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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 
วสิยัทศัน ์ : TTA จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชีย ท่ีไดรั้บความไวว้างใจและความ

น่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีในทุกแง่มุมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 
พนัธกิจ  :    เพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศันท่ี์ไดว้างไว ้บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดพนัธกิจในการกา้วเขา้สู่เป้าหมายดงักล่าวไว ้

4 ดา้นคือ 
1. ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใหก้บัมูลค่าการลงทุน 
2. สร้างและดูแลใหกิ้จการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
3. ก าหนดกรอบการลงทุน การบริหารจดัการและการขยายกิจการในพอร์ตการลงทุนใหช้ดัเจน 
4. คืนกลบัสู่สงัคม 

 
1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2526 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2537 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 2,276,847,250 บาท และทุน
ช าระแลว้ 1,822,454,100 บาท  
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาคือ  
 

ปี 2555 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”)  ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้      
เทกองมือสอง 1 ล า และไดมี้การโอนเรือสญัชาติไทยจ านวน 8 ล า ของบริษทัฯ ไปยงับริษทั โทรีเซน     
ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) ทั้งน้ีเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้
เทกองของบริษทัฯ 

 - หุน้กูแ้ปลงสภาพของ TTA ไดถึ้งวนัครบก าหนดอายไุปเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2555 
 

ปี 2556 - TSS ไดรั้บมอบเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองรวม 3 ล า เป็นเรือมือสอง 1 ล า และเรือท่ีสัง่ต่อใหม่อีก 2 ล า 
บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิงค ์ จ ากดั (“AOD”) ไดรั้บมอบเรือขดุเจาะแบบสามขา jack-up ท่ีสัง่ต่อใหม่
อีก 3 ล า 

- TTA ไดก่้อตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส เพ่ือใชเ้ป็นส านกังานสาขาดา้นการขายและ
การตลาดในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อใหบ้ริการลูกคา้ในแถบทวปียโุรป 

- TTA ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
3 (TTA-W3) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้สามญัเป็นจ านวน 3,964 ลา้นบาท เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจของบริษทัฯ  

- บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”)ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนจ านวนเงิน 
175.78 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด 
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ปี 2557 - TSS ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมือสองรวม 6 ล า 
- บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจาก

การควบ 45 บริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองของ TTA ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่ไดด้ าเนินกิจการ
แลว้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการปฏิบติัการเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทั้งในดา้นของรายไดแ้ละการ
บริหารจดัการตน้ทุนใหดี้ยิง่ข้ึน 

- บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2556 ถือ
หุน้โดย TTA ร้อยละ 99.9 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 PMTA 
เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้โดยลงทุนในบริษทั บาคองโค จ ากดั (“บาคองโค”) ร้อยละ 100 

- TTA ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA ถือ
หุน้อยูร้่อยละ 49 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 

- TTA ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
4 (TTA-W4) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้สามญัเป็นจ านวน 4,174 ลา้นบาท เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจของบริษทัฯ 

- บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีอาโด”) เขา้ถือหุน้ร้อยละ 9 ในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส 
ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั (“ไซโน แกรนดเ์นส”) ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมแ้ละ
อาหารกระป๋องในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศสิงคโปร์ 

- บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนรอบบญัชีของบริษทัฯ จากเดิมเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 
กนัยายน ของทุกปี เป็นวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี ตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 โดยใหเ้ร่ิมงวดบญัชีแรกในรอบวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2557 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรอบบญัชีแรกส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ให้
เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 
ปี 2558 - TTA ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 

5 (TTA-W5) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้สามญัเป็นจ านวน 7,286 ลา้นบาท เพื่อการขยายธุรกิจ
ของบริษทัฯ และการช าระคืนหน้ีของบริษทัฯ  

- PMTA ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย TTA ร้อยละ 67.2 ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ใน       
บริษทั บาคองโค จ ากดั (“บาคองโค”) ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีและผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรใน
ประเทศเวยีดนาม ไดจ้ดทะเบียนหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2558 

- TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้นประเทศประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้น
การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูแ้ละเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

- เมอร์เมด และ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.สผ”) ลงนามในบนัทึก
ความร่วมมือทางดา้นการวจิยัและพฒันายานยนตใ์ตน้ ้ าควบคุมดว้ยตนเอง (Autonomous Underwater 
Vehicle (“AUV”) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดา้นนวตักรรมของคนไทยในการพฒันา AUV เม่ือวนัท่ี 27 
ตุลาคม 2558 
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- บาคองโคไดเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายปุ๋ยยเูรียสูตร N-Protect แต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงของบริษทัผลิตสารเคมีชั้นน าระดบัโลก “โซลเวย ์ แห่งเบลเยีย่ม” โดยผลิตภณัฑน้ี์จะช่วยเร่งการเจริญ 
เติบโตของตน้ไม ้ และช่วยลดการใชปุ๋้ยลงไดถึ้งร้อยละ 20 และใชใ้นประเทศเวยีดนาม ลาว กมัพชูา และ
บางประเทศในแถบแอฟริกา 

 

ปี 2559 - โซลีอาโด ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้ทั้งหมด ไดล้งทุนในเงินกูแ้ปลงสภาพกบั ไซโน แกรนดเ์นส 
เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 - TTA ขายเงินลงทุนร้อยละ 49 ในบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์ โลจิสติกส์ จ ากดั (“TSL”) โดยมีมูลค่า
เท่ากบั 28 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม  2559 

 - TTA ลงทุนร้อยละ 30 ในบริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั (“LGA”) โดยผา่นบริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิ
เซส จ ากดั (“ACS”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้ทั้งหมด การลงทุนในธุรกิจน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
กลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการสร้างธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื และเฟ้นหาบริษทัเร่ิมตน้ (Start-up) ใหม่ๆ ท่ี
ใหผ้ลตอบแทนสูง 

 - TTA ไดมี้การจดัตั้งบริษทัร่วมทุน คือ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั (“TTA SUEZ”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริหาร
จดัการดา้นน ้ าด่ืมและใหบ้ริการดา้นการบ าบดัน ้ าเสีย โดยร่วมทุนกบั Suez Environnement South East 
Asia Limited (“Suez Environnement”) การลงทุนคร้ังน้ี เป็นการเพ่ิมโอกาสในการลงทุนในโครงการท่ีมี
ความยัง่ยนืในธุรกิจน ้ าด่ืมและใหบ้ริการดา้นการบ าบดัน ้ าเสียแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย 

 - บาคองโคไดรั้บประกาศนียบตัร “Certificate of Compliment” จาก Ba Ria Vung Tau Power Company ซ่ึง
เป็นรางวลัแห่งความส าเร็จดา้นประหยดัพลงังานและปฏิบติัตามกฏหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 TTA เป็นเจา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 20 ล า เรือบริการนอกชายฝ่ัง 7 ล า เรือ    
ขดุเจาะ 2 ล า และเรือขดุเจาะแบบ Jack-up 3 ล า (โดยเมอร์เมดเป็นเจา้ของร้อยละ 33.76) นอกจากน้ี ในรอบปีบญัชี 2559 ยงั
มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองอีกเป็นจ านวนประมาณ 7.3 ล า ท่ีกลุ่มบริษทัโทรีเซนไดเ้ช่ามาเสริมเพ่ิมเติมแบบเตม็ระยะเวลา
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงระหวา่งปี 
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1.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

99.99% 100% 68.52%

99.99% 58.22% 90.11%

100% 95% บริษทั ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 99.99%

บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 95% บริษทั ยเูอ็มเอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั 99.99%

บริษทั ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 95% บริษทั ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั 99.99%

บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 100% 95% บริษทั ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากดั 99.99%

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส 100% 95% 100%

บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 99.99% 95% 20%

99.99% 100% 100%

100% 100% 99.99%

100% 100% 51%

100% 100% 51%

บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี (6) 49% 100%

50.98% 100%

50% 95%

บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั 49% 49%

100% 33.76% 10.14%

49% 100% 99.99%

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรคก้ิง ไพรเวท จ ากดั 99.90% 100% 99.99%

40% 100% 99.99%

100% บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 30%

100%

49%

100%

100%

100%

40%

บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั

อื่นๆ 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

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

บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส แอลแอลซี

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (7)

บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย

บริษทั โทรีเซน ชาร์เตอร์ร่ิง (เอชเค) จ ากดั (5)

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิ อาระเบีย จ  ากดั

บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอ็มบีเอช

บริษทั เมอร์เมด เอ็มทีเอ็น พีทีอี แอลทีดี (7)

บริษทั โทรีเซน ชาร์เตอร์ร่ิง (พีทีอี) จ ากดั (5)

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั 

บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ากดั

บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั พีเอ็มเอฟบี จ  ากดั

บริษทั พีเอ็มที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั

บริษทั เอเซีย โคด้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั

บาเรีย เซเรส (3)

บริษทั เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 

บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดับริษทั เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั เอ็มทีอาร์-2 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (7)

บริษทั เอ็มทีอาร์-1 จ ากดั (7)

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

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอ็น. บีเอชดี. (7)

บริษทั เอ็มทีอาร์-2 จ ากดั บริษทั บาคองโค จ ากดั (4)

บริษัท พเีอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน)

ธุรกจิขนส่ง ธุรกจิพลงังาน ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) (1)

บริษทั เอ็มทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั

บริษัท อะธีน โฮลดิง้ส์ จ ากัด บริษัท โซลีอาโด โฮลดิง้ส์ พทีีอี แอลทีดี

บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน) บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) (2)

บริษัท โทร   นไทย  อ ยน ์  ส์ จ าก ั  มหา น 

บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส ์จ ากดั

 
 

หมายเหตุ (1) บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ถือหุ้นร้อยละ 90.11 ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน)  
 (2) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 49.52 บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นร้อยละ 7.25 และบริษทั อะธีน      

โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ถือหุ้นร้อยละ 1.44 ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
 (3) บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  ถือหุ้นร้อยละ 20.00 ในบาเรีย เซเรส และถือหุ้นร้อยละ 10.14 ในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 
 (4) บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นบริษทั บาคองโค จ ากดั และบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ร้อยละ 100  
 (5) บริษทัหยดุด าเนินธุรกิจ 
 (6) บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี อยูใ่นกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 
 (7) อยูใ่นขั้นตอนการเลิกบริษทั 
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บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่มธุรกจิขนส่ง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

1. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) รับจดัการเรือเดินทะเล 99.99% 
2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 
3. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

4. บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

5. บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

6. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส ใหบ้ริการเช่าเรือและ 
รับขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

100.00% 

7. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั รับจดัการเรือเดินทะเล 100.00% 

8. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 99.99% 

9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

10. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี นายหนา้เช่าเหมาเรือ 100.00% 

11. โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ตวัแทนเรือ 100.00% 

12. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนเรือ 51.00% 
13. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ตวัแทนเรือ 50.00% 

14. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายหนา้เช่าเหมาเรือ 49.00% 
15. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรคก้ิง ไพรเวท จ ากดั นายหนา้เช่าเหมาเรือ 99.99% 
16. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั เรือบรรทุกน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 40.00% 
 
กลุ่มธุรกจิพลงังาน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

17. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 58.22% 
18. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
19. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
20. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
21. บริษทั  เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
22. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
23. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
24. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี. ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
25. บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
26. บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

27. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
28. เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
29. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
30. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิ อาระเบีย จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
31. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 49.00% 
32. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 33.76% 
33. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
34. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
35. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
36. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
37. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
38. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 49.00% 
39. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
40. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
41. บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
42. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส แอลแอลซี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 40.00% 
 
กลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

43. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) โลจิสติกส์ถ่านหิน 90.11% 
44. บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั โลจิสติกส์ถ่านหิน 99.99% 

45. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ากดั โลจิสติกส์ถ่านหิน 99.99% 

46. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั โลจิสติกส์ถ่านหิน 99.99% 

47. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ากดั โลจิสติกส์ถ่านหิน 99.99% 

48. บริษทั บาคองโค จ ากดั ขายปุ๋ยเคมี 100.00% 
49. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี บริหารท่าเรือ 49.00% 
50. บริษทั บาเรีย เซเรส บริหารท่าเรือ 20.00% 
51. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี เพ่ือการคา้ทัว่ไป 100.00% 
52. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด์ ซพัพลายส์ จ ากดั จดัหาอุปกรณ์ส าหรับจดัวางสินคา้ 99.99% 
  ในเรือเดินทะเล  
53. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั คลงัเก็บสินคา้ 51.00% 
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กลุ่มธุรกจิ พือ่การลงทุนโ ยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

54. บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เพื่อการลงทุน 100.00% 
55. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั เพื่อการลงทุน 99.99% 

56. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อการลงทุน 68.52% 

 

กลุ่มธุรกจิอืน่ๆ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

57. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั อาหารและเคร่ืองด่ืม 10.14% 
58. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั อาหารและเคร่ืองด่ืม 99.99% 
59. บริษทั เอเชีย โคท้ด้ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั เพื่อการลงทุน 99.99% 
60. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั ไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง 30.00% 
61. บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั น ้าด่ืมและบริการก าจดัน ้ าเสีย 51.00% 

62. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ 99.99% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได ้
 

  
% การถือหุน้ รายได ้(บาท) 

กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย ของ TTA ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับงวดสามเดือน % ส าหรับปีส้ินสุด % 
   30 ก.ย. 2557  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธ.ค. 2558   

     31 ธ.ค. 2557    

   
  (ปรับปรุงใหม่)   

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง ชิปป้ิง 100 2,214,424,491  35 5,765,685,998  27 3,179,187,518  23 
กลุ่มธุรกิจพลงังาน เมอร์เมด 58.22 3,234,735,324  52  11,527,292,397  53 6,533,377,554  46 

ถ่านหิน/กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน UMS/1 90.11 112,524,124  2  577,509,567  3  483,055,531  3 

ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน บาคองโค/2 100 588,964,714  9  3,307,625,800  15 3,232,904,661  23 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน GTL/CMSS 51/99.9 56,027,778  1  247,644,163  1  233,322,151  2 
รายไดอ่ื้น   84,995,367  1  272,872,806  1 
รวม   6,291,671,798 100 21,698,630,731 100 

 
หมายเหตุ: /1 ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
 /2 ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
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ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 
ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่ง 
 ก.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 การใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน เป็นแบบไม่ประจ าเสน้ทาง (Tramp Service) 
 
 การให้บริการแบบไม่ประจ าเส้นทาง 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือแบบไม่ประจ าเสน้ทางแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

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

จ่ายค่าน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (Port disbursement) ค่าภาระยกขนสินคา้ รวมทั้ง
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและปลายทาง ส าหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมา
ล าเป็นเท่ียวจะอยูใ่นรูปค่าระวางสินคา้ ซ่ึงการคิดค่าระวางสินคา้จะเหมือนกบัการคิดค่าระวางสินคา้ส าหรับการใหบ้ริการ
แบบประจ าเสน้ทาง 

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

เป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายดา้นน ้ ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (port disbursement) ตลอดจนการวา่จา้งตวัแทน
เรือทั้งตน้ทางและปลายทาง โดยเจา้ของเรือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดา้นการด าเนินงานของเรือทั้งหมด ส าหรับโครงสร้าง
รายไดก้ารใหบ้ริการเช่าเหมาเป็นเวลาจะอยูใ่นรูปค่าเช่าเรือ ซ่ึงการคิดอตัราค่าเช่า (Time Charter Rate หรือ TC Rate) จะคิด
เป็นรายวนั (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั) ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะแปรผนัตามอตัราค่าเช่าของตลาดโลก และถูกก าหนดโดยอุป
สงค ์และอุปทานของเสน้ทางนั้นๆ 

ก.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิตวัแทนเรือ 
ธุรกิจตวัแทนเรือ (Ship Agency) รายไดม้าจาก 
- ค่าบริการการเป็นตวัแทนเรือ คิดค่าบริการตามอตัราซ่ึงสมาคมเจา้ของและตวัแทนเรือกรุงเทพฯ ก าหนด 
- ค่าบริการในการรับส่งลูกเรือ คิดค่าบริการเป็นเท่ียวซ่ึงส่วนใหญ่จะข้ึนกบัระยะทางท่ีใหบ้ริการ 
- ค่าบริการจากการด าเนินพิธีการศุลกากร คิดค่าบริการเป็นกรณีๆ ไปตามปริมาณของสินคา้ 
- ค่านายหนา้จากการจดัหาสินคา้ลงเรือใหก้บัเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ 
- ค่านายหนา้จากการจดัหาอุปกรณ์และเสบียงใหแ้ก่ลูกเรือและเจา้ของเรือ คิดเป็นร้อยละของ    มูลค่าอุปกรณ์

หรือการใหบ้ริการ 
ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 
รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ / หรือค่าเช่าเรือ 

 
ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิพลงังาน 

ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวศิวกรรมโยธาใต้น า้ 
รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบ ารุงท่อน ้ ามนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุเจาะ โดยใชน้กั

ประดาน ้ า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์ าน ้ า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อุปกรณ์ด าน ้ า หุ่นยนต ์   ด าน ้ า และค่าจา้งนกัประดาน ้ า 
ตามวนัและเวลาท่ีใชจ้ริง 
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ข.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิให้บริการเรือขุดเจาะ 
รายไดม้าจากค่าเช่าเรือขดุเจาะคิดเป็นรายวนั และท าสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั 

 
ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ค.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจดัหาอปุกรณ์บนเรือและโลจสิตกิส์ 
รายไดม้าจากการขายอุปกรณ์ส าหรับรัดตรึงและปกป้องสินคา้บนเรือ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ 
ค.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 
รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้, ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ คิดค่าบริการ
จากน ้ าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 
ค.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
รายไดม้าจากการขายถ่านหินและการบริการขนส่งถ่านหิน 

ค.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิปุ๋ ยและให้บริการพืน้ทีเ่ช่าคลงัสินค้า 
รายไดม้าจากการขายปุ๋ยและค่าเช่า 

 

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

ข้ึนจากจุดเร่ิมตน้เลก็ๆ ในฐานะของบริษทัท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล และปัจจุบนัเติบโตเป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเชิงกลยทุธ์ (a strategic investment holding company) ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัให้
เป็นหน่ึงใน 100 ล าดบัแรก ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”)  ทั้งน้ี TTA ประกอบธุรกิจ
ในสามกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากลไปทัว่
ภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออกกลาง ยโุรป และแอฟริกา 
 

TTA เร่ิมใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2528 ความสนใจในดา้นพาณิชยนาวีไดข้ยายตวัข้ึน เม่ือ 
TTA ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั เมอร์เมด มารีน เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจให้บริการขุดเจาะน ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาตินอกชายฝ่ัง เพ่ือท่ีจะเจาะเขา้ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจดงักล่าว  
 

ต่อมา บริษทั เมอร์เมด มารีน เซอร์วิสเซส จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจให้บริการขุดเจาะน ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาตินอกชายฝ่ัง ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2550 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั   
เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) TTA ไดข้ยายธุรกิจไปนอกเหนือกลุ่มพาณิชยนาวใีนปี 2552 โดยการเขา้ไป
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”) และไดเ้สริมสร้างความแขง็แกร่งโดยเขา้
ซ้ือหุ้นในบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยของเวียดนามท่ีช่ือว่า บริษทั บาคองโค จ ากดั นอกจากน้ี TTA ยงัสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
กิจการผา่นการน าบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดส้ าเร็จในปี 2558 ท่ีผา่นมา รวมทั้งบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ของกลุ่มฯ ไดร้วมตวั
ก่อเกิดเป็นธุรกิจใหม่ภายใตก้ลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ 
การลงทุนในกิจการดงักล่าวยงัท าให ้TTA สามารถลดการพ่ึงพิงธุรกิจพาณิชยนาว ีซ่ึงมีลกัษณะของการเป็นรอบวฏัจกัรของ
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อุตสาหกรรมและยงัท าใหส้ามารถมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึน การเร่ิมตน้กลยทุธ์ขบัเคล่ือนธุรกิจในระยะยาวเช่นน้ี ท าให ้
TTA เป็นบริษทัเพ่ือการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  
 

ต่อมาในปี 2554 เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัข้ึนกับ TTA เม่ือครอบครัวมหากิจศิริได้กลายมาเป็นผูถื้อหุ้น        
รายใหญ่ของบริษทัฯ  การด าเนินธุรกิจภายใตก้ารน าของนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ โดยปรับเปล่ียนสถานะทางธุรกิจของ TTA 
ใหม่ และไดส้ร้างความเปล่ียนแปลง โดยเป็นไปดว้ยความรอบคอบในการวางรากฐานและปูแนวทางเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต  ความส าคญัล าดบัแรกคือการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กบัสถานะทางการเงิน และปรับปรุงศกัยภาพของ
ธุรกิจหลกัท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน TTA ไดร้ะดมเงินทุนจ านวน 8.1 พนัลา้นบาทไดส้ าเร็จ โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่
ใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมสามคร้ัง เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนเมอร์เมดไดอ้อกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมและบุคคลในวงจ ากดั จ านวน 176 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้
แขง็แกร่งมากข้ึน 
 

TTA ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจใหม่ในปี 2557 โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการ
ลงทุนชั้นน าในเอเชียท่ีไดรั้บความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด (“To be the Most Trusted Asian Investment 
Group”) TTA ยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยู ่ในขณะเดียวกนัTTA ก็มีความปรารถนาท่ีจะขยายธุรกิจออกไปโดย
แสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีความยืดหยุน่ เพ่ือสร้างมลค่าให้กบัผูถื้อหุ้น กลยทุธ์ใหม่ในการด าเนินธุรกิจ
เร่ิมตน้ตั้งแต่ปลายปี 2557 ดว้ยการท่ี TTA ไดเ้ร่ิมเขา้ไปในกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยการเขา้ซ้ือหุน้ใน บริษทั ไซโน 
แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั (“ไซโน แกรนดเ์นส”) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋องและเคร่ืองด่ืมโลโคท
หรือลูกแพร์ยกัษ ์(loquat juice) ชั้นน าสญัชาติจีนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX) และเพื่อเป็น
การเสริมเงินทุนส ารองเพ่ือใชใ้นการลงทุนให้มากข้ึน TTA ไดร้ะดมทุนอีกรอบในปี 2558 ดว้ยการออกหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน
เงิน 7,286 ลา้นบาท 
 

ถึงแมว้า่ปี 2559 จะเป็นอีกหน่ึงปีท่ีทา้ทาย จากภาวะซบเซาของตลาดขนส่งสินคา้ทางทะเลและน ้ ามนัก็ตาม TTA ก็
ยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ีการขยายการลงทุนและกระจายประเภทธุรกิจให้หลากหลายมากข้ึน โดย TTA        ลงทุนเชิงกลยทุธ์
                                                  ท่ีมีช่ือเสียง             Suez Environnement South East Asia 
Limited (“Suez Environnement”) เพื่อเจาะตลาดธุรกิจน ้ าด่ืมและบริการระบบบ าบดัน ้ าเสียในประเทศไทย  

 
กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ 

วสิยัทศัน์ของเรา “TTA จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชียท่ีไดรั้บความไวว้างใจและความ
น่าเช่ือถือมากท่ีสุด” เพ่ือเป็นผูน้ าทางธุรกิจโดยการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบและเป็นเลิศในดา้นธุรกิจอย่างย ัง่ยืน 
รวมทั้งสร้างมูลค่าและการเติบโตในระยะยาว ดว้ยเป้าหมายท่ีจะส่งผ่านประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาอยา่งยาวนานไปสู่ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียของบริษทัฯ TTA มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความยัง่ยืน เสริมสร้างช่ือเสียงทางธุรกิจและการเงินท่ีเหนือกวา่ และสร้าง
ผลก าไรใหก้บัทุกกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ 
 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายรวมทั้ งธุรกิจหลกัขององค์กร โดยจะ
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ  และพฒันาขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการพฒันาปรับปรุงในดา้นต่างๆ 
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อย่างทันท่วงที เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการท่ีจะบริหารงาน
ท่ามกลางภาวะตลาดท่ีมีความผนัผวนเช่นน้ี  บริษทัฯ จึงพยายามท่ีปรับเปล่ียนแนวทางการด าเนินธุรกิจหลกั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจใหบ้ริการขดุเจาะน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง  ดว้ยการปรับโครงสร้างการด าเนินงาน 
และปรับปรุงโครงสร้างตน้ทุน บริษทัฯ จะเสริมสร้างสถานะในดา้นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษทัต่างๆ ท่ีอยูใ่น
พอร์ตการลงทุนของบริษทัฯ ใหมี้ความแขง็แกร่งยิง่ข้ึน เพ่ือท่ีจะรักษาและเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานใหย้ ัง่ยนื 
 

ปีท่ีจะมาถึงน้ี  จะเป็นยคุแห่งการเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์ เน่ืองจาก TTA จะมีทั้งกลยทุธ์ในการรวมธุรกิจและสร้าง
ความหลากหลายทางธุรกิจ นอกเหนือไปจากธุรกิจหลกัเดิมท่ีมีอยู่ ดว้ยเงินสดท่ีส ารองไวเ้พ่ือใชใ้นการลงทุน TTA ก าลงั
มองหาธุรกิจใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต โดยเนน้การใชก้ลยทุธ์ท่ียืดหยุน่แต่รัดกุมในการท าธุรกิจในประเทศไทยและ
แถบอินโดจีนเป็นหลกั ดว้ยเป้าหมายท่ีจะสร้างรายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีมีความมัน่คงยิ่งข้ึน TTA ไดมุ่้งเป้าท่ีจะขยายการ
ลงทุนในธุรกิจท่ีน่าสนใจสามกลุ่มดว้ยกนั คือ  โลจิสติกส์/คลงัสินคา้ สินคา้อุปโภคบริโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  TTA จะมีความเขม้งวดและมีวินยัทางการเงินโดยมุ่งเนน้ท่ีการเติบโต ผลตอบแทน และการ
สร้างมูลค่าจากการเขา้ซ้ือและการรวมกิจการ หรือในการขยายกิจการ นอกจากน้ี TTA จะสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ทาง
ธุรกิจใหแ้ขง็แกร่งเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

ในฐานะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Investment Holding) ความส าเร็จของ TTA 
ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหารการลงทุนและธุรกิจดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพในแต่ละรอบวฏัจกัรของ
อุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าท่ีย ัง่ยืนดว้ยการบริหารจดัการในระยะยาว TTA จะยงัคงแสวงหานวตักรรมและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพสูง  รวมทั้งการก ากบัดูแลและวินัยท่ี
เขม้งวดในทุกธุรกิจของบริษทัฯ 
 

TTA จะเป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีความหลากหลายทางธุรกิจยิ่งข้ึน โดยให้ความส าคญักบัผลประกอบการและการสร้าง
มูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 
พอร์ตการลงทุนทางธุรกจิ 

ดว้ยเป้าหมายสูงสุดในการสร้างและท าให้มูลค่าของผูถื้อหุ้นมีความยัง่ยืน TTA มุ่งเน้นท่ีการบริหารจดัการและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจในภาพรวม ในฐานะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นใน
บริษทัอ่ืน (Holding Company) กลุ่มบริษทัฯ มีพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจท่ีหลากหลายในสามกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ขนส่ง 
พลงังาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนเร่ิมแรกในบริษทัเคร่ืองด่ืมชั้นน าของจีน คือ ไซโน แกรนดเ์นส เม่ือปลายปี 2557 
ไดเ้ร่งการขยายตวัของกลุ่มบริษทัฯ ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมให้เติบโตข้ึนในปีท่ีแลว้ โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่าย
บริหารกลยุทธ์ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมข้ึนมาใหม่ ภายใต้การดูแลของบริษัท พีเอ็มเอฟบี จ ากัด ทั้ งน้ี TTA ยงัคงมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะขยายธุรกิจเหมือนดงัเช่นในอดีตท่ีผา่นมา พอร์ตการลงทุนทางธุรกิจหลกัท่ีส าคญั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2559  
ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกัสามกลุ่มและบริษทัยอ่ยของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

 
ธุรกจิขนส่ง 

 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ) 
ผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
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ธุรกจิพลงังาน 
 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 58.22) 

ผู้ให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการขุดเจาะน า้มันและให้บริการนอกชายฝ่ังในอุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซ
ธรรมชาติ 

 
ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

 บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 68.52 ) 
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

 บริษทั บาคองโค จ ากดั (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100)   
(ถือหุน้โดยออ้มผา่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)) 
ผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยและให้บริการให้เช่าพืน้ท่ีโรงงานช้ันน าในประเทศเวียดนาม 

 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั(มหาชน) (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90.11 ) 
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย 
 
ในปี 2559 บริษทัยอ่ยหลกัส่ีบริษทั ประกอบดว้ย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“โทรีเซน        

ชิปป้ิง”) บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
(“PMTA”) และบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”) สร้างรายไดป้ระมาณร้อยละ 98.28  ของรายได้
ทั้งหมด 
 

กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
2.1.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 
โทรีเซน ชิปป้ิง 
แนวโน้มธุรกจิ 

TTA ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองภายใตช่ื้อ โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการเรือขนส่งสินคา้
แหง้เทกองระหวา่งประเทศชั้นน า ท่ีสัง่สมช่ือเสียงและประสบการณ์อนัเช่ียวชาญในแวดวงพาณิชยนาวรีะดบัโลกมาอยา่ง
ยาวนานกวา่ 110 ปี 
 

โทรีเซน ชิปป้ิง ใหบ้ริการเรือเดินทะเลขนส่งสินคา้ไปยงัทุกภูมิภาคของโลก ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดย
สินคา้ท่ีขนส่งมีทั้งสินคา้ประเภทหีบห่อและสินคา้แหง้เทกอง ไดแ้ก่ แร่เหลก็ ถ่านหิน ผลิตภณัฑท์างการเกษตร วสัดุ
ก่อสร้าง และเหลก็ เป็นตน้ 
 

