัจจุบนั กรรมกำร Baria Joint Stock Company of Services for Import Export  

       of Agro-Forestry Products and Fertilizers 

     2552 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     2543 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร The NORDIC Chamber of Commerce 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 37 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมกำรและ    กำรเงินจำกมหำวิทยำลยับอสตนั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั  - ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน จำก    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    มหำวิทยำลยัซฟัฟอร์ค    2556 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
รับรอง    สหรัฐอเมริกำ   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
พฤศจิกำยน 2556  - หลกัสูตร Director Accreditation     และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Program (DCP 53/2548)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั (สิงคโปร์) 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
     สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ปี 2556   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
     ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     เม.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั 

     ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 

     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
     2548 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ำกดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด์ จ  ำกดั 
     ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ควอลลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 56 - ปริญญำโท                  - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมกำรและ    สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนั    ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์   2556 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนงัสือ    มหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นโครงกำร    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
รับรอง    ร่วมกบั Kellogg Graduate School    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
29 มกรำคม 2558    of Management of Northwestern    กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    University ประเทศสหรัฐอเมริกำ   ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
  - หลกัสูตร Director Certification   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
     Program (DCP 165/2555)   ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   ก.พ. 58 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ช้ิปป้ิง แอนด์ โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
     ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
     2548 – 2554 ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรอำวโุส บริษทั แอดวำนซ์ ไฟแนนซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
      สำยงำนกำรเงิน  
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2.4.2 ผูบ้ริหำร 
ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 
   ระหวำ่งกรรมกำร ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

Mr. Pinguet Didier 51 - Bachelor Degree in Sales and  - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
Deputy General Director &  ¤    Marketing, Chambres De    2554 – ปัจจุบนั Deputy General Director &  บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
Commercial Director    Commerce Et D’Industrie,     Commercial Director  

กุมภำพนัธ์ 2554    France   2557 – ปัจจุบนั Acting Sales Manager บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     2557 – ปัจจุบนั Commercial Director บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2551 – 2553 Export Manager SDP Company Limited 

Mr. Siquet Pierre Louis Bernard 47 - Industrial Engineer, Institut  - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

General Director    Superieur Industriel De Huy,    2554 – ปัจจุบนั General Director บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
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 48 - MBA, CFVG (Centre Franco- - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
Financial and Administrative     Vietnamien de formation à la    2546 – ปัจจุบนั Financial and Administrative  บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
Director    Gestion), Vietnam    Director  
  - Electrical Engineer,       
   Polytechnic University, Vietnam      

Mr. Ngo Xuan Giang 35 - Construction Engineer,  - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
Hai Phong Office Manager    Vietnam Maritime University   2553 – ปัจจุบนั Hai Phong Office Manager บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
     2549 – 2553 Agency Manager Vinama Agencies Company Limited 
Mr. Nguyen Dang Cat 40 - Chemical Engineer, Hochiminh  - - กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
Plant Manager    University of technology,    2546 – ปัจจุบนั Plant Manager บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
    Vietnam      
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบัการด ารงต าแน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
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รำยช่ือบริษทั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) X // // // / / / / / / / O O O O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั  /  /             
บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  /               
ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (เอชเค) จ  ำกดั                 
 4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  /     /        /  
 5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช                 
 6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส                 
 7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี  /  /             
 8. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จ  ำกดั  /               
 9. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) X // // //             
 10. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั  /     /          
 11. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ำกดั  /     /        /  
 12. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน)  //  //             
 13. บริษทั บำคองโค จ ำกดั  /  /           X  
 14. โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  /  /   /          
 15. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั  /     /          
 16. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน)  X  /           /  
 17. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ำกดั  /     /          
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รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
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รำยช่ือบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั  /             /  
 2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั     /           /  
 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั  /             /  
บริษทั 4. โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ.  /             /  
ร่วม 5. ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี                 
 6. Petrolift Inc.    /           /  
 7. Baria Serece  /             /  
 8. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั  /               
 

หมำยเหตุ X =  ประธำนกรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร / = กรรมกำร O = ผูบ้ริหำร 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
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รำยช่ือบริษทั 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พทีีอ ีแอลทีดี / / / / / / / / / O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั /  /   /     
บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) /          
ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (เอชเค) จ  ำกดั           
ของ 4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช           

TTA 5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส           
 6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี /   /  /     
 7. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จ  ำกดั /        /  
 8. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) //    // //     
 9. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั / /         
 10. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ำกดั / /  /       
 11. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) //     //     
 12. บริษทั บำคองโค จ ำกดั /     /     
 13. โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี / /    /  / /  
 14. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั / /         
 15. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) X   /  /     
 16. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ำกดั / /         
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รำยช่ือบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั /   /       

บริษทั 2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั     /  /     
ร่วม 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั /   /       
ของ 4. โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. /   /       
TTA 5. ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี           
 6. Petrolift Inc.    /  /     
 7. Baria Serece    /       
 8. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั /          
 