กองเรือของโทรีเซน ชิปป้ิง มีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย ตามความตอ้งการของลูกคา้ อาทิ แบบการให้
เช่าเหมาล าตามราคาตลาดภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด (spot market under time charters) บริการใหเ้ช่าเรือตามการเซ็นสญัญา
รับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (Contracts of Affreightment หรือ “COA”) นอกจากจะใหบ้ริการดว้ยกองเรือท่ีตนเองเป็นเจา้ของ
แลว้ โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัมีการเช่าเรือมาเสริมเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
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กองเรือทั้งหมดจะถูกบริหารจดัการโดยทีมงานมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงประจ าอยูท่ี่ส านกังานในสิงคโปร์
และไทย 
 

กองเรือท่ีโทรีเซนเป็นเจา้ของ รวมทั้งเรือท่ีเช่ามาเสริมนั้น ไดติ้ดตั้งป้ันจัน่ไวบ้นเรือ เพ่ือความสะดวกในการยก
สินคา้ข้ึน/ลงจากเรือ และขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือ หากท่าเรือนั้นไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าชายฝ่ังหรือมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
ในกรณีไปจอดเทียบยงัท่าท่ีเขา้ถึงไดย้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โทรีเซนสามารถเรียกค่าบริการ
เพ่ิมเติมไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางเรือ ท่ีไม่มีผูใ้หบ้ริการเรือขนส่งสินคา้เทกองรายอ่ืนท่ีล าใหญ่กวา่หรือสะดวก
กวา่ใหบ้ริการ 
 

อตัราการแข่งขนัในธุรกิจเดินเรือทัว่โลกปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมาก ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นการ
แข่งขนัของโทรีเซนในปัจจุบนัมาจากประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึงทกัษะของบุคลากร มากกวา่ท่ีจะมาจากตวัเรือ
เองเสียอีก 
 

ในปี 2559 บริษทัฯ ยงัคงพฒันากระบวนการท างานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
การพฒันาทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

 การลดตน้ทุนดา้นการบริหารจดัการลงประมาณร้อยละ 45 ใหต้  ่ากวา่ 2         นมา 
 การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 การมุ่งเนน้ท่ีการบริหารระบบจองเรือและความเส่ียงของตลาด 
 การมุ่งเนน้ใหม้ากข้ึนในดา้นการบริหารเชิงพาณิชยข์องกองเรือซ่ึงด าเนินงานโดยหน่วยงานภายในองคก์ร 
 การปรับกิจกรรมของการเป็นเจา้ของเรือและผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางเรือ 

 
ตลาดทางดา้นธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองไดเ้ผชิญความทา้ทายอีกคร้ังหน่ึงในปี 2559 เน่ืองจาก ดชันีบอลติค 

(BDI) ของเรือประเภท Supramax โดยเฉล่ียอยูท่ี่เพียง 6,236 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ซ่ึงเป็นคา่เฉล่ียของปีท่ีอยูใ่นระดบั
ต ่าสุดของดชันีน้ีเท่าท่ีเคยมีมาตั้งแต่ปี 2548 ทั้งน้ี ปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัใหอ้ตัราค่าระวางลดต ่าลง ไดแ้ก่ การขยายตวัของ
กองเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองทัว่โลก อนัเน่ืองมาจากเรือสัง่ต่อใหม่ในช่วงสองถึงสามปีท่ีผา่นมาไดถู้กส่งมอบใหเ้จา้ของ
เรือแลว้ 
 

ปัจจยัเหล่าน้ี จะยงัคงสร้างความทา้ทายใหก้บักลุ่มอุตสาหกรรมดา้นธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองทั้งกลุ่มต่อไป 
โดยโทรีเซน ชิปป้ิง ก าลงัด าเนินการในดา้นต่างๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ เป็นเจา้ของเรือและเป็นผูป้ระกอบกิจการขนส่ง
ทางเรือดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนืจากการท่ีโทรีเซน ชิปป้ิง มีการบริหารจดัการกองเรือและแผนกลูกเรือโดยหน่วยงาน
ภายในองคก์รเอง ส่งผลใหค้่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 25 
 

ในเชิงพาณิชย ์ บริษทัฯ มีฐานลูกคา้หลกัท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงใชบ้ริการของกองเรือโทรีเซนในการขนส่งสินคา้ไปยงั
ตลาดท่ีส่งมอบสินคา้ทนัทีและตลาดซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยัและดีท่ีสุดในการบริหารเท่ียวเรือ การตรวจวดัความเส่ียง และการ
รายงานผล ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ สามารถควบคุมผลตอบแทนอยา่งรัดกมุ 

 
 ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการ  

ณ ส้ินปี 2559  โทรีเซน ชิปป้ิง เป็นเจา้ของเรือรวม 20 ล า ซ่ึงประกอบดว้ย เรือประเภท Handymax 4  ล า และเรือ
ประเภท Supramax 16 ล า โดยมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 1.05  ลา้นเดทเวทตนั  อายเุฉล่ียของกองเรือโทรีเซนเท่ากบั 
11.63  ปี และขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 52,555 เดทเวทตนั 
 

ในช่วงปี 2559 บริษทัฯ ไดข้ายเรือไปรวม 3 ล า คือ ทอร์ วนิ ทอร์ เวฟ และ ทอร์ เอนเนอร์ย ี ซ่ึงเรือเหล่าน้ีมีการ
ออกแบบในรูปแบบเก่าท่ีมีลกัษณะไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ แทนท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในการน าเรือเหล่าน้ีเขา้อู่แหง้
เพ่ือปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ เลือกท่ีจะขายเรือเพ่ือน าไปท าเป็นเศษซากแทน 
ช่วงเวลาในการขายเรือไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้ เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บผลก าไรมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดจ้ากช่วงขาข้ึนของ
ตลาดคา้เศษซากเหลก็ 
 
 บริษทัฯ ยงัคงมีรายรับท่ีเพ่ิมข้ึนจากเรือประเภท   nd m           อยูใ่นกองเรือ โดยการลดขนาดระวางบรรทุกของ
เรือกลุ่มน้ีลง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจประเภทท่ีเหมาะสมกบัเรือเหล่าน้ีมากข้ึน 
 
โครงสร้างกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน 
 
1. โครงสร้างกองเรือ 

จ านวนเรือ 

ประเภทของเรือ เรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ เรือที่เช่า (เทียบเท่าจ านวนล า) เร่ือที่ส่ังต่อใหม่ รวม 

Handymax 4 1 - 5 

Supramax 16 6  - 22 

รวม 20 7 - 27 

 
2. อายุเฉลีย่กองเรือ (Simple Average Age) 

อายุเฉลีย่ของกองเรือ 

ประเภทของเรือ เรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ เรือที่เช่า เรือที่ส่ังต่อใหม่ รวม 

Handymax 18.06  12.86 - 14.75 

Supramax 10.02 6.12 - 6.85 

รวม 11.63 6.74 - 7.75 
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3. รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรอบปีบญัชี 2559 
เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 ช่ือเรือ วนัที่ส่งมอบเรือ
จากอู่ต่อเรือ 

 เดทเวทตัน  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

1 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/04/2538 42,529  21.74 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) NKK 
2 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538 42,529 21.44 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 
3 ทอร์ ฮาร์โมน่ี 21/03/2545 47,111  14.79 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) DNV 
4 ทอร์ ฮอไรซนั 01/10/2545 47,111  14.26 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) BV 
5 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 22/07/2553 57,015  6.99 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 
6 ทอร์ อินทิกริต้ี 02/04/2544 52,375  15.76 Standard Bulk > 40,000 dwt BV 
7 ทอร์ อินดิเพนเด็นซ์ 20/12/2553 52,407  15.19 Standard Tess - 52 NKK 
8 ทอร์ อินฟินิต้ี 21/12/2553 52,383  14.92 Standard Tess – 52 NKK 
9 ทอร์ อินสุวิ 02/07/2555 52,489  11.13 Standard Tess – 52 NKK 
10 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123  6.97 Semi-Open /Box Shape Oshima - 53 NKK 
11 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554 54,123  5.55 Semi-Open /Box Shape Oshima – 53 NKK 
12 ทอร์ เฟียร์เลส 06/06/2556 54,881  11.15 Open Hatch / Box Shape Oshima – 53 NKK 
13 ทอร์ เบรฟ 15/11/2555 53,506  4.13 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 
14 ทอร์ บรีซ 20/08/2556 53,506  3.37 Open Hatch / Box Shape Vinashin DNV 
15 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 20/01/2557 55,861  11.23 Standard Bulk > 40,000 dwt ABS 
16 ทอร์ มากนัฮิลด ์ 19/02/2557 56,023  10.52 Standard Bulk > 40,000 dwt NKK 
17 ทอร์ แมก็ซิมสั 23/05/2557 55,695  11.24 Standard Oshima – 53 Korean Classed 
18 ทอร์ เมเนลอส 03/06/2557 55,710  10.36 Standard Oshima – 53 Korean Classed 
19 ทอร์ เมด็อค 13/06/2557 55,695  11.47 Standard Oshima – 53 Korean Classed 
20 ทอร์ โมนาดิค 07/07/2557 56,026  10.33 Standard Bulk > 40,000 dwt NKK 
รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน   1,051,099  เดทเวทตัน 

 
ABS: American Bureau of Shipping     
BV: Bureau Veritas    
DNV: Det Norske Veritas    
NKK: Nippon Kaiji Kyokai 
  
ท่ีมา : TTA 
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แผนภูม:ิ กองเรือโทรีเซน ปี 2553-2559 

 
ท่ีมา : TTA 

 
รูปแบบการให้บริการของกองเรือ 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรืออยูใ่นภาวะซบเซา เน่ืองจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน และจ านวนเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีเพ่ิมข้ึน ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะไดผ้า่นจุดวกิฤตในปี 2559        
                                ฏจกัรอุตสาหกรรมน้ีก็ตาม แต่วธีิการบริหารความเส่ียงท่ีปฏิบติักนัมานานของบริษทัฯ 
ก าลงัไดรั้บการทดสอบ เน่ืองดว้ยบริษทัลูกคา้หลายแห่งไม่ไดมี้ความตอ้งการวา่จา้งเรือโดยการท าสญัญารับขนส่งสินคา้
ล่วงหนา้ (forward contract)  กองเรือโทรีเซนจึงมีรายไดจ้ากค่าเช่าเรือตามราคาตลาดภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด (spot 
market) ท่ีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ส าหรับสินคา้โภคภณัฑ ์มีการซ้ือขายในแบบภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนดเพ่ิมมากข้ึน ท าให้
การซ้ือขายสินคา้ในแบบท าสญัญาขนส่งล่วงหนา้ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บริษทัฯ จะมีฝ่ายปฏิบติัการ
ทางการพาณิชยแ์ละฐานลูกคา้ ท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่กองเรือของบริษทัฯ จะไดรั้บการวา่จา้งอยา่งต่อเน่ือง แต่รายรับของ  
บริษทัฯ ก็ยงัคงเป็นไปตามแนวโนม้ของตลาด  
 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงดว้ยการกระจายกองเรือไปยงัตลาดหลายภูมิภาค ไดแ้ก่ มหาสมุทรแอตแลนติค 
มหาสมุทรอินเดีย และ มหาสมุทรแปซิฟิก และหากเป็นไปไดบ้ริษทัฯ จะส่งเรือไปยงัพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีการส่งออกเมลด็
ธญัพืชตามฤดูกาล ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งยอ่มส่งผลถึงการเพ่ิมข้ึนของระดบัอตัราค่าระวางดว้ย 
 
2.1.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังของ TTA ขบัเคล่ือนโดยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) 
ซ่ึง TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 58.22 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เมอร์เมดเปิดด าเนินการเป็นคร้ังแรกในปี 2526 จากนั้นในปี 
2538 TTA จึงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บางส่วนในเมอร์เมด และน าเมอร์เมดเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโ์ปร์ 
(“SGX”) ไดส้ าเร็จในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 
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เมอร์เมดเป็นบริษทัชั้นน าระดบัโลกดา้นการให้บริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล และบริการขุดเจาะนอกชายฝ่ังแก่
บริษทัน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกหรือให้บริการแก่ผูรั้บจ้างช่วงต่อจากบริษัทน ้ ามนั โดยจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ ส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศไทยและมีฐานปฏิบติัการกระจายอยูใ่นหลายประเทศ อาทิ 
ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 

ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑข์องเมอร์เมด ไม่วา่จะเป็นเรือวศิวกรรมใตท้ะเล อุปกรณ์ด าน ้าแบบพิเศษ ยาน
ส ารวจใตท้ะเลดว้ยระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) เรือขดุเจาะนอกชายฝ่ัง และแท่นท่ีพกัอาศยั เมอร์เมดจึงสามารถใหบ้ริการ
แบบครบวงจรแก่บริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการขดุเจาะนอกชายฝ่ังได ้ เมอร์เมดด าเนินงาน
อยูใ่นแวดวงธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังมากวา่ 30 ปี และในปัจจุบนัมีลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการอยูใ่น 5 ภูมิภาคทัว่โลก โดยมี
ทีมงานผูเ้ช่ียวชาญระดบัมืออาชีพจ านวนกวา่ 1,000 คน ประกอบดว้ยทีมนกัประดาน ้ า นกัขดุเจาะ ช่างเทคนิค นกัส ารวจ 
ผูบ้ริหารและทีมงานฝ่ายสนบัสนุน วสิยัทศันข์องเมอร์เมดคือ จะเป็นผูใ้หบ้ริการอนัเป็นเลิศแก่บริษทัน ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทั้งจะมุ่งเนน้สร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 
 

ดว้ยสถานการณ์ท่ีทา้ทายของธุรกิจน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติในขณะน้ี คณะผูบ้ริหารอาวโุสของเมอร์เมดจึงได้
พฒันาและน ากลยทุธ์หลกั 2 ดา้น ไดแ้ก่ การเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจหลกั (Strengthening our Core) อนัเป็น
กลยทุธ์ระยะสั้น และการตั้งเป้าหมายเพ่ือการเติบโต (Positioning for Growth) อนัเป็นวสิยัทศันร์ะยะยาวของบริษทั มาใช้
ควบคู่กนัในการบริหารงาน เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  
 

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกจิหลกั (Strengthening our Core): เมอร์เมดใหค้วามส าคญักบัการปกป้อง
รายไดแ้ละปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานภายในองคก์รเป็นอนัดบัแรก ผลสมัฤทธ์ิหลกัในปี 2559 คือการจดัระบบ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีศกัยภาพในการแข่งขนัในส่วนของงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังและงานวศิวกรรมใตท้ะเล และการมุ่งเนน้อยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อปรับปรุงการบริหารตน้ทุนภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ดว้ยการเสริมสร้างความแขง็แกร่ง
ใหก้บัปัจจยัควบคุมในทุกดา้นของบริษทั     
 

การตั้งเป้าหมายเพือ่การเตบิโต (Positioning for Growth): ในการท่ีจะผลกัดนักลยทุธ์น้ีใหส้ าเร็จ เมอร์เมดได้
มุ่งเนน้ในการเพ่ิมมูลค่าของห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของงานบริการวศิวกรรมใตท้ะเลใหสู้งข้ึน โดยน าเสนอการ
ใหบ้ริการท่ีครบวงจรทั้งแบบระยะสั้นและระยะกลาง และการใหบ้ริการแบบเหมาจ่ายส าหรับงานวางสายเคเบ้ิลใตน้ ้ าและ
การร้ือถอนโครงสร้างท่ีติดตั้งใตท้ะเล นอกจากน้ีบริษทัยงัไดข้ยายบริการไปยงัลูกคา้เฉพาะรายในแต่ละภูมิภาคอีกดว้ย 

 
ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
โครงสร้างและบริการของกองเรือ 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 

บริการวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดประกอบดว้ยการใหบ้ริการประดาน ้ าและการใหบ้ริการส ารวจตรวจสอบใต้
ทะเลดว้ยยานส ารวจใตท้ะเลดว้ยระบบแผงควบคุมวงจร (“ROV”) ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด 3 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั และ
ซีสเคป เซอร์เวย ์ ซ่ึงไดร่้วมกิจการกนัและเปิดใหบ้ริการภายใตช่ื้อใหม่ร่วมกนัวา่ “เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส” โดยมี
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ขอบเขตการใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่งานส ารวจ งานซ่อมแซมและการบ ารุงรักษางาน
ก่อสร้างงานติดตั้ง และงานโครงการวางท่อและสายเคเบิล เป็นตน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจ านวน 9 
ล า (รวมเรือท่ีเช่ามา) โดย 4 ใน 9 ล า เป็นเรือสนบัสนุนนกัประดาน ้ า (dive support vessels) แบบพิเศษ และยานส ารวจใต้
ทะเลระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) อีก 15 ล า ท่ีมีระบบสนบัสนุนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ส าหรับน ้ าลึกและน ้ าลึกมาก 
นอกจากกองเรือเหล่าน้ีแลว้ ส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจะมีทีมนกัประดาน ้ ามืออาชีพ ช่างเทคนิค ช่างส ารวจ บุคลากรท่ี
เช่ียวชาญและพนกังานพิเศษอีกประมาณ 1,000 คน ไม่นบัรวมพนกังานประจ าท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีช่วยงานในโครงการบริการงาน
วศิวกรรมใตท้ะเลต่างๆ  
 

รายไดจ้ากการส ารวจ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา (IRM) และการส ารวจใตท้ะเลลดลงร้อยละ 22 จาก 225.2 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2558 เป็น 175.6  ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2559 รายไดจ้ากการวางสายเคเบ้ิลใตน้ ้ าและ
งานวศิวกรรมใตท้ะเลลดลงร้อยละ 91 จาก 111.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2558 เป็น 9.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในปี 2559 รายไดท่ี้ปรับตวัลดลงน้ีเป็นผลมาจากปริมาณงานท่ีลดลง ขนาดของโครงการท่ีเลก็ลง รวมทั้งการแข่งขนัดา้น
ราคาท่ีสูงข้ึน  

 
บริการของกองเรือและบริการนักประดาน า้ 

เรือทุกล าไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็นสถาบนัจดัชั้นเรือระดบัแนว
หนา้ เรือทุกล าตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสม ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้นเรือ นอกเหนือจากการเขา้อู่ซ่อมแหง้และเขา้
ศูนยซ่์อมบ ารุงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 

ความสามารถท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึงของส่วนธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเล คือ การใหบ้ริการนกัประดาน ้าตามมาตรฐาน
ระดบัโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาตรฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมผูผ้ลิตน ้ ามนัและก๊าซนานาชาติ (International Oil and Gas 
Producers Association - OGP)  
 
รายการกองเรือบริการและสนับสนุนงานวศิวกรรมใต้ทะเลของเมอร์เมด 

ล าดบัที ่ ช่ือเรือ ประเภทเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. เมอร์เมด คอมมานเดอร์ เรือสนบัสนุนการด าน ้ าลึกระบบ DP2 2530 2548 
2. เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ เรือสนบัสนุนการด าน ้ าลึกระบบ DP2 2553 2553 
3. เมอร์เมด เอเชียน่า เรือสนบัสนุนการด าน ้ าลึกระบบ DP2 2553 2553 
4. เมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานส ารวจ

ใตท้ะเลและนกัประดาน ้ าระบบ DP2 
2552 2552 

5. เมอร์เมด ชาเลนเจอร์ เรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรม
ใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์

2551 2551 

6. เมอร์เมด สยาม เรือสนบัสนุนการก่อสร้างระบบ DP2 2534 2553 
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ล าดบัที ่ ช่ือเรือ ประเภทเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
7. เอส. เอส. บาร์ราคูดา้ เรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรม

ใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์
2525 2553 

8. เรโซลูชนั เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานส ารวจ
ใตท้ะเลและนกัประดาน ้ าระบบ DP2 

2556 2556 (เช่า) 

9. เมอร์เมด นุสนัทารา  เรือสนบัสนุนการด าน ้ าลึกแบบ DP2 2553 2557 (เช่า) 
 

บริการหลกัของส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเล มีรายละเอียดดงัน้ี  
การส ารวจ การส ารวจก่อนการติดตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การก าหนดต าแหน่งท่ีจะท าการขดุเจาะและการใหค้วาม

ช่วยเหลือในการติดตั้งแท่นขดุเจาะ และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ใตน้ ้า 
การพฒันา การติดตั้งท่อส่งใตน้ ้ า การวางท่อขนส่ง การจดัเตรียมเชือกช่วยชีวิต (control umbilical) ชุด

ท่อและเสา การวางและฝังท่อ การติดตั้งและยดึเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การ
ทดสอบและการตรวจสอบ และการวางและเช่ือมต่อสายเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวติ 

การผลติ การตรวจสอบ การซ่อมบ ารุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา ท่อส่ง และ
อุปกรณ์ใตน้ ้ า 

 
บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั (“MDL”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 95 เป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ
แบบทอ้งแบน (Tender) จ านวน 2 ล าและเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือท่ีพกัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.8 และเป็น
เจา้ของและด าเนินงานกองเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงและทนัสมยั AOD ไดรั้บมอบเรือขดุ
เจาะแบบสามขา (Jack-up) AOD-I AOD-II และ AOD-III  ทั้งสามล าเขา้มาในกองเรือขดุเจาะในปี 2556 โดยในปี 2559 ของ 
AOD ไดรั้บการต่อสญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะกบั Saudi Aramco ออกไปจนถึงปี 2562 โดยในปี 2559 เรือขดุเจาะใหม่ทั้ง
สามล ามีอตัราการใชป้ระโยชน์โดยเฉล่ียร้อยละ 99 
 
รายช่ือกองเรือขุดเจาะ 

ล าดบัที ่ ช่ือเรือ ประเภทของเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. MTR-1 เรือท่ีพกั 2521 2548 
2. MTR-2 เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) 2524 2548 
3. AOD-I  เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 
4. AOD-II  เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 
5. AOD-III   เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2554 
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เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) และเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากสมาคม
จดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียงโดยจดัล าดบัจากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั ซ่ึงเรือขดุเจาะของ MDL 
ไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากองคก์รระดบัสากล เช่น  Det Norske Verit s (“DNV”) Americ n Bure u of Shipping (“ABS”) 
หรือ Bure u Verit s (“BV”) โดยเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน  MTR-1 ถูกจดัล าดบัชั้นโดย ABS และเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน  
MTR-2 ถูกจดัล าดบัชั้นโดย BV โดยสมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนตอ้ง
เขา้อู่ซ่อมแหง้ทุกๆ 5 ปีและไดรั้บการตรวจสภาพบ ารุงรักษา (Special Periodic Survey) จากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือต่างๆ 
ดงักล่าว ส่วนเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ของ AOD จะไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 
 
บริการของกองเรือ 

เรือขดุเจาะ MTR-1 และ MTR-2 ซ่ึงเป็นเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) ยงัคงไม่ไดรั้บสญัญาวา่จา้งในปี 2559 
เน่ืองจากอุปสงคท่ี์จ ากดัในตลาด ปัจจุบนั บริษทัก าลงัทบทวนทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือสร้างประโยชนจ์ากสินทรัพยเ์หล่าน้ี  
 

ในทางตรงกนัขา้ม AOD ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนของเมอร์เมดไดรั้บการต่อสญัญาวา่จา้งออกไปอีกสามปี ดงันั้นจึง
มัน่ใจไดว้า่เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้งสามล าจะยงัคงไดรั้บการวา่จา้งงานอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2562 เรือ       
ขดุเจาะของ AOD มีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีเน่ืองดว้ยมีอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือทั้งสามล าท่ีสูงกวา่ร้อยละ 
98  
 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้งสามล าของ AOD ไดรั้บการออกแบบในชั้น MOD V-B ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็น
การออกแบบเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีสเปคตามท่ีบริษทัขดุเจาะรายใหญ่ตอ้งการและบริษทัน ้ ามนัต่างๆ นิยมใช้
งานในพ้ืนท่ีน ้ าต้ืนทุกแห่งของโลก เรือขดุเจาะแบบน้ีจะไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ลอดทั้งปีในพ้ืนท่ีอ่าว
เมก็ซิโก มหาสมุทรอินเดีย ทะเลเหนือทางใต ้บริเวณชายฝ่ังตะวนัออกกลาง นอกชายฝ่ังอินเดีย นอกชายฝ่ังออสเตรเลีย นอก
ชายฝ่ังนิวซีแลนด ์และนอกชายฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
2.1.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 
ธุรกจิปุ๋ ยเคมเีพือ่การเกษตรและบริการให้เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 
บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) 
 
ธุรกจิปุ๋ ยเคมเีพือ่การเกษตร 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA” หรือ “บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจการลงทุนโดย
การถือหุน้ในบริษทั บาคองโค จ ากดั (“บาคองโค”)  และ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”)  
ปัจจุบนั       บาคองโคประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร  (Agrochemicals)  โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่าง
ตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตร ในขณะท่ี PMTS เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อใหบ้ริการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรของ Baconco  
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บาคองโคเป็นผูพ้ฒันา ผลิต ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ขาย และจดัจ าหน่ายปุ๋ยเคมีเชิงผสม ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว และ
ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ โดยมีก าลงัการผลิตรวมอยูท่ี่ประมาณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีก าลงัการบรรจุหีบห่อประมาณ 
550,000 เมตริกตนัต่อปี ทั้งน้ี ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีทั้งหมดของบาคองโคจดัจ าหน่ายในประเทศเวยีดนาม ประเทศกมัพชูา และ
ประเทศลาว ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “STORK” ท่ีบาคองโคจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองตั้งแตปี่ 2548 ซ่ึงเคร่ืองหมาย
การคา้ STORK ของบาคองโคเป็นท่ียอมรับและไดรั้บความเช่ือถือดา้นคุณภาพอนัเป็นผลจากการท่ีบาคองโควางกลยทุธ์ท่ี
จะเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงท่ีมีส่วนผสมของสารอาหารหลกั อนัไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส 
(K2O) 

 
เคร่ืองหมายการค้า STORK ของบาคองโคได้รับการจดทะเบียนในประเทศเวยีดนามตั้งแต่ปี 2548 

 
เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกคา้ เพ่ิมช่องทางการขาย และจดัจ าหน่ายในต่างประเทศ บาคองโคไดด้ าเนินการผลิตตาม

ค าสัง่ซ้ือและจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอกดว้ย ปัจจุบนั บาคองโคมีการส่งออกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีไปยงั 30 กวา่ประเทศทัว่
โลก โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นประเทศในแถบแอฟริกา ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ นอกจากผลิตภณัฑ์
ปุ๋ยเคมีท่ีกล่าวไปแลว้นั้น บาคองโคมีการจดัจ าหน่ายสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสารก าจดัแมลงในประเทศ
เวยีดนามและปุ๋ยทางใบทั้งในประเทศเวยีดนามและต่างประเทศ  โดยกระบวนการผลิตและการบรรจุหีบห่อส าหรับสารเคมี
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชเป็นการวา่จา้งบุคคลภายนอก (Outsource) ตามสูตรและมาตรฐานท่ีบาคองโคก าหนด นอกจากน้ี 
บาคองโค เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางการตลาด ขาย และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี  สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช และ
ปุ๋ยทางใบภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีมีการจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองในประเทศเวยีดนาม และต่างประเทศ อาทิ ประเทศ
ลาวและประเทศกมัพชูา 

 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
1. ผลติภัณฑ์ปุ๋ ยเคม ี

สารอาหารหลกัในปุ๋ยเคมี คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซ่ึงใหฟ้อสฟอรัส (P) แก่พืช และ โพแทส (K2O) 
ซ่ึงใหโ้พแทสเซียม (K) แก่พืช นอกจากน้ี ยงัประกอบไปดว้ยสารอาหารเสริมอีกหลากหลายชนิด โดยทั้งสารอาหารหลกั
และสารอาหารเสริมจะท าหนา้ท่ีฟ้ืนฟแูละเพ่ิมสารอาหารในดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกและผลผลิตทางการ
เกษตร ไนโตรเจนมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในการสงัเคราะห์แสง อีกทั้งยงัช่วยในการผลิตเมลด็
พืช ฟอสฟอรัสมีประโยชน์ในการพฒันาและเจริญเติบโตของล าตน้และช่วยใหร้ะบบรากแขง็แรง โพแทสเซียมมีประโยชน์
ในการสร้างและเคล่ือนยา้ยสารอาหารจ าพวกแป้งและน ้ าตาลไปเล้ียงในส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโต หรือท่ีหวัและล าตน้เพ่ือ
เป็นเสบียง และเพื่อลดโอกาสการติดโรคอีกดว้ย  

 
ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ประกอบไปดว้ยสารอาหารหลกัสามชนิด คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซ่ึงให้
ฟอสฟอรัส (P) แก่พืช และโพแทส (K2O) ซ่ึงใหโ้พแทสเซียม (K) แก่พืช โดยปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK แต่ละสูตรจะมีส่วนผสม
ของ N P และ K ท่ีแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการทางชีวภาพของพืชแต่ละชนิด โดยปุ๋ยเคมีเชิงผสม 
NPK เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบาคองโคท่ีมีการจดัจ าหน่ายทั้งในประเทศเวยีดนามและต่างประเทศ   
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 Baconco มีรายไดจ้ากการขายปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK คิด
เป็นร้อยละ 94.5 ร้อยละ 94.4 และร้อยละ 93.1 ของรายไดจ้ากการขายรวมตามล าดบั ทั้งน้ี Baconco ผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม 
NPK ส าหรับการเพาะปลูกกาแฟ ขา้ว ยาง ผกั และพืชอีกหลากหลายชนิดรวมกวา่ 95 สูตร 

 
ปุ๋ ยเคมีอื่น 

สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีอ่ืนประกอบไปดว้ยปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวหรือแม่ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลกัธาตุเดียว และ
ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบท่ีไดจ้ากกรรมวธีิทางเคมีและมีธาตุอาหารหลกัตั้งแต่ 2 ธาตข้ึุนไป ปุ๋ยเคมีชนิดดงักล่าวนิยมใชก้นั
เน่ืองจากความยดืหยุน่ในการผสมสูตรตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละคนหรือพืชแต่ละชนิด โดยปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจน (N) 
เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในการสงัเคราะห์แสง และการผลิตเมลด็พืช  ปุ๋ยท่ีมี
ฟอสเฟต (P) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการพฒันาและเจริญเติบโตของล าตน้และระบบราก ขณะท่ีปุ๋ยท่ีมีโพแทส 
(K) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการสร้างและเคล่ือนยา้ยสารอาหารไปเล้ียงในส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโต เพ่ิมคุณภาพ
ของดอกผล และเพ่ิมปริมาณโปรตีนเพ่ือป้องกนัการติดโรค  
 

ทั้งน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 บาคองโคมีรายไดจ้ากการขายปุ๋ยเคมีอ่ืน คิดเป็น  
ร้อยละ1.1 ร้อยละ 1.3 และร้อยละ 1.8 ของรายไดจ้ากการขายรวมตามล าดบั 
 
2. ผลติภัณฑ์เคมเีพือ่การเกษตรอืน่ 

สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน ประกอบไปดว้ยสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช และสารก าจดั
แมลง ซ่ึงบาคองโคเป็นผูรั้บซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายและส่งใหแ้ก่บุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อท าการบรรจุภณัฑโ์ดย
จ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบาคองโค แลว้น ามาจ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบาคองโครวมถึง ปุ๋ยชนิด
น ้ าหรือปุ๋ยทางใบ    

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 2558 และ 2559 Baconco มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อ

การเกษตรอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 5.1 ของรายไดจ้ากการขายรวมตามล าดบั 
 

สารเคมีป้องกนัก าจดัศัตรูพชืและสารก าจดัแมลง 
สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสารก าจดัแมลง เป็น สารเคมีชีวภาพหรือสารเคมีสงัเคราะห์เพ่ือการป้องกนั 

ท าลาย ไล่ หรือลดปัญหาของศตัรูพืชและแมลง ซ่ึงศตัรูพืชท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด คือแมลง โรคพืช วชัพืช และจุลินทรียท่ี์เป็น
พาหะน าโรคและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการเกษตรกรรมและส่งผลใหผ้ลผลิตลดลง บาคองโคจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่ม
น้ีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK ในประเทศเวยีดนามเท่านั้น 

 
ปุ๋ ยทางใบ 

ปุ๋ยทางใบ เป็น ปุ๋ยสารละลายท่ีใชใ้นการฉีดพน่พืชเพ่ือการดูดซึมทางใบ เน่ืองจากสารอาหารจะถูกดูดซึมทางใบ
ไดเ้ร็วกวา่ทางราก ปุ๋ยทางใบใหส้ารอาหารคลา้ยคลึงกบัปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จึงนิยมใชก้บัการปลูกผกัและผลไมโ้ดยจะให้
ผลผลิตท่ีสูงและคุณภาพดีกวา่ 
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3. ก าลงัการผลติปุ๋ ยเคม ี
ปัจจุบนั โรงงานผลิตปุ๋ยของบาคองโค มีก าลงัการผลิตปุ๋ยประมาณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีก าลงัการบรรจุ

หีบห่อประมาณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี จากผลการด าเนินงานยอ้นหลงัปี 2557  Baconco มีอตัราการใชก้ าลงัการผลิตอยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 39 ร้อยละ และร้อยละ 36 ในปี 2558 และ 2559 

 
4. กระบวนการผลติ 
 

 
 

บาคองโคผลิตปุ๋ย 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเมด็ (Granulated) ชนิดเมด็แบบคอมแพค็ (Compacted) และชนิดคลุกเคลา้ 
(Bulk Blending) อีกทั้ง ยงัสามารถผลิตสารเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีรู้จกักนัในช่ือ ยเูรีย ซุปเปอร์ ฟอสเฟต (Urea Super 
Phosphate หรือUSP) และสารอินทรียก์ระตุน้ประสิทธิภาพ  (Bio Stimulant) ซ่ึงใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเพ่ือเป็นการเพ่ิม
มูลค่า (Value add) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละความคุม้ค่าแก่ลูกคา้อีกดว้ย กระบวนการผลิตปุ๋ยจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญอยา่ง
สูงควบคู่กบัเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั โดยบาคองโคจะผลิตปุ๋ยแต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 50,000 เมตริกตนัต่อแต่ละ
สายการผลิต 

 

  
เคร่ืองผสมปุ๋ยชนิดคลุกเคลา้ เคร่ืองป๊ัมเมด็ 

วตัถุดิบ ซ่ึงคือ แม่ปุ๋ย อาทิเช่น DAP MOP ยเูรีย และ แอมโมเนียมซัลเฟต เป็นตน้ ท่ีประกอบไปดว้ยสารอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และ โพแทส 

(K2O)  

ยเูรีย ซุปเปอร์ฟอสเฟต 
(USP) 

กระบวนการผลิตป๊ัมเมด็ดว้ยไอน ้ า (Steam Granulation) 

กระบวนการคลุกเคลา้ (Bulk Blending) 

 

ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป (ปุ๋ ยเคมีชนิดเมด็ ปุ๋ ยเคมีชนิดคอมแพ็ค หรือ ปุ๋ ยเคมีชนิดคลุกเคลา้) 

สารอินทรียก์ระตุน้ประสิทธิภาพ (Bio 

Stimulant) 

กระบวนการบีบอดั 

(Compaction) 
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การบรรจุหีบห่อ เคร่ืองอบแหง้ปุ๋ยชนิดเมด็ 

 
ธุรกจิบริการให้เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 
 

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

  
นิคมอุตสาหกรรม Phu My I                                           

ตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม 
Baconco ซ่ึงตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Phu My I และอยูติ่ด

กบัท่าเรือของนิคม บนแม่น ้ า Thi Vai 
 

บาคองโคตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ในเขตพ้ืนท่ี Ba Ria Vung Tau ทางตอนใตข้องเวยีดนาม ซ่ึงอยู่
ห่างจากนครโฮจิมินส์  ประมาณ 70 กิโลเมตร ดว้ยท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยูติ่ดกบัแม่น ้ า นิคมอุตสาหกรรม Phu My I จึงมีความโดด
เด่นในการดึงดูดผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม และถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการส่งออกทางตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม 
นอกจากน้ี นิคมอุตสาหกรรมแห่งน้ียงัไดรั้บประโยชนจ์ากความตอ้งการบริการดา้นพ้ืนท่ีเก็บสินคา้  เพ่ือเก็บสินคา้หรือ
วตัถุดิบก่อนการส่งออกไปยงัท่าเรือหรือสถานท่ีต่างๆ  ดว้ยเหตุน้ี บาคองโคจึงเลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจในการประกอบ
ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งรายไดต้อ่เน่ือง (Recurring Income) 
และช่วยใหบ้าคองโคสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืจากการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ 

 
พ้ืนท่ีเก็บสินคา้ของบาคองโคตั้งอยูติ่ดกบัท่าเรือ B ri                                       Phu My I จึงมี

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั                          และดา้นการใหบ้ริการ ดว้ยท าเลท่ีตั้งดงัเช่นท่ีกล่าวมา ท าให ้    
บาคองโคสามารถลดตน้ทุนการขนส่งและโลจิสติกส์จากการขนถ่ายวตัถุดิบและการขนส่งผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปลงได ้ รวมทั้ง
สามารถใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ไดอ้ยา่งตรงเวลาอีกดว้ย  
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ผลติภัณฑ์และบริการ 
เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ในการเก็บพกัสินคา้ก่อนการขนถ่ายไปยงัท่าเรือ บาคองโคจึงสร้าง

พ้ืนท่ีเก็บสินคา้ 3 แห่ง กระจายอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ซ่ึงลูกคา้ของแต่ละพ้ืนท่ีเก็บสินคา้แตกต่างกนัไปตาม
จุดประสงคใ์นการใชง้านและขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเช่า  

 
ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้ของอาคารแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัตามจุดประสงคก์ารใชง้านและขนาดพ้ืนท่ีใหเ้ช่าจดัเก็บสินคา้

กล่าวคือ อาคารบางคองโค 1 (“BCC I”) และบาคองโค 3 (“BCC III”) จะถูกใชส้ าหรับเก็บวตัถุดิบสินคา้ส าเร็จรูป อะไหล่
และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรของ Baconco เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม อาจมีการ
ใหลู้กคา้ภายนอกเช่าพ้ืนท่ีวา่งเป็นระยะสั้น ในขณะท่ีอาคารบาคองโค 5 (“BCC V”) นั้นถูกสร้างข้ึนเพ่ือรองรับการขยายสาย
การบรรจุห่อปุ๋ยทางใบ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีวา่งคงเหลือ Baconco จึงจดัสรรพ้ืนท่ีดงักล่าวไวเ้พ่ือประกอบธุรกิจให้
เช่าพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา้ ทั้งน้ี อาคารของ Baconco สามารถแบ่งยอ่ยไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงัมี
อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคครบวงจร อาทิเช่น ท่ีจอดรถบรรทุก จุดถ่ายสินคา้ บริการรักษาความปลอดภยั  และระบบ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปาและระบบระบายอากาศ เป็นตน้  

 
รายละเอยีดของพืน้ทีเ่กบ็สินค้ามดีงันี ้
 

พืน้ทีเ่กบ็สินค้า บาคองโค 1 บาคองโค 3 บาคองโค 5 

ช่ือ: BCC I BCC III BCC 5A BCC 5B.1 BCC 5B.2 
เร่ิมด าเนินการ: เมษายน 2553 กมุภาพนัธ์ 2555 มีนาคม 2556 และ

มกราคม 2557 
มีนาคม 2558 มิถุนายน 2559 

พืน่ทีใ่ห้เช่ารวม: 2,000 ตรม. 2,000 ตรม. 27,000 ตรม. 11,300 ตรม. 8,200 ตรม. 
ประเภทสินค้าทีจ่ดัเกบ็: ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีและวตัถดิุบ สินคา้และผลิตภณัฑข์องบริษทัอ่ืน 
 
หมายเหตุ บาคองโคอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างอาคารเก็บสินคา้บาคองโค 5B และบาคองโค 5C (พ้ืนท่ีรวม 20,000 ตร.ม.) ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จ
ในช่วงไตรมาส 2/2560 

 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
ภาพรวมธุรกจิ 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) หรือ UMS ประกอบธุรกิจการน าเขา้ถ่านหินคุณภาพดี มีค่า
พลงังานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย โดยน าเขา้จากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือจดัจ าหน่ายใหก้บั
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดักรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลรวมถึงจงัหวดัใกลเ้คียง UMS มีอุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายหลกั คือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยบริษทั มีกลยทุธ์น าถ่านหินดงักล่าวมาท าการคดัเลือกและปรับปรุง
คุณภาพเพ่ือใหถ่้านหินมีคุณภาพตรงกบัคุณสมบติัเชิงวศิวกรรมของหมอ้ไอน ้ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 
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บริษทัยงัเขา้ร่วมประมูลขายถ่านหินใหก้บับริษทัเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าท่ีมีการ
ประมูลจดัซ้ือถ่านหินอีกดว้ย 

 
UMS วางรูปแบบการจดัส่งถ่านหินใหถึ้งมือลูกคา้อยา่งทนัท่วงที ดว้ยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (supply 

chain) แบบครบวงจร โดยมีการบริหารจดัการกบักองถ่านหิน และคลงัสินคา้เป็นอยา่งดี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ เรามีถ่านหิน
เพียงพอส าหรับส่งมอบใหลู้กคา้ ซ่ึงท าใหลู้กคา้ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองการส ารองถ่านหินและเตรียมพ้ืนท่ีหรือ
คลงัสินคา้ในการจดัเก็บถ่านหินดว้ยตวัเอง  
 
ผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึงมีปริมาณส ารองอยูม่ากโดยแหล่งถ่านหินกระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 
ประเทศทัว่โลก ท าใหถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความมัน่คงสูงราคามีการแข่งขนักนัสูงส่งผลใหมี้ราคาถูกกวา่เช้ือเพลิงชนิด
อ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเตาถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติชนิดหน่ึงซ่ึงมีสถานะเป็นของแขง็และมี
แร่ธาตุท่ีส าคญัคือคาร์บอน โดยทัว่ไปแลว้ถ่านหินจะมีสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด าและแบ่งไดห้ลายประเภทถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด (พิจารณาจากค่าความร้อน ค่าความช้ืนและปริมาณก ามะถนั) เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์บิทูมินสั ซบับิทูมินสั 
และลิกไนต ์ 

 
UMS เนน้การน าเขา้ถ่านหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสั เน่ืองจากเป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี มีค่าความร้อนใน

ระดบัปานกลาง มีค่าความช้ืนและปริมาณเถา้ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีปริมาณก ามะถนัท่ีต ่าเม่ือเทียบกบั
น ้ ามนัเตา (น ้ ามนัเตามีปริมาณก ามะถนัประมาณร้อยละ 0.1-3.0) ท าใหมี้มลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก ส าหรับถ่านหิน
ประเภทแอนทราไซต ์บริษทัไม่ไดน้ าเขา้ถ่านหินประเภทน้ีเน่ืองจากมีราคาสูงกวา่มาก อีกทั้งปริมาณการใชภ้ายในประเทศมี
จ ากดัและไม่มีแนวโนม้การขยายตวั ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนตเ์ป็นถ่านหินคุณภาพต ่าท่ีสุด มีปริมาณก ามะถนัมาก ท าให้
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง ดงันั้นถ่านหินประเภทน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมของลูกคา้  

 
ขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจของ UMS เร่ิมจากน าเขา้ถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียและจ าหน่ายใหก้บัโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายบริษทั 
สามารถจดัส่งถ่านหินใหลู้กคา้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งพกัสินคา้ท่ีคลงัสินคา้ของบริษทั แต่ส าหรับลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ตอ้งการถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการคดัเลือกปรับปรุงคุณภาพและการ
คดัขนาดโดยในการน าเขา้ถ่านหินแต่ละคร้ัง (50,000 – 70,000 ตนั) จะมีถ่านหินท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนัในดา้นค่าความ
ร้อนความช้ืนปริมาณข้ีเถา้และปริมาณก ามะถนั ซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งท าการคดัเลือกคุณภาพถ่านหินก่อนซ่ึงถ่านหินท่ีน าเขา้
แต่ละประเภทจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนัเช่นในดา้นค่าความร้อนความช้ืนแมว้า่จะมาจากเหมืองเดียวกนัก็ตาม (ถ่านหินใน
แต่ละชั้นดินจะมีคุณสมบติัแตกตา่งกนั เช่น ซบับิทูมินสัอาจแยกออกเป็นหลายชนิดข้ึนอยูก่บัค่าความร้อนความช้ืนปริมาณ
ข้ีเถา้และปริมาณก ามะถนัเป็นตน้) หลงัจากนั้นบริษทัจึงน าถ่านหินมาผสมกนัตามสูตรเฉพาะของบริษทัเพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบติั
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและบริษทัจะท าการคดัขนาดถ่านหินเพ่ือใหมี้คุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับหมอ้ไอน ้ าของโรงงาน 

 
อุตสาหกรรมของลูกคา้แต่ละราย  เน่ืองจากหมอ้ไอน ้ ามีการออกแบบเชิงวศิวกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปเพ่ือให้

การเผาผลาญเช้ือเพลิงเป็นไปอยา่งสมบูรณ์มากท่ีสุด และบริษทัจะใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้โดยจดัส่งทุกวนัเพ่ือ
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ความสะดวกในการใชง้านของลกูคา้ และยงัเป็นการช่วยลดจ านวนถ่านหินท่ีจะตอ้งเก็บในโกดงัเก็บถ่านหินของลูกคา้อีก
ดว้ยเน่ืองจากลูกคา้หลายรายไม่มีสถานท่ีเพียงพอในการเก็บถ่านหิน 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
 

2.2.1 กลุ่มธุรกจิขนส่ง 
1. การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 

การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงสร้างความเติบโตใหก้บัธุรกิจขนส่งสินคา้อยา่งต่อเน่ืองกบักลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งสินคา้

ทางเรือ บริษทัฯ ไดท้บทวนเป้าหมายดา้นแผนการตลาดและการท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบักลุ่มลูกคา้หลกั ในการจดัหา
ระวางสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของพวกลูกคา้ ทั้งในแบบท่ีตอ้งการขนส่งสินคา้ในทนัที และแบบท่ีท าสญัญาขนส่ง
สินคา้ล่วงหนา้ ซ่ึงลว้นแตต่อ้งมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในเร่ืองของตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรือและเช้ือเพลิงในเรือ ดว้ยการ
มุ่งเนน้ไปท่ีตวัลูกคา้ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของพวกเขา ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในแถบมหาสมุทรอินเดีย 
และมหาสมุทรแปซิฟิก 
 

บริษทัฯ ประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ในการสร้างตวัตนท่ีโดดเด่นในการใหบ้ริการแบบพิเศษแก่ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 
เช่น การขนส่งท่อเคลือบ เป็นตน้ ดว้ยกองเรือท่ีมีความหลากหลายและทีมบริหารงานท่ีมากดว้ยประสบการณ์ ท าให ้        
โทรีเซน ชิปป้ิง สามารถจดัหาระวางสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มเหล่าน้ีได ้
 
แผนภูม:ิ ลูกค้าจ าแนกตามรายรับ ปี 2559 

 
ท่ีมา : TTA 

 
โทรีเซนขนส่งสินคา้ปริมาณ 10.13  ลา้นตนัในปี 2559  ซ่ึงสามารถแบ่งไดโ้ดยคร่าวออกเป็นร้อยละ 70/30   

ระหวา่งสินคา้แหง้เทกองกลุ่มหลกั อาทิ ถ่านหิน แร่/สินแร่ และผลผลิตทางการเกษตร และสินคา้แหง้เทกองกลุ่มยอ่ย อาทิ 
เหลก็ ปุ๋ย ซีเมนต ์และทราย 
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แผนภูม:ิ สินค้าทีข่นส่งจ าแนกตามประเภทของสินค้าในปี 2559 

 
ท่ีมา: TTA 
 

ความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 
โทรีเซนยงัคงความเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองอยา่งครบวงจร คู่แข่งทางธุรกิจส่วนใหญ่ของ

บริษทัฯ มกัตอ้งพ่ึงพาการบริการจากหน่วยงานภายนอก อาทิ การจดัหาลูกเรือ การบริหารจดัการดา้นเทคนิค ประกนัภยั 
และการจดัซ้ือจดัหา แต่โทรีเซนมีหน่วยงานภายในท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าวดว้ยตนเอง 
 

นอกจากน้ี ลูกเรือและบุคลากรท่ีมากดว้ยประสบการณ์ รวมทั้งแผนกปฏิบติัการเรือ (Marine Operations 
Department) ซ่ึงประจ าอยูท่ี่กรุงเทพฯ ลว้นทุ่มเทในการปฏิบติังาน เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานโดยมี
ค่าใชจ่้ายรายวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือต ่าท่ีสุดรายหน่ึง 
 

การท่ีมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต ่าท าใหบ้ริษทัฯ สามารถคงความไดเ้ปรียบในการด าเนินธุรกิจเม่ือไปประมูล
งานกบัลูกคา้ ซ่ึงคู่แข่งหลายรายไม่สามารถจะสูไ้ดใ้นดา้นตน้ทุน 

 
การผนวกความเช่ียวชาญของหน่วยงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนัในเชิงลึก อนัประกอบดว้ย ลูกเรือ การด าเนินงานดา้น

เทคนิค การปล่อยเช่าเหมาล า การปฎิบติัการเชิงพาณิชย ์ การเงิน และในดา้นความเส่ียง ลว้นสะทอ้นสู่สายตาของลูกคา้
อุตสาหกรรมของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี ลูกคา้ของบริษทัฯ ทราบดีวา่การขนส่งสินคา้ทางเรือดว้ยบริการของโทรีเซนจะ
มัน่ใจไดใ้นเร่ืองของประสิทธิภาพ การด าเนินการอยา่งมืออาชีพ และยดืหยุน่ได ้ ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะช่วย
สนบัสนุนใหก้ารขนส่งสินคา้ของลูกคา้ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี 
 

ดว้ยการเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การส่ือสารท่ีเขม้แขง็ และพอร์ตการลงทุนท่ีมี
การกระจายความเส่ียง ทั้งในส่วนของกองเรือและสินคา้ท่ีขนส่ง บริษทัฯ เช่ือวา่โทรีเซนยงัคงเป็นผูแ้ข่งขนัท่ีแขง็แกร่งราย
หน่ึงท่ีจะสามารถตา้นทานลมมรสุมท่ีเกิดข้ึนจากภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจในตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรือในระดบัโลกได ้
 
ตลาดธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

ในช่วงปี 2559 จ านวนเรือในตลาดการขนส่งสินคา้แหง้เทกองยงัคงอยูใ่นภาวะลน้ตลาด และผลประกอบการของ
ตลาดในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปีก็แทบจะไม่ครอบคลุมตน้ทุนการด าเนินงานของเจา้ของเรือดว้ยซ ้ า จะเพียงพอก็แค่ตน้ทุน
ทางบญัชีเท่านั้น 
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อยา่งไรก็ตาม หลงัจากถึงจุดต ่าสุดในไตรมาสแรกแลว้ ตลาดกลบัไม่ไดต้กลงต่ออยา่งหนกัเหมือนกบัท่ีมีการ
คาดการณ์ไวเ้ม่ือปลายปี 2558           หลกั 2                                  ศจีนนัน่เอง 
 

ประการแรกคือการอดัฉีดงบประมาณและกระตุน้เมด็เงินในไตรมาสท่ีหน่ึง ใหก้บัโครงการลงทุนใหม่ๆ ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานและอสงัหาริมทรัพยภ์ายในประเทศ 
 

ประการท่ีสองคือการตดัสินใจลดก าลงัการผลิตถ่านหินภายในประเทศลงในไตรมาสท่ีสอง ซ่ึงน าไปสู่การน าเขา้
ถ่านหินมากข้ึนในไตรมาสท่ีสามและส่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียมาทดแทน การน าเขา้
ถ่านหินน้ียงัมีแรงเสริมจากอุปสงคด์า้นสินแร่เหลก็ของจีนท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง ท าใหต้อ้งกกัตุนถ่านหินไวก่้อนท่ีราคาจะปรับ
สูงข้ึน รวมทั้งไวใ้ชใ้นช่วงฤดูหนาวดว้ย 
 

ในขณะท่ีปริมาณการขนส่งสินคา้ของประเทศจีนมีผลอยา่งมากต่อตลาดการขนส่งสินคา้ทัว่โลก ก็ยงัมีประเทศท่ี
น าเขา้สินคา้ในสดัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ท่ีมีอตัราการเติบโตของการน าเขา้สินคา้ท่ีพุง่สูงข้ึนอยา่งมาก โดยเฉพาะถ่านหินและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ บงัคลาเทศและเวยีดนาม ในปี 2559                                มือสองประเภท Supr m   
        ทในบงัคลาเทศนั้นคึกคกัมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการน าเขา้สินคา้น่าจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองต่อไปในปี
หนา้ 
 

จ านวนเรือท่ีถูกขายเพ่ือน าไปท าเป็นเศษซากท่ีอยูใ่นระดบัสูงในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 ไดช้ะลอตวัลงในช่วง
คร่ึงปีหลงั เน่ืองจากผูซ้ื้อไดห้นัไปซ้ือเรือขนส่งสินคา้ท่ีไม่ใช่สินคา้แหง้เทกองแทน รวมทั้งเจา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้      
เทกองมีรายรับท่ีปรับตวัดีข้ึนเลก็นอ้ย อยา่งไรก็ตามราคาเศษซากเหลก็ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2559 เป็นปัจจยัท า
ใหเ้จา้ของเรือเลือกท่ีจะขายเรือเพ่ือน าไปท าเป็นเศษซาก ซ่ึงช่วยลดภาวะอุปทานเรือลน้ตลาดลงได ้ 

 
การขนส่งสินคา้แหง้เทกองกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ ปุ๋ย แร่ท่ีไม่ใช่แร่สินเหลก็ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ซ่ึงส่วนใหญ่จะขนส่ง

โดยเรือประเภท   nd size     Supr m                        งข้ึนในปีน้ี นอกจากน้ีปริมาณการขนส่งเมลด็ธญัพืชซ่ึง
เป็นสินคา้อีกประเภทหน่ึงท่ีขนส่งโดยเรือประเภท Supramax ก็ปรับตวัเพ่ิมข้ึนดว้ย 
 

ราคาสินทรัพยมี์การปรับตวัดีข้ึนเช่นกนั มูลค่าสินทรัพยท่ี์อยูใ่นระดบัต ่าเป็นประวติัการณ์ตั้งแต่ไตรมาสท่ีหน่ึงได้
ปรับตวัสูงข้ึนประมาณร้อยละ 30              ซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น แต่ราคา
สินทรัพยจ์ะยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าตอ่ไป ทั้งน้ีคาดวา่มูลค่าเรือจะเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงปี 2560 ต่อเน่ืองไปจนปี 2561 ท่ีตลาด
อาจจะมีการฟ้ืนตวั   
 
2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

ในปี 2559 ถึงแมว้า่ความตอ้งการเรือบรรทุกสินคา้จะเพ่ิมสูงข้ึน แต่ตลาดโดยรวมยงัคงซบเซา เน่ืองจากภาวะเรือ
ลน้ตลาดท่ียงัด าเนินอยู ่แต่สภาวการณ์ของตลาดส่วนใหญ่ก าลงัมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงแนวโนม้ขา้งตน้ กล่าวคือ ผูซ้ื้อ
เรือไม่สามารถช าระค่าเรือท าใหรั้บมอบเรือไม่ได ้ อู่ต่อเรือจึงจ ายอมท่ีจะขายต่อเรือเหล่านั้น และมีอู่ต่อเรือหลายแห่งท่ีไม่มี
ค าสัง่ต่อเรือเขา้มาเลย การขาดแคลนค าสัง่ต่อเรือใหม่ การผิดนดัช าระเงินล่วงหนา้ รวมทั้งการขาดเงินทุนหมุนเวยีน ท าใหอู่้
ต่อเรือหลายแห่งลดก าลงัการผลิตลง บางแห่งตอ้งปิดกิจการหรือไม่ก็ประสบกบัภาวะลม้ละลาย  
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ธนาคารท่ีปล่อยสินเช่ือเพ่ือการซ้ือเรือหลายแห่งจ าตอ้งยอมรับภาวะขาดทุนจ านวนมากเหล่านั้น และได้
ปรับเปล่ียนกฎเกณฑใ์นการกูย้มืเงินใหม่ การขาดเงินทุนและค าสัง่ต่อเรือใหม่ท่ีเกิดข้ึนในภาคธุรกิจขนส่งสินคา้ทางเรือยอ่ม
หมายถึงการป้อนเรือใหม่เขา้สู่ตลาดก็จะตอ้งชะลอตวัลงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดด้ว้ย 
 

ส่วนในดา้นอุปสงค ์ ประเทศจีนยงัคงเป็นผูมี้บทบาทส าคญั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายดา้นการผลิต
ภายในประเทศหรือการน าเขา้เพ่ือทดแทนไดส่้งผลอยา่งมากต่อตลาดโลก ประเทศยกัษใ์หญ่แห่งน้ียงัคงเป็นผูข้บัเคล่ือนคน
ส าคญัในการน าเขา้สินคา้เทกองเพื่อชดเชยการผลิตภายในประเทศ 
 

การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมืองในสหรัฐอเมริกาและยโุรป ก่อใหเ้กิดการทบทวนสญัญาทางการคา้และ
ขอ้ตกลงทางภาษีท่ียงัไม่ชดัเจน การสลบัขั้วกนัของนโยบายโลกาภิวฒัน์มีความเป็นไปไดท่ี้จะส่งผลเสียต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของโลก ทั้งน้ีการท่ีสหรัฐอเมริกาไดท้ าขอ้ตกลงท่ีจะเพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการปรับปรุงการ
ผลิตภายในประเทศซ่ึงอาจกินเวลาพอสมควรและการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ ก็อาจจะส่งผลดีต่ออตัราค่าระวาง
ของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองใหป้รับตวัเพ่ิมข้ึนได ้
 

เช่นเดียวกนักบัภาคธุรกิจอ่ืนๆ เจา้ของเรือตอ้งประสบกบัการปรับเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเขม้งวดมากข้ึน เพ่ือท่ีจะ
สามารถยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มใหสู้งข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าใหต้น้ทุนของ
เจา้ของเรือเพ่ิมข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ เรือท่ีสัง่ต่อใหม่จะมีตน้ทุนในการสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน และเรือท่ีเก่ากวา่ก็จะใชเ้งินมากข้ึน
ในการปรับปรุงใหเ้รือมีลกัษณะตรงตามกฎเกณฑ ์ ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวจะกลายเป็นภาระของลูกคา้ผูเ้ช่าระวางสินคา้และจะ
เพ่ิมตน้ทุนในการเขา้สู่ภาคธุรกิจน้ี การปรับปรุงกองเรือนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัมากในการด าเนินการเพ่ือใหก้ารเปล่ียนผา่น
ดงักล่าวผา่นพน้ไปได ้ ซ่ึงดูเหมือนวา่บริษทัท่ีมีตน้ทุนต ่าและมีพ้ืนฐานท่ีดีอยา่งเช่น โทรีเซน ชิปป้ิง จะเป็นผูมี้ความ
ไดเ้ปรียบ 
 