หมำยเหตุ X =  ประธำนกรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร / = กรรมกำร O = ผูบ้ริหำร 
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รำยช่ือบริษทั 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) X // // / // / / O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั  / /       
บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  /        
ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (เอชเค) จ  ำกดั          
ของ 4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  /        
TTA 5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช          
 6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส          
 7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี  / /       
 8. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จ  ำกดั  /        
 9. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั  /        
 10. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ำกดั  /        
 11. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน)  // //       
 12. บริษทั บำคองโค จ ำกดั  /        
 13. โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  / /       
 14. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั  /        
 15. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน)  X /       
 16. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ำกดั  /        
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รำยช่ือบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั  /        
บริษทั 2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั    /       
ร่วม 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั  /        
ของ 4. โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ.  /        
TTA 5. ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี          
 6. Petrolift Inc.   /       
 7. Baria Serece          
 8. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั  /        
 

หมำยเหตุ X =  ประธำนกรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร / = กรรมกำร O = ผูบ้ริหำร 
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รำยช่ือบริษทั 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) X // // / / / / // O O O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั  / /          
บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  /           
ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (เอชเค) จ  ำกดั             
ของ 4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  /           
TTA 5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช             
 6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส             
 7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี  / /          
 8. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จ  ำกดั  /           
 9. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน)  // //          
 10. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั  /           
 11. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ำกดั  /           
 12. บริษทั บำคองโค จ ำกดั  / /          
 13. โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  / /          
 14. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั  /           
 15. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน)  X /          
 16. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ำกดั  /           
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รำยช่ือบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั  /           
บริษทั 2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั    /          
ร่วม 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั  /           
ของ 4. โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ.  /           
TTA 5. ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี             
 6. Petrolift Inc.   /          
 7. Baria Serece             
 8. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั  /           
 

หมำยเหตุ X =  ประธำนกรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร / = กรรมกำร O = ผูบ้ริหำร 
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รำยช่ือบริษทั 

บริษทั บาคองโค จ ากดั X / / O O O O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั  / /      
บริษทั 2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  /       
ยอ่ย 3. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (เอชเค) จ  ำกดั         
ของ 4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี / /       
TTA 5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช         
 6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมำร์ก เอพีเอส         
 7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี / / /      
 8. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (พีทีอี) จ  ำกดั  /       
 9. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน)  // //      
 10. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั  /       
 11. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ำกดั / /       
 12. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน)  // //      
 13. โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  / /      
 14. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั  /       
 15. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) / X /      
 16. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ำกดั  /       
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รำยช่ือบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั / /       

บริษทั 2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ  ำกดั  /  /      
ร่วม 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั / /       
ของ 4. โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. / /       
TTA 5. ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี         
 6. Petrolift Inc. /  /      
 7. Baria Serece /        
 8. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั  /       
 

หมำยเหตุ X =  ประธำนกรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร / = กรรมกำร O = ผูบ้ริหำร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 

   ระหวำ่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำยสมชำติ สุรกิตติด ำรง 49 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ - 0 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจสอบและ    จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   พ.ค. 58 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  - ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี จำก   2556 – 2558 Business Unit Controller –  DKSH Thailand (listed in Switzerland Stock Market) 
1 พฤษภำคม 2558    มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์    Consumer Goods  
  - ปริญญำตรี สำขำกำรตรวจสอบ   2553 – 2555 Head of Business Intelligence  DKSH Thailand (listed in Switzerland Stock Market) 
    บญัชีจำกมหำวิทยำลยั    Department - Consumer Goods  
    ธรรมศำสตร์   2551 – 2552  Head of Internal Audit   DKSH Thailand (listed in Switzerland Stock Market) 
  - Certified public Accountant     Department - Consumer Goods  
     (CPA)   2549 – 2550 Director of Internal Audit Magnecomp Precision Technology (Plc) 
  - Certified Internal Auditors     Division  
    (CIA)   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     2550 – 2551 Senior Director of Internal  Fabrinet Co., Ltd (NYSE) 
      Audit Department  
     2550 VP-Regional Internal Audit  Liberty International (Member of Liberty Mutual Group) 
      (Asia Region)  
     2547 – 2549 Senior Corporate Governance  Li & Fung Group 
      Manager  
     2544 - 2547 Regional Internal Audit  Li & Fung Group 
      Manager and Internal Audit   
      Manager  
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ช่ือ – สกุล / ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง   ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 

   ระหวำ่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำงอุไร ปล้ืมส ำรำญ 60 - ปริญญำตรี สำขำบริหำรจดักำร - 0.012 กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่     และกำรบญัชีจำกมหำวิทยำลยั   ก.ค. 53 – ธ.ค. 58 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง      Woodbury สหรัฐอเมริกำ    สำยงำนบริหำรควำมเส่ียง  
และกำรก ำกบัดูแล  - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ     และก ำกบัดูแล  
12 กรกฎำคม 2553     จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   กิจกำรท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
  - 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 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั   2543 – 2547 Corporate Audit Process  The Dow Chemical Company – USA 
     กรรมกำรบริษทัไทย (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 
     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั      
     กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)      

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1    แบบ 56-1 

 - 272 - 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ 

 

- ไม่มี - 
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