แมว้า่ปี 2560 จะ    ป็นปีท่ีทา้ทายอีกปีหน่ึงส าหรับบริษทัฯ  แตบ่ริษทัฯ ยงัคงมีความหวงัในทางท่ีดีในช่วงคร่ึงปี
หลงั และคาดวา่ผลประกอบการจะปรับตวัดีข้ึนในปี 2561 และ 2562 
 
จ านวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่ส าหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2559 

ประเภทเรือทีส่ั่งต่อใหม่ จ านวนเรือ 
ขนาดระวางบรรทุกรวม 

% ของกองเรือทีม่อียู่เดมิ 
(ล้านเดทเวทตนั) 

Handysize  429 15.2 16.4% 
Handymax  636 38.7 21.6% 
Panamax  344 28.4 14.5% 
Capesize  243 49.2 15.9% 
รวม 1,652 131.5 16.9% 
ท่ีมา: Clarksons 
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ราคาน า้มนั 
ราคาน ้ ามนัไดป้รับตวัสูงข้ึนในปี 2559    การบนัทึก                ในส่วนท่ี ม่ไดมี้การป้องกนัความเส่ียงไว้

ล่วงหนา้ท่ีเพ่ิมข้ีน ไดส่้งผลกระทบเชิงลบต่อผลประกอบการสุทธิของบริษทั 
 

อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปีบริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์ในส่วนของการจองระวางบรรทุกสินคา้ล่วงหนา้ดว้ย
การป้องกนัความเส่ียงราคาน ้ ามนั เพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีราคาน ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึน อนัเป็นไปตามการตดัสินใจ
ลดก าลงัการผลิตของกลุ่มโอเปคและประเทศรัสเซีย 
 
2.2.2 กลุ่มธุรกจิพลงังาน 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
1. ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเลและเรือขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 

ลูกคา้ของเมอร์เมดประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหาน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษทัขนส่งทางท่อและ
บริษทัก่อสร้างงานวศิวกรรมใตท้ะเล โดยในปี 2558 เมอร์เมดใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลแก่ลูกคา้กวา่ 40 ราย 
 

ลูกคา้ในตะวนัออกกลางยงัคงเป็นลูกคา้หลกัของธุรกิจเมอร์เมด สญัญาการใหบ้ริการการประดาน ้ าฉบบัส าคญัท่ี
บริษทัฯ ไดม้าในปี 2556 ผา่นบริษทั Zamil ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ของเมอร์เมดในตะวนัออกกลาง ท าใหเ้มอร์เมดยงัคงมี
รายไดแ้ละผลก าไรท่ีสูงและจะยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไป จนกวา่จะครบสญัญาในปี 2560 ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการต่อสญัญา
ออกไปไดห้ลงัจากส้ินสุดสญัญา 

เมอร์เมด คาดหวงัวา่จะรักษาระดบัการเติบโตของงานวศิวกรรมใตท้ะเลใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งภูมิภาคตะวนัออกกลาง 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในระดบัน้ีต่อไปในอีกสองสามปีขา้งหนา้ 
 

นอกจากน้ี เมอร์เมด ยงัคงหาทางเพ่ิมอตัราการใชป้ระโยชน์ในเรือใหสู้งข้ึนต่อไปและในขณะเดียวกนัก็เนน้การ
ใหบ้ริการเสริมแก่ลูกคา้มากข้ึน รวมถึงหาสญัญาท่ีมีระยะเวลาสญัญาท่ียาวข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการสร้างความเติบโต เช่น 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัออกกลาง  
 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้ง 3 ล าของ AOD ยงัคงใหบ้ริการแก่ Saudi Aramco บริษทัน ้ ามนัและก๊าซท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยสญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 (โดยไดสิ้ทธิในการต่อสญัญาออกไปไดถึ้งปี 
2560) ดว้ยเหตุน้ี AOD จึงมีอตัราการใชง้านท่ีสูงถึงร้อยละ 98 โดยเฉล่ียส าหรับเรือขดุเจาะทั้งสามล า ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ี
บริษทัวางไว ้ อตัราการใชง้านท่ีสูงน้ีเป็นผลมาจากการท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีช่วงเวลาท่ี
ปฏิบติังานไม่ไดน้อ้ยมาก บริษทัมีความมัน่ใจวา่ AOD จะยงัคงสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายน้ีตอ่ไปไดอี้กหลงัจากสญัญา
ส้ินสุดลง ซ่ึงเห็นไดจ้ากท่ีผา่นมา ลูกคา้รายเดิมไดท้ าการขยายสญัญาทั้งในระยะสั้นและระยะกลางของผูรั้บจา้งใหบ้ริการ
เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) รายอ่ืนท่ีครบก าหนดระยะเวลาไปแลว้ 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

- 33 - 
 

คู่แข่ง 
การบริการลูกคา้ยงัคงเป็นกลยทุธ์ท่ีสร้างความแตกต่างท่ีส าคญัมากของบริษทั มีหลายเหตุผลวา่ท าไมลูกคา้ถึงได้

เลือกใชบ้ริการของบริษทั นัน่ก็คือ บริษทัมีประวติัดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเยีย่มซ่ึงนบัเป็นความ
ภาคภูมิใจของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัเสนอการบริการท่ีมีคุณภาพในระดบัตน้ๆ บวกกบัราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาด
ได ้ บริษทัมีความสามารถและทรัพยากรท่ีจะรับมือไม่วา่จะเป็นโครงการขนาดเลก็หรือโครงการขนาดใหญ่ตามแตท่ี่ลูกคา้
ตอ้งการ และยงัมีจุดใหบ้ริการแบบครบในหน่ึงเดียว (one stop shop) ไวบ้ริการลูกคา้อีกดว้ย บริษทัมีบุคลากรภายในองคก์ร
ท่ีมีประสบการณ์และมีความทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานใหก้ารสนบัสนุนอยูเ่ป็นจ านวนมาก รวมถึงมีหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์ใน
ประเทศอยูห่ลายแห่ง นอกจากน้ีบริษทัยงัปฎิบติัตามมาตรฐานสากลในดา้นของเรือ เรือขดุเจาะ และอุปกรณ์ต่างๆ อยา่ง
เคร่งครัด 
 

บริษทัไดท้ างานอยา่งหนกัเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงโครงการท่ีประสบผลส าเร็จจากลูกคา้ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือน ามาสร้างเป็น
รากฐานในการด าเนินงานระดบัภูมิภาคดว้ยการสานสมัพนัธ์ในระยะยาวกบัลูกคา้ และมีระบบพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ
ลูกคา้ดว้ยความทุ่มเทและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเร่งด่วนไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีหลากหลายในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ ดงันั้น บริษทัจึงมีความยนิดีท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองกบัลูกคา้ 
ทุกราย 
 
ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
1. ปี 2559 - จุดเร่ิมต้นสู่การเป็นตลาดทีส่มดุลกว่าเดมิ 

“น่ีไม่ใช่จุดส้ินสุด ไม่ใช่แมก้ระทัง่จุดเร่ิมตน้ของจุดส้ินสุด แต่อาจเป็นจุดส้ินสุดของจุดเร่ิมตน้ต่างหาก” วนิสตนั 
เชอร์ชิลลก์ล่าว 

อุตสาหกรรมเดินเรือเขา้สู่ปี 2559 ดว้ยสภาวะแห่งความผนัผวน ในเดือนมกราคม 2559 ราคาน ้ ามนัดิบเบรนท์
ลดลงแตะระดบัต ่าสุด (27.7 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล) ซ่ึงต ่าท่ีสุดในรอบ 13 ปีตั้งแต่ปี 2546 ทั้งน้ี ราคาเร่ิมลดลง
ตั้งแต่ช่วงคร่ึงปีหลงัของ 2557 และยงัคงผนัผวนเร่ือยมาตลอดทั้งปี  

 
แผนภูม:ิ ราคาเฉลีย่ของน า้มนัดบิเบรนท์ในสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ค านวณค่าเฉล่ียในรอบ 12 เดือนต่อเน่ืองก่อนเหตุการณ์ราคาน ้ ามนัแตะระดบัต ่าสุด 

 
ท่ีมา: เคนเนดี ้มาร์ 
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การลดลงของราคาน ้ ามนัโดยรวมและความผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่าง    
พากนัปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนคือบริษทัน ้ ามนัหลายแห่งปรับลดงบประมาณ โดยการชะลอหรือยกเลิก
โครงการท่ีไม่ส าคญั และลดขนาดและตดังบประมาณส าหรับโครงการท่ีส าคญั การชะลอตวัทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบตอ่ 
ผูรั้บจา้งช่วงอยา่งหนกั ซ่ึงหลายรายตอ้งประสบกบัภาวะอตัราคา่เช่าเรือตกต ่า การจอดพกัเรือ และการเลิกจา้งพนกังาน 
นอกจากน้ี หลายรายตอ้งประสบปัญหาลม้ละลายในทา้ยท่ีสุด กลยทุธ์การลดตน้ทุนดงักล่าวท่ีถูกน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งกลุ่ม
อุตสาหกรรมนั้น ท าใหส้ามารถลดโครงสร้างของตน้ทุนได ้ ซ่ึงดูเหมือนวา่จะท าใหผู้ป้ระกอบการบางรายสามารถกา้วผา่น
ช่วงเวลาวกิฤตไปได ้ถึงแมว้า่จะไม่ไดก่้อใหเ้กิดก าไรมากเท่าใดนกัก็ตาม 
 

ดว้ยเหตท่ีุการลดลงทางดา้นการผลิตช่วยลดช่องวา่งระหวา่งอุปสงค ์อุปทานและท าใหร้าคามีสเถียรภาพมากยิง่ข้ึน 
ราคาน ้ ามนัจึงเร่ิมส่งสญัญาณแนวโนม้ขาข้ึนในช่วงประมาณสองถึงสามเดือนก่อนหนา้ และราคาน ้ ามนัดิบเบรนทเ์ฉล่ียอยูท่ี่ 
43.7 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา 
 

ในเดือนธนัวาคม 2559 ราคาซ้ือขายทนัที (spot price) ของน ้ ามนัดิบเบรนทห์น่ึงบาร์เรลเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีราคากวา่ 
52 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นประมาณ 55 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในช่วงส้ินปี 2559 แนวโนม้ขาข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบเป็น
ผลมาจากความร่วมมือระหวา่งกลุ่ม OPEC และประเทศรัสเซียท่ียนิยอมลดก าลงัการผลิตลง 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั รวมทั้ง
ความร่วมมือจากผูผ้ลิตกลุ่ม Non-OPEC ท่ีลดก าลงัการผลิตลงอีก 1.5 ลา้นบาร์เรลต่อวนั สมาชิกกลุ่ม Non-OPEC อ่ืนๆ อาทิ 
ประเทศอาร์เซอร์ไบจาน บาห์เรน คาซคัสถาน มาเลเซีย เมก็ซิโก เป็นตน้ ต่างตกลงท่ีจะลดปริมาณการผลิตลงรวม 0.3 ลา้น
บาร์เรลต่อวนั ราคาน ้ ามนัดิบเบรนท ์ ณ ส้ินปี 2559 เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นการรับรู้รายไดท่ี้ดีท่ีสุดของปีนบัตั้งแตปี่ 
2552 

 
แผนภูม:ิ ราคาน า้มนัดบิและก๊าซธรรมชาตริายวนั 

 
ท่ีมา: เคนเนดี ้มาร์ 
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ตามท่ีนายหนา้ของกลุ่มบีอาร์เอส (BRS Group) คาดการณ์ไว ้นกัวเิคราะห์คาดวา่ราคาน ้ ามนัดิบจะค่อยๆ ปรับตวั
สูงข้ึนจนถึงประมาณ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี 2560 อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ะยงัคงอยูใ่นกรอบท่ี
จ ากดัเน่ืองจากการแขง็ค่าของค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ความคาดหวงัท่ีจะเห็นการฟ้ืนตวัของปริมาณการผลิตน ้ ามนั
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และความเป็นไปไดท่ี้กลุ่ม OPEC จะไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วใ้นการลดปริมาณการผลิต 

 
2. ภาวะซบเซาของภาคการผลติน า้มนัและก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ่ัง   

จากรอบวฏัจกัรใหญ่ท่ีข้ึนไปถึงจุดสูงสุดในปี 2557 อุตสาหกรรมการผลิตน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังตอ้ง
เผชิญกบัภาวะซบเซาท่ีเลวร้ายท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ มีเหตุการณ์ขาลงเกิดข้ึนในปี 2559 และคาดวา่จะยงัคงด าเนินอยา่ง
ต่อเน่ืองมาจนถึงปี 2560 ดว้ยการลดค่าใชจ่้ายในภาคการผลิตนอกชายฝ่ังลงร้อยละ 25 ในปี 2559 และร้อยละ 0-10 ในปี 
2560 ตามล าดบั บริษทัผูผ้ลิตน ้ ามนัตกอยูภ่ายใตภ้าวะความกดดนัเร่ืองค่าการกลัน่  งบประมาณในการลงทุนยงัคงหดตวัลง 
รวมทั้งบริษทัส ารวจและผลิตรายยอ่ยไม่สามารถระดมทุนได ้ 

 
มีรายงานวา่ตลาดเรือขดุเจาะประสบภาวะซบเซา ซ่ึงเห็นไดจ้ากอตัราค่าเฉล่ียจ านวนเรือขดุเจาะท่ีก าลงัท างาน

เกือบจะตกถึงจุดต ่าสุด อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือขดุเจาะอยูท่ี่ร้อยละ 60 และอตัราการปลดระวางขายซากเรือขดุเจาะ
สูงสุดนบัตั้งแตท่ศวรรษ 2530 อตัราการต่อสญัญาจา้งงานชะลอตวัและอุตสาหกรรมการขดุเจาะยงัคงมีอุปทานส่วนเกินโดย
ท่ีเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-Up) จ านวน 223 ล าจากจ านวนทั้งหมดในตลาด 540 ล าและแท่นเจาะแบบลอยน ้ า (floaters) 
จ านวน 123 แท่นจากจ านวนทั้งหมด 286 แท่น ถูกจอดท้ิงไวแ้ละเรือปฏิบติัการนอกชายฝ่ัง (OSV) อีกอยา่งนอ้ยจ านวน 
1,250 ล าท่ีไม่มีงาน ยอดการจา้งงานเรือบริการนอกชายฝ่ัง OSV มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่มีค าสัง่จา้งหรือการ
สัง่ต่อเรือใหม่ใดๆ ในขณะท่ีเรือต่อใหม่ท่ีต่อเสร็จแลว้อีกจ านวนมหาศาลก าลงัรอส่งมอบ ก าลงัการผลิตท่ีมากไปปรากฎให้
เห็นในทุกกลุ่มของอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง โดยท่ีเรืออีกประมาณ 351 ล า ก าลงัรอการส่งมอบ อตัราการใชป้ระโยชน์และ
อตัราค่าเช่าเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง OSV ลดลงใกลถึ้งระดบัต ่าสุด การใชป้ระโยชนข์องเรือยงัคงย  ่าแยแ่ละเรือท่ีมีอายมุาก
มีจ านวนเพ่ิมข้ึนส่งผลใหก้ระแสเงินสดลดลงอยา่งหนกั กิจกรรมการประมูลงานของอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังทั้งหมดชะลอ
ตวัลง ท าใหธุ้รกิจเรือทอ้งแบนและการลงทุนท่ีส าคญัๆ ตกต ่าท่ีสุด (ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 63) 

 
อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัพ้ืนฐานบางอยา่งเก่ียวกบัน ้ ามนัแสดงใหเ้ห็นถึง “การฟ้ืนตวัแบบเงียบๆ” เม่ือราคาน ้ ามนัเร่ิม

ขยบัข้ึนและช้ีใหเ้ห็นวา่การเติบโตของอุปสงค ์การลดการผลิตและการใชจ่้ายดา้นทุนท่ีลดลงจะช่วยหนุนใหร้าคาน ้ ามนัปรับ
เพ่ิมข้ึนมาได ้ “ขอ้สญัญายกเลิกหน้ี” ยงัถูกน ามาเป็นขอ้ต่อรองในการช าระหน้ีของกลุ่มธุรกิจการบริการนอกชายฝ่ัง เพราะ
หลายบริษทัมีการเจรจาเร่ืองเงินกูแ้ละการใหกู้ย้มืรายใหม่มีนอ้ยมาก การสนบัสนุนใหมี้การรีไฟแนนซ์บนขอ้จ ากดัของการ
ใชจ่้ายในการลงทุนยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งจบัตามอง เพราะจะท าใหค้วามเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงของคู่คา้เพ่ิมมากข้ึน 
หุน้บริษทัน ้ ามนัก็ลดต ่าลงมากท่ีสุด โดยท่ีมูลค่าหุน้ของกลุ่มบริษทัน ้ ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัต ่ามาก โดยเฉพาะบริษทัท่ี
ใหบ้ริการดา้นเรือนอกชายฝ่ัง OSV/เรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังรายใหญ่ๆ มีการสูญเสียไปถึงร้อยละ 60 - 80 และมีรายงานการ
ตดับญัชีดอ้ยค่าของสินทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากราคาหุน้ปรับตวัข้ึนตามราคาน ้ ามนั ก าไรต่อหุน้ (P/E) แบบประมาณ
การก็อาจจะลดต ่าลงได ้

 
แมว้า่สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจจะอยูใ่นช่วงแห่งความทา้ทาย ความตอ้งการใชน้ ้ ามนัก็ยงัคงแขง็แกร่ง เม่ือกระแส

เงินสดไม่สะพดั ตลาดน ้ ามนัก็จะมีการปรับตวัตาม การเติบโตของธุรกิจน ้ ามนัจากชั้นหินชะลอตวัลงอยา่งมาก ดว้ยอตัรา
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การใชน้ ้ ามนัท่ีไม่ย ัง่ยนื ตลาดน ้ ามนัจะเขา้สู่ช่วงสมดุลอีกคร้ังและคาดวา่จะมีการฟ้ืนตวัแต่ยงัคงมีความผนัผวนอยู ่ การปรับ
โครงสร้างหน้ีไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนทัว่ทั้งภาคส่วนดว้ยระบบเงินทุนใหม่ ผูท่ี้ยงัคงอยูใ่นธุรกิจน้ีต่างน ากลยทุธ์เพ่ือการอยูร่อดต่างๆ 
ออกมาใช ้ ในท่ีสุดแลว้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุนจะเร่ิมข้ึนโดยโครงการใหม่ๆ เหล่าน้ีเป็นสญัญาณเร่ิมตน้ของการ
รักษาเสถียรภาพของตลาดโดยบริษทัน ้ ามนัจะพยายามรักษาเสถียรภาพน้ีดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง 
 

Wood Mackenzie คาดการณ์วา่ “วฏัจกัรการลงทุนทัว่โลกจะแสดงสญัญาณการเติบโตคร้ังแรกในปี 2560 ซ่ึงจะท า
ใหภ้าวะตกต ่าของการลงทุนอนัล าเคญ็ในช่วงสองปีน้ีใกลจ้ะส้ินสุดลง” 
 
3. ปีแห่งการตดัสินใจทีย่ากล าบาก 

ปี 2559 เป็นปีแห่งการตดัสินใจท่ียากล าบาก ในช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั บรรดาผูป้ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
ไดพ้ยายามหาหนทางเพ่ือใหส้ามารถอยูร่อดได ้ มาตรการเหล่าน้ีรวมถึงมาตรการดา้นการด าเนินงานเช่นการลดค่าใชจ่้าย
อยา่งหนกัในทุกช่วงห่วงโซ่ การพกัเรือและการเลิกจา้งบุคลากร การยกเลิกสญัญาการต่อเรือล าใหม่ๆ การเล่ือนก าหนดการ
รับมอบเรือล าใหม่ออกไป การปลดระวางเรือใหบ้ริการนอกชายฝ่ังและเรือขดุเจาะ การกลบัไปสู่การใหบ้ริการพ้ืนฐานแก่
บริษทัน ้ ามนัโดยใหค้วามส าคญักบัอตัราการใชป้ระโยชน์มากข้ึน แต่จะประนีประนอมในอตัราค่าเช่าเรือ การสร้าง
เทคโนโลยเีพ่ือพฒันา น าเสนอทางออกดว้ยตน้ทุนต ่า การขายธุรกิจและการขายเรือ และการลดความเส่ียงและลดการลงทุน 
 

นอกจากน้ียงัมีมาตรการทางการเงินหลายประการซ่ึงรวมถึงการผอ่นปรนขอ้สญัญา การผอ่นช าระหน้ี การผดัผอ่น
การไถ่ถอนหุน้กูพ้นัธบตัร หุน้กูป้ระเภทรองท่ีน ามาแปลงเป็นทุน การตั้งการดอ้ยค่าอยา่งมาก การสนบัสนุนดว้ยเงินสด ทุน
จากผูถื้อหุน้  หรือทุนจากแหล่งภายนอกแหล่งใหม่เพ่ือเพ่ิมการคงอยูใ่นตลาด การขายเรือ การฟ้ืนฟกิูจการรวมไปถึงการเขา้
สู่กระบวนการลม้ละลาย 

 
มีรายงานวา่ผูป้ระกอบการใหม่ๆ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาจ านวนมากไดปิ้ดตวัไปและเป็นไปไดว้า่ผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมอยา่งนอ้ย 1 ใน 5 รายอาจตอ้งปิดตวัไปเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการจ านวนมากและมีก าลงัการผลิตมากเกินไป 
 
4. บริการงานวศิกรรมใต้ทะเล - การไล่ล่าเพือ่ให้ได้งาน 

4.1 ตลาดงานวศิวกรรมใต้ทะเล (Subsea) 
“Subsea หรืองานวศิวกรรมใตท้ะเล” เป็นค าท่ีใชใ้นการอธิบายถึงการด าเนินงานหรือการประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์

วศิวกรรมทางทะเลท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ าโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ืออยูห่่างไกลนอกชายฝ่ังในน่านน ้ าทะเลลึกหรือบนพ้ืนใตท้ะเล แหล่ง
น ้ ามนัและก๊าซมกัจะอยูใ่ตท้ะเลและนอกชายฝ่ังหลายแห่งทัว่โลก ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซ ค าวา่ “subsea” เก่ียวขอ้ง
กบัการส ารวจการขดุเจาะและการพฒันาแหล่งน ้ ามนัและก๊าซในสถานท่ีใตท้ะเล เขตการขดุเจาะและกิจกรรมการขดุเจาะ
น ้ ามนัต่างๆ ใตท้ะเล มกัจะใชค้  าน าหนา้ดว้ยค าวา่ “subsea” เสมอ เช่น หลุมน ้ ามนัใตท้ะเล หรือ subsea well, แหล่งการขดุ
เจาะใตท้ะเล หรือ subsea field, โครงการงานใตท้ะเล หรือ subsea project และ การพฒันางานใตท้ะเล หรือ subsea 
development เป็นตน้ 
 

การพฒันาแหล่งน ้ ามนัใตท้ะเลมกัแบ่งออกเป็น ประเภทน ้ าต้ืนและน ้ าลึก เพ่ือแยกความแตกต่างระหวา่งเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์และวธีิการต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่องานแต่ละประเภท ค าวา่น ้ าต้ืนหรือ Shallow water หรือไหล่ทวปีใชส้ าหรับระดบัน ้ าลึก
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ต้ืนๆ ท่ีอุปกรณ์ยดึพ้ืนต่างๆ เช่นแท่นขดุเจาะแบบสามขา jack-up และส่ิงปลูกสร้างแบบถาวรสามารถใชไ้ดซ่ึ้งท าใหง้าน   
ด าน ้ าระยะยาวแบบ saturation สามารถท าได ้ส่วนค าวา่น ้ าลึกหรือ Deepwater เป็นค าท่ีมกัใชเ้พ่ืออา้งถึงโครงการนอกฝ่ังซ่ึง
ตั้งอยูใ่นระดบัความลึกของน ้ าทะเลมากกวา่ 600 ฟตุ โดยท่ีมีการใชเ้รือลอยน ้ าและแท่นขดุเจาะน ้ ามนัแบบลอยตวัและตอ้ง
ใชย้านใตน้ ้ าท่ีควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทรลระยะไกลเป็นตวัท างานเน่ืองจากนกัด าน ้ าไม่สามารถท างานในเขตน ้ าลึกเหล่านั้น
ได ้

 
ในปี 2559 ซ่ึงนบัเป็นปีท่ีสองท่ีโครงการพฒันางานใตท้ะเลโครงการ EPC ยงัคงล่าชา้อยา่งมากและผูรั้บเหมาท่ี

ส าคญัๆ ยงัคงประสบปัญหาเร่ืองการจา้งงานคัง่คา้ง ซ่ึงมีจ านวนโครงการลดลงประมาณร้อยละ 40-50 จากช่วงปี 2557 ท่ีมี
ปริมาณงานสูงมากๆ   ผูรั้บเหมาท่ีตอ้งรับงานคัง่คา้ง เหล่าน้ีเลง็เห็นวา่กิจกรรมทางใตท้ะเลจะลดลงจนปี 2559 เน่ืองจากงาน
ต่างๆ ทยอยเสร็จไปเรียบร้อยแลว้ ส่งผลใหค้วามตอ้งการการเช่าเรือเหมาล าและงานบริการวศิวกรรมใตท้ะเล OSVs ลดลง 
บริษทัเจา้ของบ่อน ้ ามนันอ้ยรายท่ีจะเร่ิมโครงการขดุเจาะใหม่ๆ จนกวา่ราคาน ้ ามนัจะขยบัข้ึนและเห็นแลว้วา่ราคาจะสามารถ
รักษาอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองไปซกัระยะ งานตรวจสอบและซ่อมบ ารุงยงัคงเป็นท่ีตอ้งการโดยเฉพาะในส่วน
ของน ้ าต้ืน อยา่งไรก็ตามความตอ้งการใชบ้ริการดงักล่าวก็ยงัคงหดตวัอยู ่
 
แผนภูม:ิ ความต้องการจ าแนกตามระดบัความลกึ แผนภูม:ิ การเตบิโตของความต้องการในแต่ละไตรมาส 

 
ท่ีมา: การวิจัยเชิงกลยทุธ์นอกชายฝ่ัง 

 
โดยรวมแลว้ตลาดใตท้ะเลมีลกัษณะด่ิงลงในทุกๆ ไตรมาสบนกราฟความตอ้งการตลาด  ซ่ึงจะเห็นวา่ความ

ตอ้งการของตลาดโลกลดลงติดตอ่กนัหกไตรมาส ซ่ึงผูรั้บเหมาต่าง ๆ พยายามไล่ล่าเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงงานเท่าท่ีจะท าได ้
 

4.2 ประเภทของเรือวศิวกรรมใต้ทะเล 
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความหลากหลาย โดยมีเรือปฎิบติัการหลายประเภทใหบ้ริการใน

งานท่ีแตกต่างกนัไปดว้ยระบบและอุปกรณ์เฉพาะตวั ซ่ึงอาจจะเป็นเรือท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือใชเ้ฉพาะงาน เช่น เพ่ืองานประดา
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น ้าโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นเรือท่ีมีการดดัแปลงบ่อยคร้ังจากเรือประเภทหน่ึงใหเ้ป็นอีกประเภทหน่ึง ตามความเหมาะสม
ในการด าเนินงานของธุรกิจ ดงันั้น การจะกล่าวถึงลกัษณะของการด าเนินงาน เรืออเนกประสงคท่ี์ใหบ้ริการงานวศิวกรรม
นอกชายฝ่ังจึงครอบคลุมเรือหลายชนิดและการปฏิบติัการหลายประเภท ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะใหภ้าพรวมท่ีชดัเจน ค าวา่เรือท่ี
ใหบ้ริการงานวศิวกรรมนอกชายฝ่ังจึงอาจหมายรวมถึงเรือไดห้ลายประเภท ซ่ึงเป็นเร่ืองแปลกส าหรับเรือล าหน่ึงท่ีจะ
ใหบ้ริการเฉพาะงานประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น เรือล าหน่ึงอาจสามารถปฏิบติังานไดท้ั้งงานด าน ้ า งานยานส ารวจใต้
ทะเลแบบไร้คนขบั (ROV) งานส ารวจและงานสนบัสนุนการก่อสร้างข้ึนอยูก่บัโครงสร้างการออกแบบของเรือแต่ละล า 
 

โดยทัว่ไปแลว้เรือสนบัสนุนการด าน ้ าในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง จึงอาจมาจากเรือแปลงสภาพท่ีมาพร้อมกบั
ระบบพ้ืนฐานปฏิบติัการด าน ้ าแบบใชอ้ากาศ (rudimentary air driving) จนไปถึงเรือต่อใหม่ท่ีมาพร้อมกบัระบบการท างาน
อยา่งสมบูรณ์แบบและซบัซอ้นข้ึนเพ่ือการด าน ้ าลึก เรือสนบัสนุน ROV อาจจะเป็นเรือท่ีมาพร้อมกบัระบบส่งยานแบบ
เคล่ือนท่ี ซ่ึงสามารถน าข้ึนเรือและปลดประจ าการเรือภายในระยะเวลาท่ีสั้นมาก ในขณะท่ีเรือสนบัสนุนการงานก่อสร้างจะ
มีคุณสมบติัและการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าน ้ าและการปฏิบติังาน ROV ดงันั้น หนา้ท่ีหลกัของเรือใหบ้ริการก่อสร้าง
จะเป็นเร่ืองของการติดตั้งและร้ือถอนงานใตน้ ้ าและบนพ้ืนผิวน ้ า เรือท่ีใหบ้ริการงานวางท่ออาจมีลกัษณะการออกแบบท่ี
แตกต่างกนัของระบบและอุปกรณ์บนเรือ แตห่นา้ท่ีหลกัของเรือเหล่าน้ีจะเป็นการวางท่อในกน้ทะเลหรือเสน้ทางท่ีก าหนด 

 
5. อุตสาหกรรมขุดเจาะนอกชายฝ่ัง – โอกาสการฟ้ืนชีวติ 

5.1 ตลาดขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
แมว้า่ราคาน ้ ามนัอาจฟ้ืนตวัข้ึนในช่วงปี 2560 แต่ความตอ้งการเรือขดุเจาะทัว่โลกยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ตอ้งใชเ้วลา

อยา่งนอ้ย 6 ถึง 9 เดือน ในการท่ีราคาน ้ ามนัจะปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอนัเน่ืองมาจากการรองรับความตอ้งการใชน้ ้ ามนั
ของเรือขดุเจาะและสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั หากพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของตลาดในปัจจุบนัคาดวา่จะยงัไม่
มีการฟ้ืนตวัของตลาดจนกวา่จะผา่นคร่ึงหลงัของปี 2560 ไปแลว้ 
 

การชะลอตวัและการขาดโอกาสทางธุรกิจเหล่าน้ีน าไปสู่ความคิดบางอยา่งท่ีท าใหผู้รั้บเหมาขดุเจาะท าขอ้ตกลงกบั 
Saudi Aramco ดว้ยการรับประกนัการท างานอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัเรือขดุเจาะจ านวน 6 ล าและจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการสร้าง
เรือขดุเจาะใหม่อีก 20 ล าหรือมากกวา่  ในขณะท่ีผูรั้บเหมาขดุเจาะอีกรายเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าเรือขดุเจาะดว้ยวธีิ “คู่คา้ให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน” กบัผูผ้ลิตรายหน่ึงในไนจีเรียโดยพวกเขาจะไดรั้บเงินหลงัจากการขดุเจาะเสร็จส้ินและเม่ือเร่ิมมี
การผลิตแลว้ 

 
5.2 ประเภทของเรือขุดเจาะแบบ Offshore Drilling Rigs 
เรือขดุเจาะมีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั ส่วนมากจะเป็นท่ีรู้จกัในนามแท่นเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังแบบเคล่ือนท่ี 

(“MODU”) 
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 ท่ีมา: IHS Petrodata 

 
เรือขุดเจาะแบบท้องแบน (Tender) 

เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) เป็นเรือท่ีจอดอยูข่า้งฐานขดุเจาะท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์ขดุเจาะในตวัของมนั
เอง มีเครนยกท่ีสามารถติดตั้งป้ันจัน่บนฐานขดุเจาะอ่ืนได ้ ท าใหไ้ม่ตอ้งใชเ้รือป้ันจัน่และอุปกรณ์อ่ืนแยกต่างหาก เรือขดุ
เจาะแบบทอ้งแบน (Tender) สามารถท างานในน ้ าลึกท่ี 2,000 ฟตุ และสามารถเจาะไดลึ้กถึง 18,000 ฟตุ 

 
เรือขุดเจาะแบบสามขา ( Jack-up) 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up)  เป็นแท่นขดุเจาะเคล่ือนท่ีท่ียกระดบัไดด้ว้ยตวัมนัเอง พร้อมกบัขาท่ีสามารถ
หยอ่นลงไปท่ีพ้ืนมหาสมุทร เม่ือฐานยดึติดเรียบร้อยแลว้ แท่นขดุเจาะจะยกตวัข้ึนจากขาหยัง่โดยอยูเ่หนือค่าความสูงของ
คล่ืนในบริเวณนั้นเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) สามารถท างานในน ้ าลึก 350-450 ฟตุและมีความสามารถของการขดุ
เจาะไดลึ้กถึง 40,000 ฟตุ 

 
เรือขุดเจาะแบบ Semisubmersible 

เรือขดุเจาะแบบ Semisubmersible เป็นแท่นขดุเจาะลอยน ้ าท่ีใชเ้สาและทุ่นลอยพร้อมกบัระบบถ่วงทอ้งเรือท่ีช่วย
ปรับระดบัตวัแท่นใหส้มัพนัธ์กบัความสูงของล าทอ้งเรือท่ีก่ึงจมก่ึงลอยในทะเล ทั้งน้ี ตวัแท่นอาจจะมีลกัษณะท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองหรือไม่ก็ได ้  เรือขดุเจาะน้ีใชร้ะบบ DP หรือการถ่วงเพ่ือรักษาต าแหน่งของเรือใหอ้ยูใ่นระดบัแนวหวั
เคร่ืองเจาะ เรือขดุเจาะแบบ Semisubmersible สามารถท างานไดใ้นระดบัน ้ าความลึกช่วง 1,000 ถึง 12,000 ฟตุ และสามารถ
เจาะไดลึ้กมากกวา่ 40,000 ฟตุ 

 
เรือขุดเจาะแบบ Drillship 

เรือขดุเจาะแบบ Drillship ใชล้กัษณะของล าเรือเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบและสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตนเอง 
โดยใชร้ะบบ DP หรือการถ่วงเพ่ือรักษาต าแหน่งของเรือเหนือหวัเคร่ืองเจาะ การขดุเจาะจะด าเนินการโดยใชป้ั้นจัน่ขนาด
ใหญ่และสระทรงกลดเพ่ือขนส่งเรือด าน ้ า (Moon pool) ซ่ึงจะติดตั้งอยูก่ลางเรือ เรือขดุเจาะแบบ Drillship เหมาะส าหรับการ
ขดุเจาะในพ้ืนท่ีห่างไกลเน่ืองดว้ยความคล่องตวัของเรือ เรือขดุเจาะชนิดน้ีสามารถท างานไดใ้นระดบัน ้ าความลึก 1,000 ถึง 
12,000 ฟตุและสามารถเจาะไดลึ้กมากกวา่ 40,000 ฟตุ 
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5.3 ตลาดเรือขุดเจาะแบบสามขา Jack-Up 
ขณะน้ีเรือขดุเจาะแบบสามขา jack-up มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 486 ล าโดยในจ านวนน้ี มีเรือท่ีปลดระวางแลว้ จ านวน 

50 ล า และเรือท่ีไดรั้บการจา้งงาน จ านวน 299 ล า คิดเป็นประมาณร้อยละ 62 และ 69 ของอตัราการใชป้ระโยชน์ตามล าดบั 
การใชป้ระโยชน์โดยรวมส าหรับเรือขดุเจาะท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 56 ขณะท่ีอตัราการใชป้ระโยชน์จาก
เรือขดุเจาะท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 10 ปีมีค่าประมาณร้อยละ 68  

 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุปทานของตลาดท่ีมีปริมาณมากเกินไป และแรงจูงใจของผูรั้บเหมาท่ีจะยงัคงน าเรือออกหางาน

แมจ้ะไดรั้บอตัราค่าเช่าเรือรายวนัท่ีต ่ากวา่ค่าใชจ่้าย เพื่อรักษาความสามารถในการท าตลาดสูงสุดและหลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายใน
การบ ารุงเรือเม่ือเรือตอ้งจอดท้ิงไว ้ อตัราค่าเช่าเรือรายวนัในปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณจุดคุม้ทุน อตัราคา่เช่าเรือรายวนัของตลาด
ในปัจจุบนัส าหรับเรือสามขา IC แบบพรีเม่ียมอยูท่ี่ 65,000-70,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการ
ท างาน ภูมิภาคและประเภทของการท างานและขอ้ก าหนดบางอยา่งส าหรับการท างานท่ีท าก าไรได ้ โดยทัว่ไปเรือขดุเจาะ
สามขาท่ีก าลงัท างานจะไดรั้บอตัราค่าเช่าเรือรายวนัท่ีดีกวา่ เช่น ในตะวนัออกกลางซ่ึงมีความตอ้งการค่อนขา้งมากเม่ือเทียบ
กบัตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีปริมาณอุปทานส่วนเกินท่ีมากเกินไป 
 
แผนภูม:ิ IC เรือสามขา – อตัราค่าเช่าเรือรายวนั 

 
ท่ีมา: การวิจัยหลักทรัพย์ Pareto 

 
ความตอ้งการใชเ้รือขดุเจาะแบบสามขา Jack-up คาดวา่จะยงัคงลดลงในระยะใกล ้ แตค่าดวา่กิจกรรมประมูลการ

จา้งงานน่าจะมีมากข้ึน  ปัจจุบนัยอดการต่อเรือขดุเจาะแบบสามขามีจ านวน 105 หน่วยคิดเป็นประมาณร้อยละ 22 และ
ประมาณร้อยละ 35 ของปริมาณอุปทานอุปสงคใ์นปัจจุบนัตามล าดบั ส่วนใหญ่จะมีการสัง่ต่อเรือขดุเจาะไวใ้นช่วงปี 2555-
2557 ซ่ึงตอนน้ีพร้อมท่ีจะท าการส่งมอบแลว้ ในขณะท่ีทุกคนคาดวา่จะมีการส่งมอบเรือขดุเจาะเหล่าน้ีไปเร่ือยๆ ในระยะ
ยาว  แต่เรือท่ีต่อใหม่ส่วนมากก็จะถูกส่งมอบเม่ือไดรั้บท าสญัญาเท่านั้น ท าใหก้ารเพ่ิมผลก าไรของธุรกิจน้ีในตลาดตอ้งจบ
ลง  
 

การปลดระวางเรือเพ่ือแยกช้ินส่วนขายยงัคงเป็นกญุแจส าคญัในการปรับสมดุลของตลาดในระยะยาว แต่ยงัคง
เป็นสดัส่วนท่ีไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัปริมาณเรือท่ีมากเกินไป คาดวา่การปลดระวางเรือเพ่ือแยกช้ินส่วนขายจะเร่งตวัเพ่ิมข้ึน
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ในช่วงหลายปีขา้งหนา้ เน่ืองจากตอ้งมีการท านุบ ารุงรักษาเรือมากเพ่ิมข้ึนและการท างานท่ีมีมากข้ึนหากเทียบกบัการลงทุน
ในกองเรือท่ีค่อนขา้งจ ากดัในปัจจุบนั 
 

Saudi Aramco ไดป้ระกาศแผนการใชเ้รือขดุเจาะของตนในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้และไดข้ยายสญัญากบักองเรือขดุ
เจาะแบบสามขา ท่ีมีอยูเ่ดิมโดยคาดวา่จะมีการใชง้านเรือขดุเจาะแบบสามขา มากข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ เพ่ือเป็นการต่อยอด
แผนการดงักล่าว เรือขดุเจาะแบบสามขา ทั้ง 3 ล าซ่ึงเป็นของบริษทัร่วมของเมอร์เมด คือ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์
จ ากดั ไดรั้บการต่ออายสุญัญาในปี 2560 ซ่ึงจะเห็นวา่เรือขดุเจาะแบบสามขาทั้ง 3 ล ายงัคงไดรั้บการวา่จา้งในซาอุดิอาระเบีย
ไปจนถึงปี 2562 

 
5.4 ตลาดเรือขุดเจาะแบบท้องแบน 
มีเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนประมาณ 43 ล าในโลก และในจ านวนน้ีมีเพียงประมาณ 17 ล าเท่านั้นท่ีไดท้ าสญัญา

วา่จา้ง นอกจากน้ียงัมีการต่อเรือขดุเจาะใหม่อีกจ านวน 8 ล า ณ ปัจจุบนั เรือส่วนใหญ่ท างานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตเ้น่ืองจากมีสภาพเป็นน ้ าต้ืนซ่ึงเหมาะต่อเรือขดุเจาะประเภททอ้งแบนน้ี  กองเรือส่วนใหญ่จะบริหารโดยสามบริษทั 

ความตอ้งการในเรือขดุเจาะทอ้งแบนแน่น่ิงตลอดปี 2559 และคาดวา่จะมีสญัญาณท่ีดีข้ึนมาบา้ง ในปี 2560 
เจา้ของเรือรุ่นใหม่กวา่พร้อมท่ีมีโอกาสจะไดง้านมากกวา่เจา้ของเรือรุ่นเก่า ซ่ึงเตรียมเขา้รับการปลดระวางขายตามวฏัจกัร 
อตัราค่าเช่าเรือรายวนัของเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนตามรายงานล่าสุดอยูท่ี่ต  ่ากวา่ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
 
6. ส่ิงส าคญัคอืภาพรวม 

ตามขอ้มูลการวเิคราะห์ของกลุ่ม Rystad Energy การส ารวจน ้ ามนัและก๊าซทัว่โลกลดลงในปี 2559 ถึงระดบัต ่าสุด
นบัตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 2480 ซ่ึงมีปริมาณน ้ ามนัดิบกวา่ 6 ลา้นบาร์เรล การส ารวจน ้ ามนัดิบนอกชายฝ่ังลดลงถึง 2,300 ลา้น
บาร์เรลหรือร้อยละ 10 ในปี 2553 
 

ผลวจิยังานดา้นนอกชายฝ่ังเชิงกลยทุธ์เผยใหเ้ห็นวา่ การพลิกฟ้ืนของอุตสาหกรรมจะตอ้งใชค้วามอดทนและ
จะตอ้งมีการจดัการอยา่งเขม้แขง็ทั้งในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงปฏิบติัการและท่ีส าคญัท่ีสุดในเชิงการเงิน การทดแทนของแหล่ง
พลงังานอาจเปล่ียนไปสู่พลงังานสะอาด แต่ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานส าหรับน ้ ามนัจะไม่หายไป ตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ในปี 2573 พลงังานทดแทนคาดวา่จะเติบโตไดเ้ร็วท่ีสุด ก๊าซธรรมชาติจะมาทดแทนถ่านหิน 
ในขณะท่ีน ้ ามนัยงัคงเป็นผูน้ าส่วนแบ่งในตลาด 
 

และจากการท่ีบริษทัน ้ ามนัต่างไม่มีการลงทุน โครงการพฒันาต่างๆ ถูกดึงกลบั และค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาถูก
ปรับลด ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตลดลงและแหล่งส ารองนอ้ยลง Strategic Offshore Research มองวา่เหตุการณ์น้ีเอง
จะส่งผลใหมี้การประมูลซ้ือน ้ ามนัใหม่ท่ีมีราคาสูงข้ึน เน่ืองจากการขดุเจาะใตท้ะเลและนอกชายฝ่ังยงัคงเป็นจุดขายท่ีส าคญั
ในการผลิตใหม่และการผลิตใหม่ยงัตอ้งการบริการเหล่าน้ี ซ่ึงจะท าใหอุ้ปสงคก์ลบัคืนมาในท่ีสุด 
 
7. ต าแหน่งทางการตลาดของเมอร์เมด 

เมอร์เมดจะพิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองของแนวโนม้น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติในช่วง 12 เดือนขา้งหนา้ 
เน่ืองจากภาวะท่ีราคาน ้ ามนัตกต ่า และข่าวท่ีวา่บริษทัน ้ ามนัต่างๆ อาจจะทบทวนเร่ืองการใชจ่้าย และดว้ยเหตท่ีุราคาน ้ ามนั
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อ่อนค่า ผูป้ระกอบการในวงการน ้ ามนัต่างหยบิยกคุณสมบติัเด่นของตนในฐานะผูใ้หบ้ริการงานน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ
นอกชายฝ่ังท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ตนอยูเ่หนือกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน และเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีแลว้ เมอร์เมดเช่ือ
วา่เมอร์เมดเป็นหน่ึงในบริษทักลุ่มท่ีมีชั้นเชิงเหนือกวา่เน่ืองจากกลยทุธ์ในต าแหน่งทางการตลาดของเมอร์เมด ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และการมุ่งเน้นงานน ้าตื้น 

กองเรือเมอร์เมดมีเรือบริการวศิวกรรมใตท้ะเลในเขตน ้ าต้ืนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัดีวา่มีจุดแขง็และไดรั้บ
ผลกระทบไม่มากนกัจากราคาน ้ ามนัท่ีลดต ่าลง เน่ืองจากมีการรายงานวา่จุดคุม้ทุนของงานประเภทน้ีต ่ากวา่ในส่วนของงาน
ในเขตน ้ าลึก ดงันั้น จึงมีโอกาสนอ้ยท่ีจะโดนผลกระทบของภาวะหดตวัของอุปสงคใ์นตลาด 
 

เมอร์เมดยงัไดเ้ขา้ท ากิจการร่วมคา้ท่ีมัน่คงกบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินหลายราย เพ่ือใหบ้ริการแก่กลุ่มบริษทัน ้ ามนั
ระดบัชาติ(NOCs) เหนือน่านน ้ าของประเทศท่ีไดรั้บเอกสิทธ์ิตามกฎ Cabotage ประเทศเหล่านั้น รวมถึงกาตาร์ 
ซาอุดิอาระเบีย และอินโดนีเซีย จึงท าใหเ้มอร์เมดไดรั้บประโยชน์ของการขยายธุรกิจทอ้งถ่ินเน่ืองจาก NOCs มุ่งมัน่ท่ีจะ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและเนน้ความมัน่คงดา้นพลงังานซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความอ่อนไหวของราคานอ้ยกวา่ 
 
การมุ่งเน้น IRM เจาะกลุ่มวางสายเคเบิลใหม่ๆ และเป็นผู้ให้บริการงานวศิวกรรมโยธาใต้ทะเล 

เมอร์เมดยงัคงทุ่มเทและใหค้วามส าคญักบังานในช่วงการผลิตของธุรกิจทางดา้นการส ารวจและผลิต (E&P) 
ดงันั้นเมอร์เมดจึงไม่ไดรั้บผลกระทบเร่ืองการลดรายจ่ายฝ่ายทุน (capital expenditure) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อุปสงคต์ลาด
ระยะกลางถึงระยะยาวคาดวา่จะยงัคงอยูค่่อนขา้งสมบูรณ์ ซ่ึงน่าจะเป็นลางดีส าหรับความตอ้งการการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
 

เมอร์เมดยงัคงมุ่งมัน่ใหบ้ริการและขยายตวัทางภูมิศาสตร์ โดยใหค้วามส าคญัในงานบริการวางสายเคเบิลและวาง
ท่อลกัษณะอ่อนพร้อมเจาะตลาดในประเทศเหล่านั้น ซ่ึงมีอุปสงคข์องการใชบ้ริการค่อนขา้งสูง การกระจายศูนยร์วม
ปฏิบติัการในตะวนัออกกลางและเอเชียแปซิฟิกยงัช่วยใหมี้การขยายงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน 
 
ช่ือเสียงด้านคณุภาพและความปลอดภัย แหล่งสินทรัพย์ทีท่นัสมยั 

เมอร์เมดยงัคงเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมท่ีมีประวติัการปฏิบติัการ และความปลอดภยัท่ีดี
เยีย่ม รวมทั้งทีมผูบ้ริหารท่ีมีความมัน่คง ซ่ึงจะช่วยใหมี้ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในสภาพตลาดท่ียากล าบากมากข้ึน 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติใหญ่ๆ จะเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีประวติัการท างานมายาวนานมากกวา่ผูใ้หบ้ริการ
หนา้ใหม่ 
 

กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดมีเรือท่ีอายกุารใชง้านนอ้ยส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 10 ปี จึงท าใหเ้มอร์เมดอยูใ่น
ฐานะท่ีไดเ้ปรียบกวา่ เพราะกลุ่มบริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติหลกัๆ มกัมีแนวโนม้ท่ีเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีใหม่กวา่เน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและศกัยภาพในการท างานท่ีเหนือกวา่ 
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เมอร์เมดยงัด าเนินการขยายกองเรือตามแผนงาน โดยการเช่าเรือบริการวศิวกรรมใตท้ะเลเขา้มาเพ่ิมเติม ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้มอร์เมดมีความยดืหยุน่ในการตอบสนองต่ออุปสงคใ์นตลาด หรือยกเลิกการเช่าในกรณีท่ีความตอ้งการในตลาดลดลง
โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินทุนท่ีส าคญั 
 

เมอร์เมดยงัมียอดสัง่จองงานอยา่งต่อเน่ืองส่วนใหญ่ส าหรับงานวศิวกรรมใตท้ะเล ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บงานจริงๆ 
เป็นจ านวนมากในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ งานในมือเหล่าน้ีท่ีคาดวา่จะเป็นฐานรายไดใ้นปี 2560 มีโอกาสท่ีจะมีส่วนช่วยเพ่ิม
การลงทุนได ้ทั้งน้ี การลงทุนของเมอร์เมดใน บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั  ("AOD") ในการขดุเจาะหลุมขดุเจาะ
แบบ jack-up สามเคร่ืองของบริษทัตั้งแต่ปี 2559 ยงัคงความตอ่เน่ืองโดยสามารถท่ีจะขยายระยะเวลาการจา้งไปอีกจนถึง 
2562 ตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ียงัคงมีอยา่งต่อเน่ืองและความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของผูผ้ลิต รวมทั้งการ
ดดัแปลงเพ่ือใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย 
 
วนิัยทีด่ทีางการเงนิ 

ท่ามกลางสภาวะตลาดท่ีทา้ทายเหล่าน้ีเมอร์เมดยงัคงสามารถรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีต ่า และมีปริมาณเงินสด
ส ารองท่ีเพียงพอ ช่วยให ้ บริษทั ยงัคงคล่องตวัและเตรียมพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชนเ์พ่ือการเติบโตในทางอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ในปัจจุบนั 

 
(อา้งอิง: กลุ่ม BRS, Clarksons Platou Offshore, Deloittes, DVB Bank, ท่ีปรึกษา Icarus, IHS Petrodata, Kennedy 

Maar, องคก์ารประเทศส่งออกปิโตรเลียม (OPEC), Pareto Securities Research, Rigzone, Rystad Energy, Strategic 
Offshore Research, ขอ้มูลพลงังานสหรัฐ การบริหาร (EIA), Wikipedia, Wood Mackenzie) 
 
2.2.3 กลุ่มธุรกจิโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
 

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

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
ในขณะท่ีบาคองโคประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร โดยมีการพฒันา ผลิต ด าเนินกิจกรรมทาง

การตลาด ขาย และจดัจ าหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายประเภท กลุ่มสินคา้หลกัของบาคองโค ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีซ่ึงมีการจดั
จ าหน่ายทั้งในประเทศเวยีดนามภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK และในต่างประเทศ รวมถึงผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตร
อ่ืนๆ เน่ืองจากลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบาคองโคท่ีแตกตา่งกนัส าหรับตลาดในประเทศเวยีดนาม และตลาดใน
ต่างประเทศ บาคองโคจึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะตลาด 

 
กลุ่มลูกคา้ทางตรงหลกัของบาคองโคในประเทศเวยีดนาม ส าหรับผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว 

ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ ปุ๋ยทางใบ และสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช ไดแ้ก่ บริษทัคา้ส่ง ซ่ึงจะด าเนินการกระจายสินคา้ไป
ยงัผูค้า้ปลีกและกลุ่มผูใ้ชสิ้นคา้ (End Users) อีกต่อหน่ึง 
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ในตลาดส่งออก กลุ่มลูกคา้ทางตรงของบาคองโคส าหรับผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว ปุ๋ยเคมี
เชิงประกอบ และปุ๋ยทางใบ ไดแ้ก่ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป (Trader) ซ่ึงในตลาดดงักล่าวบาคองโคท าหนา้ท่ีเป็น
ผูรั้บจา้งผลิต และผลิตภณัฑข์องบาคองโคจะไม่น าไปขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK 

 
ช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเคมเีพือ่การเกษตร 
 

 
 

บาคองโคจ าหน่ายสินคา้โดยตรงใหแ้ก่บริษทัคา้ส่งในประเทศเวยีดนาม ซ่ึงจะจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวใหแ้ก่      
ผูค้า้ปลีกซ่ึงเป็นผูน้ าผลิตภณัฑด์งักล่าวไปกระจายต่อแก่ผูใ้ชอี้กต่อหน่ึง ในขณะท่ีกลุ่มลูกคา้ของบาคองโคในต่างประเทศ 
คือ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป (Trader) ซ่ึงวา่จา้งใหบ้าคองโคผลิตและจดัหาตามสูตรการผลิต ทั้งน้ี บาคองโคมี
เครือข่ายผูค้า้ปลีกมากกวา่ 5,000 ราย ในประเทศเวยีดนาม 

 
จากการท่ีบาคองโคมีเครือข่ายลูกคา้ประเภทคา้ส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศกวา่ 300 ราย ท าให ้ ปริมาณและ

มูลค่าการส่งออกเติบโตข้ึนจาก 1,057.8 ลา้นบาทในปี 2557  1,097.2 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 1,125 ลา้นบาทในปี 2559 
ทั้งน้ี มูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนยงัเป็นการช่วยป้องกนัความเส่ียง (Natural Hedging Strategy) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินดอง
เทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการน าเขา้วตัถุดิบเพ่ือการผลิตปุ๋ยเคมี  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงรายไดก้ารขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรแบ่งตามตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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ตารางแสดงยอดขายในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรแบ่งตามตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

 
2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ตลาดโลกโดยรวม 

จากขอ้มูลของรายงานทิศทางและแนวโนม้ธุรกิจปุ๋ยของตลาดโลกจนถึงปี 2561 โดย องคก์รอาหารและการเกษตร
ของสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization) พบวา่ ภาพรวมของการอุปโภคปุ๋ยจะอยูท่ี่ประมาณ 183.2 ลา้น
เมตริกตนั ในปี 2556 และคาดวา่ จะเพ่ิมเป็น 200.5 ลา้นเมตริกตนัภายในปี 2561ซ่ึงตลาดเอเชียเป็นตลาดซ่ึงมีการอุปโภค
ปุ๋ยเคมีมากท่ีสุด นบัเป็นส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 58.5 และการบริโภคโดยส่วนมากมาจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกและเอเชียใต ้ 

 
ตลาดเวยีดนาม 

ถึงแมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีทา้ทาย ตลาดปุ๋ยในเวยีดนามยงัคงท าผลงานไดดี้  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความตอ้งการใชปุ๋้ยท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เน่ืองจากมากกวา่ร้อยละ 60 ของประชากรในเวยีดนามอยูใ่นภาค
การเกษตร 
 
ธุรกจิบริการให้เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 
ทศิทางธุรกจิพืน้ทีเ่กบ็สินค้าในเวยีดนาม 

ภาคอุตสาหกรรมในเวยีดนามแบ่งออกเป็นเขตเศรษฐกิจส าคญั 3 แห่งไดแ้ก่ เขตเศรษฐกิจส าคญัภาคเหนือ (The 
Northern Key Economic Region – NKER)  เขตเศรษฐกิจส าคญัภาคกลาง (The Central Key Economic Region – CKER) 
เขตเศรษฐกิจส าคญัภาคใต ้  (The Southern Key Economic Region – SKER) ซ่ึงเขตเศรษฐกิจส าคญัภาคใตมี้จ านวนนิคม
อุตสาหกรรมหนาแน่นท่ีสุด  โดยเฉพาะในบริเวณใกลเ้คียงกบั Baria และท่าเรือ Phu My มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 10 แห่ง  ณ 
ปัจจุบนั มีระบบท่าเรือของเวยีดนามก าลงัไดรั้บการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญั  โดยเฉพาะท่าเรือท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ แต่
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับก็ยงัมีขอ้จ ากดัในแง่การรองรับตูสิ้นคา้และสินคา้เทกอง ดงันั้น การพฒันาพ้ืนท่ีเก็บสินคา้ และ
ความพร้อมในการใหเ้ช่า ผนวกกบัการบริหารจดัการทางดา้นโลจิสติกส์อยา่งเช่ียวชาญคือ ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือ และภาคอุตสาหกรรมของเวยีดนาม 
 
 
 
 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดก้ารขายในประเทศเวยีดนาม 2,052.7 64.6 2,161.3 66.3 2,030.2 65.7 
รายไดก้ารขายต่างประเทศ 1,125.0 35.4 1,097.2 33.7 1,057.8 34.3 
รวมรายได้จากการขาย 3,177.7 100.0 3,258.5 100.0 3,088.0 100.0 
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
นโยบายการตลาด 

บริษทัท าแผนการตลาดเชิงรุกโดยใชจุ้ดแข็งของถ่านหินซ่ึงเป็นพลงังานท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่การใชน้ ้ ามนัเตา และยงัมี
ปริมาณส ารองท่ีมากกวา่ ซ่ึงบริษทัประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดีในการเพ่ิมฐานลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเลก็ โดยบริษทัมีกลยทุธ์การตลาดในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

(1) ด้านสินค้าและบริการ  
บริษทัมีกลยุทธ์ท่ีส าคญัทางดา้นผลิตภณัฑซ่ึ์งแตกต่างจากบริษทัคู่แข่งทัว่ไป โดยบริษทัมีกระบวนการคดัเลือก

และปรับปรุงคุณภาพถ่านหินใหเ้หมาะสมกบัหมอ้ไอน ้ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การเผาผลาญเช้ือเพลิง ณ ปัจจุบนั บริษทัด าเนินนโยบายน้ีให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้เพ่ือลดการแข่งขนัดา้นราคาโดยเฉพาะกบัผูจ้ดัจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ โดยบริษทั
มุ่งเนน้การท าตลาดโดยเจาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก เน่ืองจากบริษทัมี
ก าไรขั้นตน้ท่ีสูงกวา่การขายถ่านหินใหก้ลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 
บริษทัมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินอยา่งละเอียดเพ่ือใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในคุณภาพถ่านหิน โดยมี

ขั้นตอนเร่ิมจาก ก่อนส่งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ผูจ้ดัจ าหน่าย/ผูผ้ลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินโดยสถาบนั
ท่ีไดรั้บมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศอินโดนีเซีย โดยตรวจสอบคุณภาพในดา้นค่าความร้อน ค่าคาร์บอน        ค่า
ความช้ืน ค่าข้ีเถา้ท่ีเกิดจากการเผาไหมแ้ละค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด์ หลงัจากน าเขา้มาในประเทศไทยแลว้ บริษทัจะท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง โดยบริษทัจะท าการเก็บตวัอยา่งถ่านหินขณะท่ีท าการขนถ่านหินข้ึนจากเรือ
เพ่ือน าไปตรวจสอบคุณภาพโดยองค์กรชั้นน าท่ีได้รับความยอมรับเช่น บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั         
โคเทคนา อินสเปคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง เป็นตน้ 
ก่อนการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ หรือในบางกรณีลูกคา้มีขอ้ตกลงในการตรวจสอบคุณภาพเพ่ิมเติมโดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษทัจะจดัส่งตวัอยา่งถ่านหินใหก้บับริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั หรือองคก์รชั้นน าอ่ืนๆ 
ท่ีเป็นบริษทัรับท าการตรวจสอบท่ีไดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรับ และมีสาขาต่างๆ มากมายในหลายประเทศ 

 
นอกจากน้ี ในเร่ืองของการใหบ้ริการ บริษทัสามารถให้บริการไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดย

บริษทัสามารถจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดต้ลอด หากลูกคา้มีความตอ้งการใชถ่้านหินก็จะสามารถจดัส่งไดท้นัทีตามเวลาท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ ส่งผลใหลู้กคา้ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บสตอ็กสินคา้มากและลูกคา้มีความสะดวกในการใชง้านเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

 
(2) ด้านการขยายฐานลูกค้า 
เน่ืองจากถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีราคาต ่ารวมถึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณส ารองสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้ ามนั

เตาและก๊าซธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยมาก (ถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสท่ีบริษทัเป็น        
ผูจ้  าหน่าย) ดังนั้นในระยะยาว โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนมาใชถ่้านหินเพ่ิมมากข้ึน บริษทัมี
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เป้าหมายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชน้ ้ ามนัเตา เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
อีกทั้งจะขยายไปสู่กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ดว้ย เช่น โรงงานปูนซีเมนต ์โรงงานผลิตไฟฟ้า 

  
นอกจากน้ียงัมีการขยายไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงแข็ง เช่น ซงัขา้วโพด กะลาปาล์ม 

กากปาล์ม ไม้สับ แกลบ เป็นต้น เช้ือเพลิงเหล่าน้ีให้ค่าความร้อนท่ีต ่ากว่าถ่านหิน มีปริมาณแปรผนัตามฤดูกาลของ
การเกษตรท าใหบ้างช่วงมีปริมาณไม่เพียงพอ กบัความตอ้งการของลูกคา้ ลูกคา้กลุ่มน้ีส่วนมากเป็นกลุ่มโรงงานขนาดกลาง
และขนาดเลก็ เช่นโรงงานกระดาษ กลุ่มโรงงานอาหารแปรรูป 

 
บริษทัมีโครงการท่ีจะเขา้ไปน าเสนอทางเลือกให้กบัลูกคา้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ

จากการใชถ่้านหินเป็นแหล่งเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตา โดยบริษทัใชก้ลยทุธ์เขา้ไปน าเสนอถึงค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้โดยใช้
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9-24 เดือน รวมถึงให้ความรู้กบัลูกคา้เพ่ือให้เปล่ียนทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัถ่านหินในเร่ือง
ของการก่อให้เกิดมลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ลูกคา้ให้ความสนใจหันมาใชถ่้านหินมากข้ึน โดยค่าใชจ่้ายในการผลิต
เช้ือเพลิงไอน ้ า 1 ตนั เปรียบเทียบระหวา่งถ่านหินและน ้ ามนัเตาดงัแสดงไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นวา่ถ่านหินมีค่าใชจ่้าย
ในการผลิตไอน ้ าเพียง 529.84 บาทต่อตนั ในขณะท่ีน ้ ามนัเตามีค่าใชจ่้ายประมาณ 935.40 บาทต่อตนั ซ่ึงถ่านหินมีตน้ทุน
การผลิตไอน ้ าท่ีต  ่ากวา่น ้ ามนัเตา อีกทั้งราคาตลาดของน ้ ามนัเตาคอ่นขา้งผนัผวน ไม่คงท่ีท าใหส้ามารถคาดเดาแนวโนม้ราคา
ของน ้ ามนัไดย้าก ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่จะสามารถขยายฐานลูกคา้ไดเ้พ่ิมข้ึนจากจุดเด่นของถ่านหินจุดน้ี  

 
รายการ น า้มนัเตา C ถ่านหิน (บิทูมนิัส) 

ประสิทธิภาพของ Boiler 85% 65% 
ค่าพลงังานความร้อนต่อหน่วย (Kcal/หน่วย) 9,700 5,000 
ราคาเช้ือเพลิง  12.54 บาทต่อลิตร* 2.8 บาทต่อกิโลกรัม 
ค่าใชจ่้ายในการผลิตเช้ือเพลิงไอน ้ า 1 ตนั (บาทต่อตนั) 935.40 529.84 

*  ราคาประกาศฉบับท่ี 52 จากกรมสรรพสามิต 23 เดือน ธันวาคม ปี 2559 
* ราคาเฉล่ียของถ่านหินตาม Indonesia Coal Index ปี 2559 
* ค่าความร้อนท่ีต้องการในการระเหยน า้ท่ี ความดัน 1 bar 100oC = 615 kcal/kgH2O  
ท่ีมา: www.eppo.go.th , www.argusmedia.com, https://www.excise.go.th/NEWS/Fueloilexc/index.htm 

 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีช่องทางการจ าหน่ายถ่านหินผา่นบริษทัตวัแทนจดัจ าหน่ายหมอ้ไอน ้ า โดยหลงัจากท่ีบริษทั

ไดเ้ขา้ไปน าเสนอขอ้มูลการใชแ้หล่งเช้ือเพลิงจากถ่านหินและลูกคา้มีความสนใจในการเปล่ียนมาใชถ่้านหินดงักล่าว บริษทั
จะแนะน าบริษทัตวัแทนจัดจ าหน่ายหม้อไอน ้ าให้กับลูกคา้ด้วย โดยแนะน าประเภทของหมอ้ไอน ้ าท่ีตรงกับคุณภาพ       
ถ่านหินของบริษทั ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารใชถ่้านหินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
ในอีกแนวทางหน่ึงบริษทัเหล่าน้ีจะท าการตลาดในการขายหมอ้ไอน ้ าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และ

แนะน าลูกคา้ใหก้บัทางบริษทัโดยหลงัจากท่ีซ้ือหมอ้ไอน ้ าแลว้ โรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็จะท าการซ้ือถ่านหินของบริษทัต่อ
จากค าแนะน าของบริษทัตวัแทนจดัจ าหน่ายหมอ้ไอน ้ า ซ่ึงช่องทางการจ าหน่ายดงักล่าวท าให้บริษทัสามารถขายถ่านหินได้
เพ่ิมข้ึน  

 

http://www.eppo.go.th/
http://www.argusmedia.com/
https://www.excise.go.th/NEWS/Fueloilexc/index.htm
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อยา่งไรก็ตาม การเพ่ิมฐานลูกคา้ให้หันมาใชถ่้านหินเพ่ิมจะตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร เน่ืองจากโดยทัว่ไปการ
ติดตั้งหมอ้ไอน ้ าขนาดเลก็จะใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน (รวมเวลาในการน าเขา้หมอ้ไอน ้ า) แต่ถา้เป็นหมอ้ไอน ้ าขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่จะใชเ้วลาติดตั้งนานถึง 8-15 เดือน บริษทัฯจึงจะเร่ิมขายถ่านหินของบริษทัได ้นอกจากน้ีลูกคา้ส่วนใหญ่จะท า
การทดลองเปล่ียนหมอ้ไอน ้ าจากการใชน้ ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงเป็นการใชถ่้านหินแทนก่อน และถา้ไม่มีปัญหาในการใชง้าน
ประมาณ 3-6 เดือน ลูกคา้จึงจะท าการเปล่ียนหมอ้ไอน ้ าท่ีเหลือเพ่ือใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิง ท าให้บริษทัคาดวา่จะมียอดขาย
เพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

 
(3) ด้านการบริหารต้นทุน 
บริษทั มีการวางแผนการซ้ือสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินคา้คงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม การ

วางแผนการขนส่งท่ีเป็นระบบ รวมถึงการมีคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานลูกคา้ ท าให้ประหยดัค่า
ขนส่งไดม้าก และบริษทัมีเรือโป๊ะและรถบรรทุกเป็นของบริษทัเอง ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการจา้งบริษทัขนส่งภายนอกลง  

 
บริษทัมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่าย/ผูผ้ลิตถ่านหินท่ีติดต่อกนัมาหลายปี ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถซ้ือขายถ่าน

หินไดใ้นระดบัราคาท่ีแข่งขนัได ้โดยทัว่ไปบริษทัมีสัญญาก าหนดจ านวนตนัในการสั่งซ้ือถ่านหินจากผูจ้ดัจ าหน่าย/ผูผ้ลิต
ถ่านหินหลกั ส่วนราคาถ่านหินจะมีการก าหนดให้เป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากน้ีบริษทัน าเขา้ถ่านหินจากแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมอีกหลายแหล่ง เพ่ือใหมี้อ านาจในการต่อรองการซ้ือถ่านหินและสามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้ 

 
ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทั จ าหน่ายถ่านหินให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษทัมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากข้ึน ซ่ึง
กลุ่มโรงงานเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายของผูจ้ดัจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ จึงเป็นการลดการแข่งขนัในดา้นราคา
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ ปัจจุบนับริษทัมีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจ านวน
ประมาณ 100 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 10 ราย ซ่ึงมีฐานลูกคา้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ์โรงกระดาษขนาดใหญ่ และโรงผลิตไฟฟ้าเป็นหลกั 

 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัจะอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานความร้อนผลิตไอน ้ าในกระบวนการผลิต 

ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมถุงมือยาง และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนั
ส่วนใหญ่ใชพ้ลงังานความร้อนจากน ้ ามนัเตา ท าใหบ้ริษทัมีโอกาสในการน าเสนอทางเลือกให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ีโดยหันมาใช้
พลงังานจากถ่านหินทดแทนน ้ ามนัเตาเพ่ือใหมี้ตน้ทุนพลงังานท่ีถูกกวา่ บริษทัมีการจดัจ าหน่ายไปยงัหลายๆ อุตสาหกรรม
เพ่ือลดความเส่ียงจากการท่ีอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงอาจมีผลกระทบจากวฏัจกัรของเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เพ่ือท าให้
บริษทัมีรายไดท่ี้มัน่คงในระยะยาว โดยบริษทัจะใหพ้นกังานขายตรงซ่ึงมีความรู้ ความเขา้ใจ ในตวัสินคา้ของบริษทัเขา้ไป
น าเสนอถึงขอ้เปรียบเทียบระหวา่งการใชน้ ้ ามนัเตาและถ่านหิน ทั้งในดา้นค่าใชจ่้ายและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้
ลูกคา้สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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 บริษทัแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 
กลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษทัโดยลูกค้ากลุ่มน้ีมีอยู่มากทั้ งในจังหวดักรุงเทพมหานคร 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี และอยธุยา ผูบ้ริหารคาดวา่ในภาคกลาง มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้
น ้ ามนัเตาอยูป่ระมาณ 5,000 โรงงาน ท าใหบ้ริษทัฯ มีช่องวา่งทางการตลาดอีกมาก โดยบริษทัฯแบ่งลูกคา้กลุ่มน้ีออกเป็น 2 
กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

 
 1.1 กลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีการใชถ่้านหินอยูแ่ลว้ 

กลุ่มลูกคา้น้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้และคุน้เคยกบัการใชถ่้านหินเป็นอยา่งดี เป็นฐานลูกคา้ในการซ้ือขายกบับริษทัมา
หลายปี และไวว้างใจในคุณภาพสินคา้ของบริษทัมาโดยตลอด โดยส่วนใหญ่ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
อุตสาหกรรมถุงมือยาง และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นตน้  

 
1.2 กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่ไดใ้ชถ่้านหินเป็นแหล่งเช้ือเพลิง 
เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยงัคงใชน้ ้ ามนัเตาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีส าคญัและยงัไม่เคยใชถ่้านหินมา

ก่อน ท าให้ยงัไม่มีความรู้และความเขา้ใจท่ีดีพอในการใชถ่้านหิน ดงันั้น จึงเป็นโอกาสดีท่ีบริษทัจะชกัชวนให้กลุ่มลูกคา้
เหล่าน้ีเปล่ียนมาใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตาเน่ืองจากจุดเด่นของการใชถ่้านหิน คือ การลดตน้ทุนของการใช้
พลงังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการชกัจูงให้ลูกคา้กลุ่มน้ีหันมาใชถ่้านหินแทน โดยมีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียท่ี 9-24 
เดือน ทั้งน้ี ระยะเวลาคืนทุนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น ส่วนต่างระหวา่งราคาถ่านหินกบัราคาน ้ ามนัเตา ปริมาณการ
ใช ้และราคาหมอ้ไอน ้ า เป็นส าคญั เน่ืองจากทางบริษทั คาดวา่ราคาน ้ ามนัเตายงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูง และราคาน ้ ามนัของ
ตลาดโลกยงัคงผนัผวนต่อเน่ือง ท าใหก้ารคาดการณ์ราคาน ้ ามนัเตาไม่แน่นอน นอกจากนั้น ลูกคา้หลายรายยงัมีความเขา้ใจท่ี
ไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการใชถ่้านหิน พนกังานขายของบริษทัจะอธิบายให้เขา้ใจถึงผลกระทบต่อส่ิงเแว
ดลอ้มของถ่านหินประเภทบิทูมินสัและซับบิทูมินัสวา่เป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าน ้ ามนัเตา ท าให้ลูกคา้มีความ
เช่ือมัน่ในการใชถ่้านหินมากข้ึน และมีแนวโนม้ท่ีบริษทัจะมีฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนในปีต่อไปจากนโยบายการตลาดเชิงรุกของ
บริษทั จากสถิติท่ีผ่านมาหลงัจากท่ีบริษทัเขา้ไปน าเสนอถึงจุดเด่นต่างๆ ของการใชถ่้านหินแทนน ้ ามนัเตาแลว้ ทางบริษทั
พบวา่ไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากลูกคา้ และมีลูกคา้เปล่ียนมาใชถ่้านหินเป็นจ านวนมาก 
 

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีใชถ่้านหินของบริษทัส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ซ่ึงจะท าการซ้ือ
ถ่านหินในปริมาณมากและส่วนใหญ่จะใชว้ธีิการประมูล โดยปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือถ่านหินของลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็น
เร่ืองของราคา บริษทัจะเร่ิมท าตลาดลูกคา้กลุ่มน้ีมากข้ึน เพ่ือตอ้งการขยายปริมาณการขายและขยายตลาดให้เพ่ิมข้ึน และ
นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา้รายยอ่ย เพ่ือใหมี้รายไดท่ี้มัน่คงในระยะยาว  
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ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอตุสาหกรรม 

ภาวะการแข่งขัน 
 การจ าหน่ายถ่านหินใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการประมาณ 20 ราย โดย
บริษทัมีคู่แข่งทางการคา้ท่ีส าคญัไดแ้ก่ บริษทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน) บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) บริษทั 
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ซิงเฮงเส็ง จ ากดั บริษทั อีสเทิร์น 
เพิร์ล จ ากดั บริษทั ฟิโก ้เมทเทิลส์ แอนด ์ไมเนอร์รอลส์ จ ากดั บริษทั ฟีนิคซ โกลบอล(ไทยแลนด์) จ ากดั บริษทั ทีซีซี เอ็น
เนอร์ยี ่จ  ากดั เป็นตน้ บริษทัมุ่งเนน้การเพ่ิมลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และพร้อมกบัมอง
หาโอกาสท่ีจะเขา้ตลาดลูกคา้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือเพ่ิมฐานการขายและปริมาณยอดขายให้เพ่ิมมาก
ยิง่ข้ึน เพ่ือการเติบโตท่ีมากข้ึนของธุรกิจ  

 
แนวโน้มอตุสาหกรรม 

ถ่านหินยงัถือวา่เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีความส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลงังานท่ีราคาต ่า
กวา่ก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเตา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง เช่นประเทศในแถบ
เอเชีย รวมถึงประเทศไทยนั้นยงัคงใชถ่้านหินอยูเ่น่ืองจากราคาท่ีถูก แนวโนม้ก าลงัผลิตถ่านหินทัว่โลกในอีก 10 ปีขา้งหนา้
ซ่ึงคาดวา่จะเพ่ิมสูงถึง 1 พนัลา้นตนั โดยเฉพาะการเพ่ิมก าลงัผลิตในทวีปเอเชีย และเช้ือเพลิงถ่านหินยงัเป็นตวัขบัเคล่ือน
พลงังานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยคาดวา่สัดส่วนการใชถ่้านหินในภาพรวมจะเพ่ิมจาก 46% ในปัจจุบนั เป็น 
60% และสดัส่วนการใชถ่้านหินผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนจาก 32% เป็น 50% ภายในปี 2583 หรืออีก 23 ปีขา้งหนา้ 
 

ส าหรับสถานการณ์เช้ือเพลิงโดยรวมในประเทศไทย ถ่านหินยงัคงเป็นหน่ึงในทางเลือกการกระจายแหล่ง
เช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าระยะยาว ปี 2558-2579 (PDP 2558) เน่ืองจากนโยบายส าคญัของ
กระทรวงพลงังาน จ าเป็นตอ้งให้เกิดการสร้างความสมดุลของเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า  เพ่ือสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ลด
ความเส่ียงจากการพ่ึงพาพลงังานใดพลงังานหน่ึงมากเกินไป และเพ่ือไม่เป็นการสร้างภาระค่าไฟฟ้าท่ีจะกระทบตน้ทุนภาค
การผลิต และค่าครองชีพของประชาชนในอนาคต ทั้งน้ีความตอ้งการเช้ือเพลิงถ่านหินจะเพ่ิมข้ึน 20-25% ภายในปี 2579 
ตามแผน PDP 2558 ดว้ยเทคโนโลยถ่านหินสะอาดในปัจจุบนั กระทรวงพลงังานเช่ือมัน่วา่จะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และความเป็นอยูข่องชุมชนในพ้ืนท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้าไดอี้กดว้ย  
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การใช้ถ่านหนิและลกิไนต์ในประเทศไทย 
ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) ปริมาณการใชถ่้านหินและลิกไนตร์วมประมาณ 35.29 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.73 จาก

ช่วงเดียวกนัของปี 2558 ซ่ึงมีปริมาณการใชร้วมประมาณ 34.03 ลา้นตนั การใชลิ้กไนต์ในปี 2559 (ม.ค. -พ.ย.) ประมาณ 
15.54 ล้านตัน แบ่งเป็นภาคการผลิตไฟฟ้าของกฟผ.จ านวน 15.05 ล้านตัน และอีก 0.49 ล้านตัน น าไปใช้ในภาค 
อุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การผลิตปูนซีเมนต ์กระดาษ อาหาร ในขณะท่ีการใชถ่้านหินน าเขา้ในปี 2559 ประมาณ 19.76 
ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 2.27 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 เป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจ านวน 12.04 ลา้นตนั ท่ีเหลืออีก
ประมาณ 7.72 ลา้นตนัใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ SPP และ IPP 
 
ตาราง: ปริมาณการใช้ถ่านหินน าเข้า และลกิไนต์ในประเทศไทย 
 

ประเภท 

ปริมาณ (ล้านตนั) 
อตัราการเตบิโต

(ร้อยละ) 
2557 2558 2558 2559 

(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) 

การบริโภคลกิไนต์ 18.38 15.10 13.81 15.54 12.56 
ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) 17.02 14.48 13.24 15.05 13.68 
อุตสาหกรรม 1.36 0.62 0.57 0.49 -14.32 
การบริโภคถ่านหิน 20.88 21.92 20.22 19.76 -2.27 
ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 8.50 8.12 7.52 7.72 2.72 
อุตสาหกรรม 12.38 13.80 12.70 12.04 -5.23 
ความต้องการโดยรวม 39.26 37.02 34.03 35.29 3.73 

ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน 
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การจดัหาถ่านหินน าเข้า และลกิไนต์         สัดส่วนการจดัหาถ่านหินน าเข้าและลกิไนต์ 

 
ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
ปริมาณการใช้ถ่านหินน าเข้าและลกิไนต์        สัดส่วนการจดัหาถ่านหินน าเข้าและลกิไนต์ 

 
ท่ีมา : ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
  

ในรอบปี 2559 ราคาถ่านหินโลกเร่ิมปรับตวัข้ึนค่อนขา้งมากในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี คิดเป็นร้อยละ 74 ของปี 
2558 ในช่วงเวลาเดียวกนั จากอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนของประเทศจีนท่ีมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50 ส่งผลกระทบกบัปริมาณถ่าน
หินส ารองไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด ท าให้ราคาถ่านหิน GAR 4,200 ไดเ้พ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 3 โดยราคาพุ่งสูง
ถึง 47 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตนั เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีราคา 27 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเมตริกตนั  

 

จากปัญหาราคาถ่านหินท่ีปรับตวัข้ึนสูงอย่างต่อเน่ืองท าให้ราคาตน้ทุนของการผลิตถ่านหินสูงตาม รวมทั้งเกิด
ภาวะการขาดแคลนถ่านหิน ส่งผลกับตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการแข่งขันในประเทศท่ีสูงข้ึน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตน้ทุนของการน าเขา้ถ่านหินท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัวงเงินหมุนเวยีนท่ีใชใ้นธุรกิจของบริษทัมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั จึงท าใหก้ารน าเขา้ถ่านหินลดลง ส่งผลให ้UMS ตอ้งเผชิญกบัปัญหาฐานะการเงิน และสภาพคล่องในปี 2559  
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บริษทัไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการณ์น้ี คือท าใหมี้ปริมาณส ารองถ่านหินไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
ไม่สามารถส่งถ่านหินขายใหลู้กคา้ไดต้ามแผนธุรกิจท่ีวางไว ้ ท าใหก้ารขายเกิดการชะลอตวัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการช าระเงินตน้และภาระดอกเบ้ียแก่กลุ่มเจา้หน้ีสถาบนัการเงินตรงตามก าหนดอยา่งต่อเน่ืองโดย
ตลอด 
 

สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

1. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บ AIS Scheme มีสาระส าคญัดงัน้ี 
 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก The Maritime and Port 
Authorit  of Sing pore (“MPA”) ภายใตบ้ริการเดินเรือในประเทศและระหวา่งประเทศ สิทธิดงักล่าวเรียกวา่ Approved 
Intern tion l Shipping Enterprise (“AIS”) สิทธิพิเศษท่ีส าคญัรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรจาก
กิจการเดินเรือทะเล เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2549 ถึงวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 และปัจจุบนั บริษทั โทรีเซน ชิป
ป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บการอนุมติั ใหต้่ออายใุนการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีออกไปไดอี้ก 10 ปี จนถึงวนัท่ี 7 
กนัยายน 2569 
 
2. เรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษัท ช่ือเรือ เลขทีบ่ัตร 
ส่งเสริม 

วนัทีอ่นุมตั ิ
บัตรส่งเสริม 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับ 
ยกเว้นภาษ ี(ปี) 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

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 เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน)  1167/2553 17 ก.พ. 53 - 
 
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่นไขหลกัทีไ่ด้รับ 

1. ตามมาตรา 25 ใหไ้ดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการคู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่น
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวน และก าหนดระยะเวลาใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร
เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ตามมาตรา 26 ใหค้นต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรตามมาตรา 
25 ไดรั้บอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 

3. ตามมาตรา 28 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั (ยกเวน้บตัร 
1167/2553) 

4. ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (ยกเวน้บตัร 1167/2553) 
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5. ตามมาตรา 34 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลนั้น 
 6. ตามมาตรา 37 ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่าง ประเทศได ้ (ยกเวน้
บตัรเลขท่ี 2163(2)/2550 และ 1995(1)/2552) 

7. จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระเตม็มูลค่าหุน้แลว้ดงัน้ีคือ 
 

ช่ือบริษัท เลขทีบ่ัตรส่งเสริม ทุนจดทะเบียน 

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

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

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 1263(1)/2553 ไม่นอ้ยกวา่ 2003 ลา้นบาท 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 1167/2553 ไม่นอ้ยกวา่ 541 ลา้นบาท 
 
3. บริษทัย่อยของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 2 แห่ง ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 2 ฉบบั มีสาระส าคญัดงัน้ี  
 

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

 ประเภทกิจการ กิจการขนส่งทางเรือ 
ประเภท 7.2 

บริการดา้นขนถ่ายสินคา้
ส าหรับเรือเดินทะเล 

ประเภท 7.1 

 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมติั 

ตามท่ีคณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมติั 

 ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน  

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

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

 ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

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

เร่ิม 19 ม.ค. 2552 
ส้ินสุด 18 ม.ค. 2560 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 
การบริหารความเส่ียง 

วธีิการจดัการความเส่ียงท่ีเป็นระเบียบแบบแผนนบัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับองคก์รท่ีมีความหลากหลาย เช่น บริษทัฯ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลุ่มบริษทัฯ จะสามารถปฏิบติังานตามวตัถุประสงคท์างกลยุทธ์ และเพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ ยอมรับเฉพาะ
ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถชดเชยไดโ้ดยอยา่งเพียงพอเท่านั้น กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกระบวนการท่ีมีโครงสร้าง
ภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM) โดย
อิงตามมาตรฐานดา้นการบริหารความเส่ียงของกลุ่มอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล จึงสามารถระบุ วิเคราะห์
และบริหารจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งเป็นระบบท าใหบ้ริษทัฯ สามารถป้องกนัความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนและยงัช่วยให้ไดรั้บ
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ ควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงโดยเนน้ท่ีความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีสุดท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าลงัเผชิญ รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการเงิน และความ
เส่ียงด้านการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย ตลอดทั้ งปี คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายความรับผิดชอบไดใ้หค้วามส าคญัและทุ่มเทเตม็ท่ีในการทบทวนและหารือปัญหาความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงโดย
ลงรายละเอียดมากข้ึน บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีวฒันธรรมดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีเขม้แข็ง โดยมีแนวทางท่ีสนบัสนุนการ
รับรู้ความเส่ียง พฤติกรรมความเส่ียงท่ีเหมาะสม และการตดัสินใจท่ียึดตามความเส่ียงท่ีสมเหตุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษัทฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework) 

บริษทัฯ มีกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีไม่เพียงแต่ช่วยป้องกนัความสูญเสีย
เท่านั้น แต่ยงัปกป้องและเก้ือหนุนผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้พร้อมกบัมีเป้าหมายสูงสุดในการเพ่ิมเติมประสบการณ์และ
ความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ต่อกลุ่มบริษทัฯ ในการออกแบบกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รนั้น กลุ่มบริษทัฯ ไดอิ้งตาม
มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่มอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ตามแนวทางของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) เพื่อยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั 
และนบัแตน่ั้นมา กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ ค่อยๆ ไดรั้บการพฒันาข้ึน จนเกิดเป็นกระบวนการท างาน
แบบองคร์วมท่ีเป็นระบบในการระบุ วเิคราะห์ และบริหารความเส่ียง นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารและอบรม
พนกังานเก่ียวกบักรอบการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหบ้ริษทัฯ มีวฒันธรรมองคก์รดา้นบริหารความเส่ียงท่ี
เขม้แขง็ และช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการความเส่ียงภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ี
รวดเร็วทั้งในและต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษัทฯ ประกอบดว้ย:  
1. วตัถุประสงค์และวธีิการในการบริหารความเส่ียง  

เพ่ือให้มัน่ใจวา่มาตรฐานและแนวปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงมีความสอดคลอ้งกนั กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนด
วตัถุประสงคแ์ละวธีิการในการบริหารความเส่ียงท่ีชดัเจน รวมถึงไดมี้การก าหนดขีดจ ากดัของความเส่ียงท่ีบริษทัฯ รับไดไ้ว ้
อีกดว้ย  
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2. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบในการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง ไดม้อบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบน้ีใหก้บั

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อใหด้ าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียงโดยมีหนา้ท่ีดูแล สนบัสนุน และติดตามการ
บริหารความเส่ียงในทุกดา้นของกลุ่มบริษทัฯ 

 
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ในการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบดูแลการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ความเส่ียงหลกัของธุรกิจไดรั้บการประเมิน ติดตาม และบริหารจดัการใหอ้ยูใ่นขีดจ ากดัท่ีบริษทัฯ
รับได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้วฒันธรรมในการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงรวมถึงการรับรองกรอบการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ และสนบัสนุน
การปฏิบติัตามแผนงานการบริหารความเส่ียงขององคก์ร ซ่ึงนบัเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่วนคณะ 
กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลนโยบาย กระบวนการและความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักระบวนการรายงานทางการเงิน 
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย และการตรวจสอบ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการ  
บริษทัฯ โดยตรวจสอบใหมี้การควบคุมอยา่งเพียงพอในขั้นตอนการบริหารจดัการความเส่ียง รวมถึงมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีวางไว ้

 
2.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ ในการควบคุมดูแลการจดัการความเส่ียงของ

กลุ่มบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ โดยจะควบคุมดูแลความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัขีดจ ากดัท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และจดัท าระบบท่ี
เหมาะสมส าหรับฝ่ายบริหารอาวโุสเพ่ือให้สามารถระบุ วดั ติดตามและควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความ
เส่ียงท่ีมีนยัส าคญัเหล่าน้ีจะไดรั้บการทบทวนและน าไปหารืออยา่งจริงจงัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุก
ไตรมาส โดยจะจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงและอาจจะยกระดบัความเส่ียงตามเหมาะสม โดยข้ึนอยูก่บัความเป็นไป
ไดแ้ละความรุนแรงของความเส่ียงนั้น และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีแผนการบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมและถูกน าไปปฏิบติั  
 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย: 
• ปรับปรุงและก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการและการรายงานความเส่ียง 
• ทบทวนและอนุมติักรอบ นโยบาย กลยทุธ์ และแผนดา้นการบริหารความเส่ียง 
• ทบทวนและตรวจสอบติดตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
• ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนงานการบริหารความเส่ียงภายในกลุ่มบริษทัฯ 
• น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงแก่คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพ่ือช่วยในการวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน 
 

2.3 การบริหารความเส่ียงในระดบักลุ่มบริษัทฯ 
เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัการความเส่ียงเป็นไปอยา่งราบร่ืน บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งหน่วยงานขององคก์รใน

ระดบักลุ่มบริษทัฯข้ึน ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีมีส่วนสนบัสนุนการปฏิบติังานและการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
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เส่ียง โดยมีการจดัตั้งระบบบริหารและติดตามความเส่ียง เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัท่ีเกิดจากความเส่ียง ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อธุรกิจของบริษทัฯ  
 

2.3.1 ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
ฝ่ายบริหารความเส่ียงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและประสานงานการ

บรรเทาและประเมินความเส่ียงในระดบัทั้งองคก์ร โดยมีหนา้ท่ีในการระบุความเส่ียงหลกัทางธุรกิจ ควบคุมดูแลการบริหาร
ความเส่ียงของหน่วยธุรกิจอยา่งเหมาะสม และบงัคบัใชโ้ดยผา่นนโยบายและกระบวนการต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ี
ส่งเสริมวฒันธรรมดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีเขม็แขง็ในกลุ่มบริษทัฯ และการแบ่งปันความรู้ดา้นการบริหารความเส่ียงอีก
ดว้ย  
 

2.3.2 ฝ่ายก ากบัดูแลการปฏบิัตติามข้อก าหนด 
หน่วยงานน้ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานในทุกกระบวนการของการ

ด าเนินงานทุกดา้นภายในกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังานเหล่าน้ีมีส่วนช่วยในการจ ากดัและควบคุม
ความเส่ียงในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องทรัพยากรบุคคลและทรัพยสิ์นขององคก์ร 
รวมถึงการรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หน่วยงานน้ียงัไดมี้การก ากบัดูแลการปฏิบติังานของหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ และมีหนา้ท่ีในการรายงานการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.3.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงในภาพรวม ดว้ยการประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามกรอบการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในข้ึนตรงต่อคณะ 
กรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนงานควบคุมความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้ และการปฏิบติัตาม
แผนงานจดัการความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงเป็นการช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจวา่กิจกรรมและขั้นตอนในการบริหารความเส่ียงของ
องคก์รนั้นไดถู้กน ามาปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล และมีกรอบการควบคุมท่ีเพียงพอในการบริหารความเส่ียงภายในกลุ่ม
บริษทัฯ  
 
 

2.3.4 หน่วยงานอืน่ๆ 
หมายรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบในวงกวา้งต่อการ

ด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น  แผนฟ้ืนฟูความเสียหายและการบริหาร
ความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ (เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจหยดุชะงกั และความเส่ียงใน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ) และหน่วยงานส่ือสารองค์กร (เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ)  
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2.4 การบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยธุรกจิ 
หน่วยธุรกิจแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยธุรกิจ ซ่ึงจะประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของหน่วยธุรกิจนั้นๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นความเส่ียงเชิงลึก หน่วยธุรกิจจะรับผดิชอบและบริหารจดัการความ
เส่ียงทางธุรกิจของตนเอง ซ่ึงจะท าใหส้ามารถตรวจพบความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งทนัท่วงทีและท าใหห้น่วยธุรกิจมีการ
บริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมัน่ใจมากข้ึน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของหน่วยธุรกิจจะมีหนา้ท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการน า
แผนงานดา้นการบริหารความเส่ียงมาปฏิบติัภายในหน่วยธุรกิจ และรายงานผลการปฏิบติังานดา้นความเส่ียงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส  

 
3. กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

จะมีการออกแบบระบบขั้นพ้ืนฐานของความเส่ียงของบริษทัฯ เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ี หากเกิดข้ึนจะท าใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคด์า้นความเส่ียงและส่งผลใหเ้กิดความ
สูญเสียได ้ จะมีการระบุและประเมินความเส่ียงในระดบัสูง/สูงสุดในแง่ผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน 
และช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ โดยจะมีการก าหนดแผนงานบรรเทาความเส่ียงและติดตามความคืบหนา้อยา่งใกลชิ้ด  
 
กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบดว้ย: 
3.1 การระบุความเส่ียง  

การระบุความเส่ียงเป็นขั้นตอนท่ีกระท าอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากการมีความเขา้ใจในเป้าหมายธุรกิจอยา่งชดัเจน 
รวมถึงการตระหนกัถึงความเส่ียงต่างๆ วา่มีผลกระทบกบัความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไรบา้ง โดยการ
ด าเนินการในเร่ืองน้ี บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดความเส่ียงทั้งหมดท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงในทุกดา้นท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ อนัประกอบดว้ยความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้น
การตลาด ความเส่ียงดา้นการเงินและสินเช่ือ และความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก 
 
3.2 การประเมนิความเส่ียง 

ขั้นตอนน้ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัองคก์ร จากความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้รวมถึง
พิจารณาความเป็นไปไดท่ี้ความเส่ียงเหล่าน้ีจะมีโอกาสเกิดข้ึน และน ามาจดัล าดบัตามความส าคญัของผลกระทบท่ีมีต่อ
ธุรกิจ ผูรั้บผิดชอบในการประเมินความเส่ียงมีการใชเ้คร่ืองมือและวธีิการท่ีหลากหลาย อาทิ การเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐาน การวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นตน้ เพ่ือประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรง และความสามารถ
ในการบริหารจดัการความเส่ียง และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัขีดจ ากดัความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ โดยหลกัเกณฑแ์ละขีดจ ากดัในการประเมินความเส่ียงจะถูกทบทวนเป็นระยะ เพ่ือให้
สอดคลอ้งและสนบัสนุนเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงเกิดการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง โดยการ
ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละขีดจ ากดัในการประเมินความเส่ียงจะค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
ขีดจ ากดัในการรับความเส่ียงของบริษทัฯ  
 
3.3 การจดัการความเส่ียง 

เพื่อใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือขีดจ ากดัท่ียอมรับไดแ้ละยอมรับความเส่ียงท่ี
กลุ่มบริษทัฯ สามารถยอมรับไดเ้ท่านั้น บริษทัฯ มีกลยทุธ์การจดัการความเส่ียงแบบทัว่ไปในการบริหารความเส่ียงท่ีไดมี้
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การจดัประเภทวา่เป็นความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะยอมรับ (Accept) หลีกเล่ียง (Avoid) บรรเทา (Mitigate) หรือโอนถ่าย 
(transfer) กลยทุธ์การจดัการความเส่ียงเหล่าน้ีไดรั้บการปรับแตง่ใหเ้หมาะสม เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ระดบัความเส่ียงจะอยูใ่น
ขีดจ ากดัของความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัฯ ยอมรับได ้
 
3.4 การรายงานและการตดิตามความเส่ียง 

จะมีการรายงานผลท่ีเกิดจากความเส่ียงต่อคณะผูบ้ริหาร อนัประกอบดว้ย ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยธุรกิจ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ หากเหมาะสม เร่ืองน้ีอาจจะไดรั้บการขยายความและน าไปรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส 
 
ความเส่ียงหลกัและมาตรการบรรเทาความเส่ียง 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
1.1 ความเส่ียงในการด าเนินการด้านกลยุทธ์ 

แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ จะวางแผนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของกลุ่มอย่างรอบคอบ แต่การท่ีไม่สามารถระบุและน า  
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมมาใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอาจท าให้เกิดผลกระทบดา้นลบ
ต่อกลุ่มบริษทัฯ อยา่งมาก บริษทัฯ จดัการกบัความเส่ียงน้ีโดยการประเมินกลยทุธ์และแผนธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรับหน่วยปฏิบติัการ โดยค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ
บริหารของบริษทัฯ จะจดัประชุมกบัหน่วยงานธุรกิจทุกเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ในระยะสั้นเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้รวมถึง
การวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือทดสอบและตรวจสอบความถูกตอ้งของทิศทางและต าแหน่งทางกลยทุธ์ของ
กลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 
 
1.2 ความเส่ียงด้านการตลาด/อุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเปราะบางต่อวฎัจกัรเศรษฐกิจของโลกอยา่งมาก การชะลอตวั
ทางเศรษฐกิจหรือการถดถอยของตลาดท่ีมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อความสามารถในการก่อใหเ้กิดเงินสด
หรือผลก าไรทางธุรกิจ และยงัอาจท าใหค้วามสามารถในการเขา้ถึงตลาดทุนในราคาท่ีสมเหตผุลของบริษทัฯ ลดนอ้ยลงอีก
ดว้ย เพ่ือบรรเทาความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัฯ พยายามมองหาการลงทุนท่ีหลากหลายและลดธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรของ
กลุ่มบริษทัฯ ลง  โดยการมุ่งเนน้ท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีความมัน่คงมากข้ึน 
 
1.3 ความเส่ียงด้านการลงทุนในโครงการใหม่ 

บริษทัฯ ไดม้องหาโอกาสการลงทุนใหม่ เพ่ือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ แต่ในสภาวะ
เศรษฐกิจเช่นน้ี อาจเป็นเร่ืองยากในการหาการลงทุนท่ีดีและเหมาะสม และถึงแมว้า่บริษทัฯ จะสามารถหาโครงการลงทุน
ใหม่ท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ก็ตาม ความส าเร็จในการลงทุนนั้นอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดา้นลบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
มูลค่าเงินลงทุนโครงการ หุน้ส่วนร่วมทุน ค่าสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าของโครงการ ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจ กฎระเบียบขอ้บงัคบั สภาวะตลาด และการแข่งขนั เพ่ือใหก้ารตดัสินใจในการลงทุนเป็นไปอยา่งรอบคอบและ
เหมาะสม กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนดขั้นตอนการอนุมติัการลงทุน โดยมีวธีิการในการพิจารณาท่ีเป็นระเบียบแบบแผน รวมถึง
การทบทวนเพ่ือวเิคราะห์ความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึนในการลงทุน นอกจากน้ี ทีมงานจากสายงานต่างๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งจะทบทวนรายละเอียดการลงทุน และธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการลงทุนอยา่งละเอียด เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ได้
น าเสนอโครงการลงทุนท่ีดีและเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบในขั้นสุดทา้ย
และพิจารณาอนุมติั 
 
1.4 ความเส่ียงด้านการร่วมทุน/หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

เพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ หรือเขา้สู่ตลาดใหม่ๆ กลุ่มบริษทัฯ จะเลือกเฟ้นในการท าธุรกิจกบับริษทัร่วม
ทุนและหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจสอบอยา่งแขง็ขนัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการปรับผลประโยชน์
ทางธุรกิจของทุกฝ่ายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีคุณค่าหลกัขององคก์รร่วมกนั  แต่เม่ือเวลาผา่นไป แนวคิดน้ีอาจมี
การเปล่ียนแปลง และผลประโยชน์หรือเป้าหมายทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจของหุน้ส่วนอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
กลุ่มบริษทัฯ อีกต่อไป และท่ีร้ายแรงกวา่นั้น หุน้ส่วนอาจด าเนินการท่ีขดักบัผลประโยชนข์องกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือบรรเทา
ความเส่ียงในดา้นน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะแลกเปล่ียนความเห็นกบัหุน้ส่วนอยา่งเปิดกวา้งและมัน่ใจเพ่ือใหบ้รรลุขอ้ตกลง และ
หากจ าเป็น อาจพิจารณาเร่ืองการแยกจากกนัอยา่งฉนัมิตร อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายวา่ตอ้งมีการยกร่างขอ้ตกลง
และทบทวนการท าธุรกิจทั้งหมดกบับริษทัร่วมทุนหรือหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ทั้งหลายอยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหก้ลุ่ม
บริษทัฯ สามารถปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มได ้ 
 
1.5 ความเส่ียงด้านช่ือเสียง 

บริษทัฯ ใชจ้รรยาบรรณทางธุรกิจเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในกลุ่ม และ
พนกังานทุกคน แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งการใหทุ้กฝ่ายปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งเตม็ท่ี แต่การท่ีไม่ปฏิบติั
ตามหรือถูกเขา้ใจวา่ไม่ท าตามหลกัจรรยาบรรณและขอ้ก าหนดทางกฎหมายนั้น อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอยา่งมากต่อ
ช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดบ้งัคบัใหมี้นโยบาย “การไม่อดทนต่อการไม่ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณขอ้ก าหนด
ทางกฎหมาย” อยา่งเคร่งครัดท่ีทุกฝ่ายตอ้งยดึถือและปฏิบติัตาม เพ่ือปกป้องช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ  ทั้งน้ี การไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัฯ จะถูกด าเนินมาตรการขั้นรุนแรง 
 
2. ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร 
2.1 ความเส่ียงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเขม้งวดในดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความส าคญัขององคป์ระกอบสามดา้นน้ี บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การบริหารความเส่ียงดา้นสุขภาพ ความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัทัว่ทั้งกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีลว้นเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมและบริการของ
บริษทัฯ จึงตอ้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ หากมี
การตรวจพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัจะมีการน ามาตรการแกไ้ขและป้องกนัมาใชเ้พ่ือลดความเส่ียงลง นอกจากน้ีกลุ่ม
บริษทัฯ ยงัมีการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การรณรงคล์ดอุบติัเหตุ
ใหเ้ป็นศูนย ์ และกิจกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพ่ือตรวจเช็คความปลอดภยัดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มใน
ทุกพ้ืนท่ีท่ีปฏิบติังาน  
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2.2 ความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล 
ลกัษณะการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีทกัษะและมีความสามารถในการปฏิบติังาน 

อยา่งไรก็ตาม บุคลากรท่ีมีความสามารถเหล่าน้ีมีจ านวนนอ้ยและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะในบาง
อุตสาหกรรม ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงตอ้งแข่งขนักบับริษทัอ่ืนทั้งท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและตา่งอุตสาหกรรม เพ่ือเฟ้น
หาพนกังานท่ีมีคุณภาพและประสบการณ์ตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถรักษาพนกังานเหล่าน้ีไวไ้ด ้
อาจจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อศกัยภาพของกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้นทา้ยท่ีสุด บริษทัฯ เช่ือ
วา่ความรู้ความสามารถท่ีแขง็แกร่งของทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัในการช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจ บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีแข่งขนัได ้ เพ่ือจูงใจและรักษาทรัพยากร
บุคคลท่ีมีความสามารถ บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิมจดัท าการวางแผนสืบทอดต าแหน่งดว้ย เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ความรู้และทกัษะ
ต่างๆ ไดถู้กส่งต่อไปยงัรุ่นต่อไป บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างบรรยากาศในท่ีท างานท่ีเอ้ือตอ่การท างานของพนกังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนสามารถท่ีจะพฒันาเติบโตในสายอาชีพต่อไปและมีความสมดุลระหวา่งชีวติการ
ท างานและชีวติส่วนตวั 
 
2.3 การจดัการภาวะวกิฤตแิละการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

เป็นส่วนหน่ึงของแผนการบริหารความเส่ียงองคก์ร เพ่ือใชบ้ริหารจดัการภยัคุกคามหรือเหตุการณ์ดา้นลบต่างๆ 
ซ่ึงขดัขวางการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ โรคระบาด ภยัจากการก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ ซ่ึงสร้างความเสียหายแก่
ทรัพยสิ์นส าคญัของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถกลบัมาด าเนินงานไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ บริษทัฯ จะท างาน
ร่วมกบัหน่วยงานแต่ละแห่งในการก าหนดแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและแผนการจดัการในภาวะวกิฤติ ซ่ึงจะช่วย
ลดหรือจ ากดัโอกาสในการเกิดภาวะธุรกิจหยดุชะงกั และยงัช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 
3.1 ความเส่ียงด้านการตลาด 

กิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการตลาดหลายดา้น ซ่ึงรวมถึงอตัราแลกเปล่ียน ราคาสินคา้
โภคภณัฑ ์ และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงลว้นมีความผนัผวนและไม่แน่นอน เพ่ือท่ีจะบริหารความเส่ียงเหล่าน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สญัญา
ซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหนา้ สญัญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนั และการซ้ือสิทธิซ้ือขาย (Option) ต่างๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ 
มีการจดัใหร้ายจ่ายและเงินกูเ้ป็นเงินสกลุเดียวกบัรายไดใ้หม้ากท่ีสุด เพ่ือลดความเส่ียงดา้นความผนัผวนของสกลุเงิน ทั้งน้ี 
การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินจะถูกควบคุมอยา่งเขม้งวดดว้ยนโยบายและขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ 
 
3.2 ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือจะเกิดข้ึนเม่ือคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้ โดยปกติกลุ่มบริษทัฯ จะด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจกบัคู่สญัญา โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาเป็นหลกั ซ่ึงกระท าไดโ้ดย
การประเมินและติดตามการผิดนดัช าระหน้ีและความเส่ียงดา้นสินเช่ือของลูกคา้ ผูจ้ดัหาสินคา้ ผูรั้บเหมา ผูร่้วมทุน และ
สถาบนัการเงินต่างๆ ความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาดา้นสินเช่ือจะไดรั้บการประเมินเป็นระยะดว้ยวธีิการท่ีเป็นระเบียบแบบ
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แผน ในบางกรณีบริษทัฯ อาจตอ้งมีการเพ่ิมมาตรการลดความเส่ียง โดยการขอใหเ้พ่ิมหลกัประกนั หรือลดระยะเวลาในการ
ใหเ้ครดิตทางการคา้ส าหรับคู่สญัญาท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีไม่แขง็แกร่ง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดท้บทวนความเส่ียง
ดา้นการกระจุกตวัของสินเช่ือกบัคู่สญัญารายบุคคลหรือตามภูมิศาสตร์ดว้ย 
 
3.3 ความเส่ียงด้านเงนิปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ 

เน่ืองจากบริษทัฯ  ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนจึงตอ้งพ่ึงพาผลตอบแทนจากบริษทัยอ่ย
และบริษทัในเครือ บางคร้ังทั้งระยะเวลาและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยและบริษทัในเครือของ 
บริษัทฯ อาจถูกจ ากัดด้วยกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดด้านการเป็นหน้ีของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือแต่ละ
แห่ง เง่ือนไขทางการเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ และหากไม่ไดรั้บ
เงินปันผล อาจส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของกลุ่มบริษทัฯ ได ้นอกเหนือจากการบริหารเงินสดจากศูนยก์ลาง
อยา่งเขม้งวดและการเขา้ถึงเงินสดแลว้ บริษทัฯ พยายามสร้างความสมดุลดา้นความเส่ียงดา้นเงินปันผลโดยการลงทุนใน
หลากหลายอุตสาหกรรม ท่ีไม่ไดมี้เพียงการคืนทุนของเงินสดท่ีแน่นอนเท่านั้น แต่ยงัตอ้งมีรูปแบบการก่อให้เกิดเงินสดท่ี
แตกต่างไปอีกดว้ย  
 
3.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ/แหล่งเงนิทุน 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงน้ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการใหมี้แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นในดา้น
เงินลงทุน และเพ่ือผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ เติบโต ไม่วา่จะดว้ยการขยายธุรกิจ หรือรวมกิจการ นอกเหนือจากการรักษา
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัทางการเงินต่างๆ แลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในการวางแผน 
ก าหนดงบประมาณและการคาดการณ์ เพ่ือประเมินความจ าเป็นทางสภาพคล่องในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
มาตรการเหล่าน้ีประกอบดว้ยการบริหารเงินสดจากศูนยก์ลาง การรักษาระดบัเงินทุนและการเขา้ถึงสินเช่ือไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และการทดสอบระดบักระแสเงินสดเพ่ือรักษาความมัน่คงทางการเงิน กลุ่มบริษทัฯ 
มีวงเงินสินเช่ือพร้อมใชท่ี้ไดรั้บอนุมติัแลว้กบัธนาคารท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ 
 
4. ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกและการปฏบิัตติามระเบียบข้อบังคบั 
4.1 ความเส่ียงจากสภาวการณ์ทางธุรกจิ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจทัว่โลก จึงตอ้งประเมินและติดตามความเส่ียงของประเทศต่างๆ ท่ีมีการ
ประกอบกิจการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ-สงัคม ระบบภาษีและกฎหมาย ไปจนถึงสถานการณ์ทางการเมือง และ
ความขดัแยง้ภายในประเทศ โดยไดป้ระเมินความเส่ียงเหล่าน้ีเป็นประจ าเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถระบุความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนและสามารถรับมือกบัความเส่ียงเหล่าน้ีอยา่งทนัท่วงทีดว้ยกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 
4.2 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ

แผน่ดินไหว น ้ าท่วม พายแุละผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศอาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั ความสูญเสียทางการคา้ หรือการหยดุชะงกัของการด าเนินงานได ้ เพื่อบริหารจดัการความ
เส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดท้ าประกนัเพ่ือคุม้ครองความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียง
เหล่าน้ีลงไดใ้นระดบัหน่ึง 
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4.3 การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดตามกฎหมาย 
กลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจทัว่โลก จึงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดตามกฎหมายต่างๆ 

มากมาย บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ จึงไดจ้ดัท ารายการขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีบริษทัฯ 
ตอ้งปฏิบติัตามข้ึนเพ่ือใหแ้ต่ละหน่วยงานใชใ้นการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกฎหมาย แมแ้ต่ภายใต้
สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซ่ึงส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงทางดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบั บริษทัฯ จะด าเนินทุก
มาตรการท่ีเป็นไปไดเ้พื่อท าใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงสร้างมาตรการ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 
 

เพื่อสะทอ้นความมุ่งมัน่ของกลุ่มบริษทัฯ  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชจ้รรยาบรรณทางธุรกิจเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจและเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีการจดัตั้ง
กระบวนการรับขอ้ร้องเรียนในการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการละเมิดและไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ดว้ย 
 
4.4 ความเส่ียงทางด้านสังคมและข้อพพิาทกบัชุมชน 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ไม่วา่จะตั้งอยูใ่นชุมชนหรือบริเวณ
ใกลเ้คียงนั้น อาจถูกมองหรือเขา้ใจวา่มีโอกาสท่ีจะสร้างความเสียหายกบัส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้นๆ ความคาดหวงัของ
ชุมชนมีความซบัซอ้น เน่ืองจากมีมุมมองจากผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายกลุ่มท่ีอาจไม่ตรงกนัซ่ึงยากจะแกไ้ข ความคิดเห็นของผูมี้
ส่วนไดเ้สียและการยอมรับจากชุมชนอาจไดรั้บอิทธิพลจากหลายดา้น เช่น อิทธิพลจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การ
ปฏิบติังานของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระดบัชุมชน ประเทศและภูมิภาคในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ ประกอบ
กิจการอยู ่ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ได ้  ทั้งน้ี เพ่ือใหส้ามารถลดความเส่ียงดา้นน้ี
ลงได ้ บริษทัฯ ไดติ้ดตามและวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดและกฎหมายต่างๆ ท่ีวา่ดว้ย
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งไดน้ าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาแผนงานและมาตรการรองรับต่างๆ เช่น การ
จดัท าโครงการท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือเป็นการใหค้วามส าคญักบัชุมชน และเสริมสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีกบัชุมชนในพ้ืนท่ีปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
 
 การสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความเส่ียงทีเ่ข้มแข็ง 

แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะพยายามท าใหห้ลกัปฏิบติัดา้นการบริหารความเส่ียงแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ือง แต่การ
ด าเนินการจะส าเร็จไม่ได ้หากทั้งองคก์รไม่น าไปปฏิบติัเพ่ือสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รดา้นความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและสร้างความเขา้ใจวา่การบริหารความเส่ียง
เป็นความรับผดิชอบของบุคลากรทุกคนในองคก์ร ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในดา้นน้ีท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถบริหาร
จดัการความเส่ียงภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ผนวกกระบวนการบริหารความเส่ียงเขา้กบัการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอีกดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมดา้น
ความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณค่าต่อองคก์รในทา้ยท่ีสุด 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
เท่ากบั 41,620,001,634 บาท โดยร้อยละ 38.7 เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 
61.3 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 
 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 
จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 16,801,293,694 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.4 ของ
สินทรัพยร์วม 

 
ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 

สุทธิ (พนับาท) 
ท่ีดิน TTA เป็นเจา้ของ 82,847 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 21,133 
 UMS เป็นเจา้ของ 372,334 
 อ่ืนๆ 125,251 
อาคารและโรงงาน TTA เป็นเจา้ของ 45,655 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 35,578 
 UMS เป็นเจา้ของ 176,277 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 502,280 
 อ่ืนๆ 128,973 
ส่วนปรับปรุงอาคาร TTA เป็นเจา้ของ 5,925 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 129 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 40,636 
 UMS เป็นเจา้ของ 12,554 
 อ่ืนๆ 780 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 7,422,428 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 5,487,065 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 222,393 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 308,243 
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 
สุทธิ (พนับาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจา้ของ 2,999 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 25,874 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 1,105,673 
 UMS เป็นเจา้ของ 41,999 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 122,830 
 อ่ืนๆ 70,298 
รถยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 26,036 
 UMS เป็นเจา้ของ 90 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 32,164 
 อ่ืนๆ 6,361 
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 72,455 
เรือขนถ่านหิน UMS เป็นเจา้ของ 78,981 
งานระหวา่งก่อสร้าง TTA เป็นเจา้ของ 535 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 3,307 
 UMS เป็นเจา้ของ 1,647 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 14,741 
 GTL เป็นเจา้ของ 204,822 

รวม  16,801,293 
 
ภาระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจาํนวนหลายลาํ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 205.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2558: 180.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ)ไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูต้่างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 114.6 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2558: 139.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 

 เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวนหลายลาํ และ เรือขดุเจาะนํ้ ามนั 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 128.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2558: 148.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชีและวงเงินกูต้่างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2558: 110.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

 

 เรือขนลาํเลียงหน่ึงลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิเป็นศูนย ์(31 ธันวาคม 2558: ศูนย์) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึง
เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 10.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 10.0 ล้านบาท) 

 

 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 361.6 ลา้นบาท  2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯและ 
104,714 ลา้นดองเวยีดนาม (31 ธันวาคม 2558: 373.0 ล้านบาท 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 297,576 ล้านดองเวียดนาม)ได้



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

  - 66 - 

ถูกจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือคํ้า
ประกนัโดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 625.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 745.0 ล้านบาท และ 7.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 28,626 
รวม 28,626 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 
 

 
เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั บาคองโค จาํกดั ไดมี้การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้จาํนวนหน่ึงสาํหรับ
การประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร ดงัต่อไปน้ี 

 
1. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศเวยีดนาม 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ              

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลขจด

ทะเบียน 
วนัจดทะเบียน วนัหมดอายุ (ถ้าม)ี 

 
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 

 
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 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

  - 67 - 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ              

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลขจด

ทะเบียน 
วนัจดทะเบียน วนัหมดอายุ (ถ้าม)ี 

 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 

 Baconco 231862 30/09/2005 30/09/2025 

 Baconco 234368 26/04/2013 24/06/2023 

 Baconco 261730 23/05/2014 23/05/2024 
 
2. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศลาว 
 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข            

จดทะเบียน 
วนัจดทะเบียน วนัหมดอายุ (ถ้าม)ี 

 

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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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่างๆ คือ ธุรกิจขนส่ง มูลค่า

รวม 17,336 ลา้นบาท ธุรกิจพลงังาน มูลค่ารวม 5,889 ลา้นบาท และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน มูลค่ารวม 848 ลา้นบาท โดยมี
สดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 71.4 ของสินทรัพยร์วม  

 
 บริษทัฯ จะดาํเนินการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงในอดีตจะลงทุนตรงจากบริษทัฯ แตห่ลงัจากปี พ.ศ. 
2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
100 และเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) เพ่ีอการลงทุนในธุรกิจในต่างประเทศ  นอกจากน้ี 
ยงัมีบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ถือหุน้ร้อยละ 68.52) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั บาคอง
โค จาํกดั ในปี พ.ศ. 2557 
 
 การลงทุนโดยบริษทัฯ หรือบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หรือบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั หรือบริษทั 
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีวตัถุประสงคท่ี์จะเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีนโยบายในการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทั
ท่ีลงทุน และ/หรือเป็นผูถื้อหุน้ร่วมลงทุน ตามแตจ่ะตกลงกนัตามสญัญาการถือหุน้ (shareholders agreement) โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น ความเหมาะสม 
และประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั และปฎิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการเขา้ทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
 

ในเร่ืองของการควบคุมดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ ไดมี้การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็น
กรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือคอยติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทันั้นๆ 
อยา่งใกลชิ้ด  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ หรือคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ช่ือบริษัท  : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียน : 0107537002737  
วนัก่อตั้งบริษัท : 16 สิงหาคม 2526 
วนัจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั : 15 ธนัวาคม 2537  
วนัทีหุ้่นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซื้อขายใน 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: 25 กนัยายน 2538 

ประเภทของธุรกจิ 
 

: ธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนใน 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง 
ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทีต่ั้ง : 26/26-27 อาคารอรกานต ์ ชั้น 8 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2254-8437  โทรสาร: +66 (0) 2655-5631 

อีเมล:์ tta@thoresen.com  เวบ็ไซต:์ http://www.thoresen.com 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 292 
  โทรสาร +66 (0) 2655-5631 
  อีเมล investors@thoresen.com 
ส านักงานเลขานุการบริษัทและแผนกทะเบียนหุ้น : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 144 
  โทรสาร +66 (0) 2655-5631 
  อีเมล COR@thoresen.com 
แผนกตรวจสอบภายใน : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 515 
  โทรสาร +66 (0) 2655-5635 
   

หุ้นสามญั   
ทุนจดทะเบียน : 2,276,847,250 บาท 
ทุนช าระแล้ว : 1,822,454,100 บาท  
จ านวนหุ้นทีอ่อกจ าหน่าย : 1,822,454,100 บาท 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thoresen.com/
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

ธุรกจิขนส่ง 

ประเภทธุรกจิ : รับจดัการเรือเดนิทะเล 
1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั หุน้สามญั 9,470,000 9,470,000 

 

  26/32-34 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต หุน้บุริมสิทธ์ิ    99.99/1  
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  กลุ่ม ก  1,530,000  1,530,000 

  โทรศพัท ์+66 (0) 2250-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631 กลุ่ม ข 1,500,000 1,500,000  
2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) หุน้สามญั 22,200,000 22,199,907 99.99 
 26/32-34 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2250-0569 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

ประเภทธุรกจิ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 
3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) แอลทีดี หุน้สามญั 500,000 499,999 99.99 
 Suite B 12/F Two Chinachem Plaza          
 135 Des Voeux Road Central, Hong Kong         
4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 603,789,306 603,789,306 100.00 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483         
 โทรศพัท ์+65 6578-7000 โทรสาร +65 6578-7007     
5. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 33,516,824 33,516,824 100.00/1 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483     
 โทรศพัท ์+65 6578-7000 โทรสาร +65 6578-7007     
6. บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 28,142,405 28,142,405 100.00/1 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483     
 โทรศพัท ์+65 6578-7000 โทรสาร +65 6578-7007     
7. บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 15,500,000 15,500,000 100.00/1 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483     
 โทรศพัท ์+65 6578-7000 โทรสาร +65 6578-7007     
8. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช หุน้สามญั 25,000 25,000 100.0 
 Stavendamm 4a, 28195 Breman, Germany         
 โทรศพัท ์421 336 52 22     

 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 

- 72 - 
 

 

ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

ประเภทธุรกจิ : ให้บริการเช่าเรือและรับขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  
9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส หุน้สามญั 80,000 80,000 100.0/1 
 Tuborg Boulevard 12, 3. 2900 Hellerup, Denmark     

ประเภทธุรกจิ : ตวัแทนเรือ 
10. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั หุน้สามญั 22,000 11,215 50.98 

 26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 650-7400 โทรสาร +66 (0) 2650-7401         

11. โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี หุน้สามญั 1 1 100.00 
 1901-19th Floor, Golden Tower, Opp. Marbella Resort         
 Al Buhairah Corniche Road, Sharjah, UAE.         
 โทรศพัท ์: 971-6-574 2244 โทรสาร : 971-6-574 4244         

12. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. หุน้สามญั 2,500 1,250 50.00 
 17th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street         
 Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Min City, Vietnam         
 โทรศพัท ์+84 8 5411 1919 โทรสาร +84 8 5417 1919         

ประเภทธุรกจิ : นายหน้าเช่าเหมาเรือ 
13. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หุน้สามญั 135,000 66,144 49.00 

 26/55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2253-6160 โทรสาร +66 (0) 2655-2716         

14. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรคก้ิง ไพรเวท จ ากดั หุน้สามญั 10,000 9,990 99.90 
 ชั้น 7, Badheka Chambers     
 31, Manohardas Street, Fort, Mumbai 400 001     

15. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี หุน้สามญั 100,000 100,000 100.00 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483         
 โทรศพัท ์+65 6578-7000 โทรสาร +65 6578-7007         

ประเภทธุรกจิ : เรือบรรทุกน า้มนัและก๊าซธรรมชาต ิ
16. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั หุน้สามญั 1,259,350,452 503,740,176 40.00/4 

 7F, Mapfre Insular Corporate Center     
 Madrigal Business Park I, 1220, Acacia Avenue     
 Ayala Alabang, Muntinlupa City, 1780 Philippines     
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ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

ธุรกจิพลงังาน 

ประเภทธุรกจิ : บริการนอกชายฝ่ัง 
17. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) หุน้สามญั 1,413,328,857 700,000,000 58.22 

 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     20,398,420/3   
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     102,509,593/4   
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6          
 โทรสาร +66 (0) 2255-1079     

18. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั หุน้สามญั 41,000,000 38,950,000 95.00 
 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6      

19. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 40,000 38,000 95.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6     

20. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 1 0.95 95.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6     

21. บริษทั  เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 50,999,926 50,999,926 100.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6     

22. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั หุน้สามญั 24,000,000 22,800,000 95.00 
 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6      

23. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั หุน้สามญั 35,000,000 33,250,000 95.00 
 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6      

24. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี. หุน้สามญั 500,000 475,000 95.00 
 Level 8 Symphony House,  Pusat Dagangan Dana 1     
 Jalan PJU1A/46 47301 Petaling Jaya     
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia     
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25. บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 22,000,100 22,000,100 100.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     

26. บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 22,000,079 22,000,079 100.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     

27. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั หุน้สามญั 1 1 100.00 
 C/O  Abax Corporate Services Ltd.     
 6th Floor, Tower A, 1 CyberCity, Ebene, Mauritius     

28. เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส หุน้สามญั 100 100 100.00 
 Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350,     
 Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands     

29. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล)  หุน้สามญั 1 1 100.00 
 จ ากดั     
 Suite 15, 1st  Floor , Oliaji Trade Centre, Fransis     
 Rachel Street, Box 1004, Victoria, Mahe, Seychelles     

30. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิ อาระเบีย จ ากดั หุน้สามญั 5,000 4,750 95.00 
 Al Khobar, Al Shoaiby Buildng, Al Hizam and Al      
 Akhzar Area, Prince Hamoud Raod      
 PO Box 1280, 31952 Kingdom of Saudi Arabia     

31. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สามญั 200 98 49.00 
 3rd Floor ,  Sh. Jassim Bin Jaber Al-Thani Building     
 Abdullah Bin Jassim Street, Doha, Qatar     

32. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั หุน้สามญั 600,000,100 20,256,425 33.76 
 Canon's Court, 22 Victoria Street     
 Hamilton H M 12, Bermuda     

33. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั หุน้สามญั 36,000,000 36,000,000 100.00 
 Canon's Court, 22 Victoria Street     
 Hamilton H M 12, Bermuda     

34. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั หุน้สามญั 36,000,000 36,000,000 100.00 
 Canon's Court, 22 Victoria Street     
 Hamilton H M 12, Bermuda     

35. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั หุน้สามญั 36,000,000 36,000,000 100.00 
 Canon's Court, 22 Victoria Street     
 Hamilton H M 12, Bermuda     
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36. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั หุน้สามญั 538,000,000 538,000,000 100.00 
 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6     

37. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 100 100 100.00 
 8 Loyang Drive, Loyang Industrial Estate     
 Singapore (508939)     

38. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย หุน้สามญั 800 392 49.00 
 JL T.B. Simatupang, Kav. 1 S, Cilandak, Timur     
 Jakarta, 12560, Indonesia     

39. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั หุน้สามญั 3,400,000 3,400,000 100.00 
 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ถนนชิดลม     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6     

40. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 20,400,100 20,400,100 100.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     

41. บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 100 100 100.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     

42. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สามญั 2,000 800 40.00 
 Khobar, P.O. Box 1922, ZIP Code 31952     

ธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 

ประเภทธุรกจิ : บริการวสัดุจดัเรียงสินค้าบนเรือ โลจสิตกิส์ ขนถ่ายสินค้า 
43. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั หุน้สามญั 700,000 699,993 99.99 

 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2250-0569 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

44. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั หุน้สามญั 750,000 382,496 51.00 
 26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2650-7400 โทรสาร +66 (0) 2650-7401         
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ประเภทธุรกจิ : บริหารท่าเรือ 
45. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สามญั 150,000 73,500 49.00/3 

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

46. บาเรีย เซเรส หุน้สามญั 2,039,080 407,816 20.00/5 
 Phu My Borough, Tan Thanh District         
 Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam         
 โทรศพัท ์+84 64 3876 603 โทรสาร +84 64 3876 600         

ประเภทธุรกจิ : โลจสิตกิส์ถ่านหนิ 
47. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) หุน้สามญั 503,384,438 453,610,136 90.11/4 

 26/54-55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2          
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5         

48. บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั หุน้สามญั 2,000,000 1,999,993 99.99 
 26/54-55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2      
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5     

49. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ากดั หุน้สามญั 11,000,000 10,999,994 99.99 
 26/54-55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2      
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5     

50. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั หุน้สามญั 1,800,000 1,799,994 99.99 
 26/54-55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2      
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5     
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51. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ากดั หุน้สามญั 1,800,000 1,799,993 99.99 
 26/54-55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2      
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5     

ประเภทธุรกจิ : ขายปุ๋ ยเคม ี
52. บริษทั บาคองโค จ ากดั 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 
377,072,638,790 
เวยีดนามดอง 

100.0/6 
 Phu My I Industrial Park, Tan Thanh Town  
 Baria Vung Tau Province, Vietnam  
 โทรศพัท ์+84 64 3893 400 โทรสาร +84 64 3876 030  

53. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 40,000 40,000 100.00/6 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub     
 Singapore 049483     
 โทรศพัท ์+65 6578-7000 โทรสาร +65 6578-7007     

ธุรกจิอืน่ๆ 
ประเภทธุรกจิ : ลงทุนโดยการถอืหุ้น 
54. บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 130,000,000 130,000,000 100.00 

 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub         
 Singapore 049483         
 โทรศพัท ์+65 6578-7000 โทรสาร +65 6578-7007         

55. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั หุน้สามญั 1,000,000 999,993 99.99 
 26/32 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631         

56. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) หุน้สามญั 101,200,000 69,338,498 68.52 
 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

ประเภทธุรกจิ : อืน่ๆ 
57. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั หุน้สามญั 600,000 599,993 99.99 

 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631         
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58. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั หุน้สามญั 673,344,828 68,275,735 10.14/5 
 56th Floor, Block A, Union Plaza No. 5022     
 Binhe Road, Futian District, Shenzhen      
 The People’s Republic of China 518033     
 โทรศพัท ์+ 86 755 82821186     

59. บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส จ ากดั หุน้สามญั 800,000 799,993 99.99 
 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

60. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั หุน้สามญั 19,600 5,880 30.00/7 
 1 หอ้งเลขท่ี 7 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ หุน้บุริมสิทธิ 20,400 6,120  
 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2663-7703     

61. บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั หุน้สามญั 20,000 101,997 51.00 
 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

62. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั หุน้สามญั 100,000 99,997 99.99 
 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

 
 

หมายเหตุ : /1 ถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
  /2 ถือหุ้นทางออ้มผ่านโทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
  /3 ถือหุ้นทางออ้มผ่านโทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
  /4 ถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
  /5 ถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
  /6 ถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
  /7 ถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
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6.2 ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
    
นายทะเบียนหุ้นสามญั  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2009-9000 
โทรสาร : +66 (0) 2009-9991 
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th 
เวบ็ไซต ์: http://www.set.or.th/tsd 
 

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

ผู้สอบบัญชี : ส านกังานบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
195 ถนนสาธรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาธร  
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2677-2000 
โทรสาร : +66 (0) 2677-2222 
 

ทีป่รึกษากฎหมาย : บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมคเคนซ่ี จ ากดั 
990 อาคารอบัดุลราฮิม ชั้น 5, 22-25 ถนนพระราม 4  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
โทรศพัท ์: +66(0) 2636-2000 
โทรสาร : +66 (0) 2636-2111 

 
หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ท่ี

แสดงไว้ในเว็บไซต์ของคณะก ากับหลักทรัพยแ์ละดูแลหลักทรัพย์ท่ี  http://www.sec.co.th. หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
http://www.thoresen.com  
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 
7.1.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 2,110,160,255 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,110,160,255 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 1,822,454,100 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,822,454,100 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
7.1.2 หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

-ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืน- 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

7.2.1 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 

 
ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 251,348,382  13.79 
2. Credit Suisse AG, Singapore Branch 150,100,000  8.24 
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 70,795,737  3.88 
4. นายทวฉีตัร จุฬางกรู 42,001,400  2.31 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 41,864,888 2.30 
6. นายประทีป ตั้งมติธรรม 38,831,907  2.13 
7. นางสุวมิล มหากิจศิริ 28,065,223  1.54 
8. นายพิพฒัน์ เตียธวฒัน ์ 26,500,000  1.45 
9. นางสมทรง ลาภานนัตรั์ตน ์ 23,001,100 1.26 
10. Chase Nominees Limited 18,526,282 1.02 

 รวม 691,034,919 37.92 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน 1,131,419,181 62.08 
 จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 1,822,454,100 100.00 

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 คือ 2,110,160,255 บาท และ 1,822,454,100 บาท ตามล าดบั มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท 
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การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ 
การกระจายการถือหุน้ของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ัง

ล่าสุดของบริษทัฯ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวน
หุ้นทั้งหมด 

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 25,130 1,553,555,937 85.25 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 117 268,898,163 14.75 

รวมทั้งส้ิน 25,247 1,822,454,100 100.00 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
7.3.1 หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

(1) ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุน้มีมติให ้    
ลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดย 

(1.1) การตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 641 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออก
ใหม่ในปี 2556 

(1.2) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 411,299,416 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

„ หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 
„ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 
(“TTA-W4” หรือ "ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ") จ านวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย 

 
โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้

สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บาท ราคาเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แตใ่น
กรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จากการค านวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้เดิมท่ี
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั และเป็นไปตาม
สดัส่วน 
 หลงัจากวนัส้ินสุดการจองซ้ือหุน้สามญั ควบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4  
(TTA-W4) ผลการขายมีดงัน้ี 

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

 

 สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) มีดงัน้ี 
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ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 (TTA-W4)  

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 99,369,017 หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 

: 98,167,544 หน่วย 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั /1 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 18.50 บาท ต่อหุน้ /1 
เสนอขายใหแ้ก่ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 
หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการค านวณใหปั้ดท้ิง 

ราคาท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
ต่อหน่วย 

: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 14 มีนาคม 2557 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 36 เดือน หรือไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
หมายเหตุ /1 มีการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 เป็น 17.4669 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั และ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิต่อ 1.0591 หุ้นสามญั ตามล าดบั ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 
 /2 มีการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 เป็น 17.3594 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั และ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิต่อ 1.0658 หุ้นสามญั ตามล าดบั ในเดือนมีนาคม 2559 
 /3 ใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 มีก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ใช้
สิทธิจ านวน 98,158,244 หน่วย และไดพ้น้สภาพการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
 

(2) ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุน้มีมติให ้    
ลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดย 

(2.1) การตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 6,642,035 หุน้ (แบ่งเป็นหุน้ส่วนเกินท่ีออกเพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) จ านวน 6,640,856 หุน้ และหุน้ท่ีออกเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) ท่ีจ าหน่ายไม่ได ้จ านวน 1,179 
หุน้) 

(2.2) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 1,537,463,800 บาท เป็น 2,276,847,250 บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 739,383,450 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

„ หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 
„ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 
(“TTA-W5” หรือ "ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ") จ านวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย 
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โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 15 หุน้สามญัเดิม ต่อ 6 หุน้
สามญัใหม่ ควบคู่กบั 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (15:6:2) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บาท ราคาเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แตใ่น
กรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จากการค านวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้เดิมท่ี
ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั และเป็นไปตาม
สดัส่วน 
 

 หลงัจากวนัส้ินสุดการจองซ้ือหุน้สามญั ควบกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5  
(TTA-W5) ผลการขายมีดงัน้ี 

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

 

 สรุปสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) มีดงัน้ี 
 
 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 (TTA-W5)  

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก : 173,482,938 หน่วย 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 

: 173,482,882 หน่วย 

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

และเสนอขายตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 15 
หุน้สามญัเดิม ต่อ 6 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการค านวณใหปั้ดท้ิง 

ราคาท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
ต่อหน่วย 

: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : 13 มีนาคม 2558 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 48 เดือน หรือไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
หมายเหตุ /1 มีการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W5 เป็น 18.3830 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั และ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิต่อ 1.0064 หุ้นสามญั ตามล าดบั ในเดือนมีนาคม 2559 
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7.3.2 หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 
(1) บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้นประเทศจ านวน 4 พนัลา้นบาท ตามมติจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 19 

ตุลาคม 2549 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทใดก็ไดค้ร้ังเดียวเตม็จ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็น
สกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐ อเมริกา หรือ
เงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า ดงัน้ี 
ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีช่ือวา่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558" (ครบก าหนดไถ่ถอนแลว้) 
(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีช่ือวา่ "หุน้กูข้อง บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1/2553 ชุดท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560" 

ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในวงจ ากดัต่อผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือช าระคืนหน้ีเงินกูธ้นาคารพาณิชย ์และเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวยีน 
จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีจ านวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สองลา้นหน่วย) และ  

(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีจ านวนทั้งหมด 2,000,000 หน่วย (สองลา้นหน่วย) 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สองพนัลา้น) บาท และ  

(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 2,000,000,000 (สองพนัลา้น) บาท 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
อายหุุน้กู ้ : (ก) หุน้กูชุ้ดท่ี 1 มีอาย ุ5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้และ  

(ข) หุน้กูชุ้ดท่ี 2 มีอาย ุ6 ปี 11 เดือน 20 วนั นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัเสนอขายหุน้กู ้ : เสนอขายวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2553 
วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ชุดท่ี 1 : วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ครบก าหนดไถ่ถอนแลว้) 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ชุดท่ี 2 : วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
หลกัประกนัหุน้กู ้ : ไม่มี 
อตัราดอกเบ้ียของหุน้กู ้ชุดท่ี 1 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.60 ต่อปี 
อตัราดอกเบ้ียของหุน้กู ้ชุดท่ี 2 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.82 ตอ่ปี 
งวดการช าระดอกเบ้ีย : ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอายหุุน้กู ้และช าระคืนเงินตน้เม่ือครบก าหนดไถ่ถอน 
เง่ือนไขการไถ่ถอนก่อนก าหนด : ไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

(2) บริษทัฯ ออกหุน้กูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาทในปี 2558 ซ่ึงเป็นส่วนหนึงของวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
(หา้พนัลา้นบาท) ตามมติจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้
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ประเภทใดก็ไดค้ร้ังเดียวเตม็จ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 
โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงส้ินปี 2562 ดงัน้ี 

 
ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : หุน้กูข้องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 ครบก าหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 
ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตราสารหน้ีในกรณีทัว่ไป 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือการช าระหน้ีคืน การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูเ้ป็นหลกั และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทั 
จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : ไม่เกิน 2,000,000 (สองลา้น) หน่วย 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : ไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลา้น) บาท 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.25 (ส่ีจุดสองหา้) ต่อปี 
อายหุุน้กู ้ : 3 (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

(หากครบก าหนดช าระเงินตน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัช าระ
เงินดงักล่าวไปเป็นวนัท าการถดัไป) 

การไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด : ไม่มี 
สถานะหุน้กู ้ : หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อ

หุน้กูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ี ไม่ดอ้ยกวา่สิทธิไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัทั้งใน
ปัจจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แตบ่รรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครองใหไ้ดรั้บ
ช าระหน้ีก่อน 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : หุน้กูท่ี้ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ “BBB” โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของหุน้กูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
ตลอดอายขุองหุน้กู ้
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7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษี
เงินได ้ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ อาจจะพจิารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ี
เห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะจ่ายไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 
บริษัทย่อย 
 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั    
โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิของบริษทัยอ่ย ย     บริษทัท่ีใหบ้ริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือท่ีมีขนาดเลก็                                 (     ) (“        ”) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิ
เซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”) และ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) ซ่ึ                  
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ และ UMS เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
MAI และ PMTA เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการ             UMS และ 
PMTA จะใชดุ้ลยพินิจในการจ่ายเงินปันผล                              การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมด UMS และ 
PMTA                                                        ส่วนของผูถื้อหุน้      ส ส  ผลประกอบการท่ี
คาดไวใ้นอนาคต ประมาณการคา่ใชจ่้ายฝ่ายทุน และแผนการการลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการจดัหาทุน เงินกูต้่างๆ เป็นตน้ 
 

การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 6 ปีบัญชีทีผ่่านมา เป็นดงันี ้

รอบปีบัญชี 
 

ส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 
ธันวาคม 

ส าหรับงวด  สาม
เดอืนส้ินสุดวนัที่                  
31 ธันวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

2558 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2557 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

2555 
 (ปรับปรุงใหม่) 

2554 
(ปรับปรุงใหม่) 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(บาท) 

(6.61) 0.06 0.88 (5.91) (6.35) 0.24 

อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลต่อหุ้น (บาท) 

0.05 /1 0.025 /2 0.25 /2 งดจ่าย งดจ่าย 1.00 /2 

 
หมายเหตุ : /1 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม 
 /2 เงินปันผลจ่ายของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2554 รวม 1.00 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น 1) เงินปันผลจ่ายระหวา่งรอบปีบญัชี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท             

และ 2) เงินปันผลจ่ายส้ินสุดรอบปีบญัชี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลจ่ายของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2557 รวม 0.275 บาทต่อหุ้น 
แบ่งเป็น 1) เงินปันผลจ่ายระหวา่งรอบปีบญัชี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท และ 2) เงินปันผลจ่ายส้ินสุดรอบปีบญัชี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท 
ตามล าดบั 
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8.   การจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
ท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ัง การเขา้ร่วม 

   การประชุม การประชุม 
   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
11 11 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการการลงทุน 

8 11 

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการการลงทุน 

10 11 

4. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการการลงทุน 

10 11 

5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ/1 กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 2 

 นายกฤช ฟอลเลต็/1 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

7 7 

6. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ 

10 11 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

9 11 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

5 11 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเส่ียง 

10 11 

10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 11 11 
11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี/2 กรรมการ 6 6 
 นายอีฟ บาบิว/2 กรรมการ 3 5 
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หมายเหตุ /1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 แทน นายกฤช ฟอล
เล็ต กรรมการท่ีลาออก เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 

 /2 นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 แทน นายอีฟ บาบิว กรรมการท่ี
ลาออก เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

 
กรรมการผู้มอี านาจผูกพนับริษัทฯ 

กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ คือ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง หรือ นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ลงนาม
ร่วมกนักบั นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทบัตราบริษทั 
 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” 
 
คณะอนุกรรมการ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย 6 คณะไดแ้ก่  
1) คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
5) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ  
6) คณะกรรมการการลงทุน  

 
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการ

ก ากบัดูแลกิจการ” 
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8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

 
 
ท่ี รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส และประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
4. นายซิกมนัต ์สตรอม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์ 
5. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยทุธ์ และบริหารความเส่ียง 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ เป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2551 – 30 สิงหาคม 2559 และไดแ้ต่งตั้ง นางสาวธมนวรรณ วรพงศจิ์รกาล เป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 
2559 – 31 ธนัวาคม 2559 โดยก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัไวใ้นหวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยก ากบั
ดูแลกิจการ” 
 
หมายเหตุ  ขอ้มูลของเลขานุการบริษทั อยูใ่นเอกสารแนบ 1 
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8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 
องคป์ระกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม 
 ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) จะจ่ายเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการต่อเม่ือผลการด าเนินงาน

บรรลุถึงตามเป้าหมาย ทั้งน้ี ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ของกรรมการท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
องคป์ระกอบค่าตอบแทนของเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุสประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนสั 

และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ประกอบดว้ย กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินประกนัสงัคม  
 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด 
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย โดยก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี 2559 ไวไ้ม่
เกิน 10 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2559 ใหแ้ก่
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม  

 
อตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 
(กรรมการท่ีมิใช่เป็น

ผูบ้ริหาร) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
150,000 บาทส าหรับประธานกรรมการ 

24,500 บาทส าหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
54,000 บาทส าหรับประธานกรรมการ 

31,500 บาทส าหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร 

โบนสั 

การจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ  ในรูปของเงิน
รางวลัประจ าปี (โบนสั) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
รูปของเงินรางวลัประจ าปีใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ (หลงัหกัก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริง) 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดเงินรางวลัประจ าปี
ใหแ้ก่กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินรางวลัประจ าปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 
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คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
33,600 บาทส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 

28,000 บาทส าหรับกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
25,200 บาทส าหรับประธานกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 
21,000 บาทส าหรับกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
15,120  บาทส าหรับประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

12,600 บาทส าหรับกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกิจการ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
15,120  บาทส าหรับประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

12,600  บาทส าหรับกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

หมายเหตุ   กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
อน่ึง ในปี 2559  บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นเงิน

จ านวนประมาณ 9.4 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีจ านวน 10 ลา้นบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยได้
แสดงไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจ าปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA ส าหรับรอบปีบัญชี 2559 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ /1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 แทน นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการท่ีลาออก เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 
 /2 นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 แทน นายอีฟ บาบิว กรรมการท่ีลาออก เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุมกรรมการส าหรับรอบปีบัญชี 2559 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 
รวม 

(ค่าตอบแทน 
มาตรฐาน 

และเบีย้ประชุม) 

เบีย้ดนิทาง 
(ส าหรับกรรมการ
ชาวต่างชาตเิท่าน้ัน) 

(ดอลลาร์สหรัฐ 
อเมริกา) 

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. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 1,800,000 - 594,000 - 800,000 - - - 3,194,000 - 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ - - - - - - - - - - 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ - - - - - - - - - - 
4. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง  325,500 - 369,000 - 260,000 - - - 954,500 - 
5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ /1 38,383 - 63,000 33,600 - - - - 134,983 - 
    นายกฤช ฟอลเล็ต/1 244,650 - 288,000 196,800 - - - - 729,450 - 
6. นายสนัติ บางออ้ 325,500 - 369,000 248,000 - 97,200 15,120 - 1,054,820 - 
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 325,500 - 337,500 - - 81,000 12,600 - 756,600 - 
8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.            
อลันสัซารี 

325,500 - 171,000 - - 30,000 - - 526,500 1,000 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 325,500 - 382,500 248,000 - - - 43,200 999,200 - 
10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 325,500  414,000 - - - - - 739,500 - 
11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี /2 - - - - - - - - - - 
      นายอีฟ บาบิว /2 129,500 - 135,000 - - - - - 264,500 - 

รวม 4,165,533 - 3,123,000 726,400 1,060,000 208,200 27,720 43,200 9,354,053 1,000 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

 - 93 - 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทน 
ส าหรับปี  

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2559 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2558 

จ านวนผูบ้ริหาร จ านวนเงิน จ านวนผูบ้ริหาร จ านวนเงิน 
เงินเดือนและโบนสัรวม 4 ราย 37.787 ลา้นบาท 7 ราย 41.274 ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนอ่ืน  
(รวมเงินประกนัสงัคมและ 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ) 

4 ราย 1.934 ลา้นบาท 7 ราย 2.620 ลา้นบาท 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

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

ณ 31 ธันวาคม 
2558 

ณ 31 ธันวาคม 
2559 

เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 
2558 

ณ 31 ธันวาคม 
2559 

เปลีย่นแปลง
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 
2558 

ณ 31 ธันวาคม 
2559 

เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ 182,000 182,000 - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  401,348,382 401,348,382 - 23,490,645 - (23,490,645) 38,430,826 38,430,826 - 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  - - - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 11,200 11,200 - 1,000 1,000 - 1,066 1,066 - 

4. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ - - - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 

5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  - - - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 

6. นายสนัติ บางออ้ - - - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 70,795,737 70,795,737 - 4,228,148 - (4,228,148) 6,742,451 6,742,451 - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี - - - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ - - - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 

10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ - - - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 

11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  - - - - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 70,795,737 70,795,737 - 4,228,148 - (4,228,148) 6,742,451 6,742,451 - 
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การถือครองหลกัทรัพย์โดยผู้บริหาร 
การถือครองหลกัทรัพย ์TTA โดยผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงัน้ี  
 

รายช่ือผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W4 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W5 

ณ 31 ธันวาคม 
2558 

ณ 31 ธันวาคม 
2559 

เปลีย่นแปลง
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 
2558 

ณ 31 ธันวาคม 
2559 

เปลีย่นแปลง
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 
2558 

ณ 31 ธันวาคม 
2559 

เปลีย่นแปลง
ระหว่างปี 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   401,348,382 401,348,382 - 23,490,645 - (23,490,645) 38,430,826 38,430,826 - 
2. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี - - - - - - - - - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 70,795,737 70,795,737 - 4,228,148 - (4,228,148) 6,742,451 6,742,451 - 
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 55,000 55,000 - - - - 33 33 - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 
4. นายซิกมนัต ์สตรอม 143,200 143,200 - - - - - - - 
5. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ - - - - - - - - - 

    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - 
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8.5 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 TTA มีพนกังานทั้งส้ิน 97 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 4 คน และพนกังานอีก 93 คน โดยมีพนกังานของแต่ละสายงานดงัน้ี 
 

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน (เฉพาะสงักดั TTA) 
1. สายงานบญัชีและการเงิน และกฎหมาย 22 
2.  สายงานทรัพยากรบุคคล 5 
3. สายงานสนบัสนุนส่วนกลาง (Group Supports)  
และส านกังานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO’s office) 57 
4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 6 
5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 7 

รวม 97 
 

จ านวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จ านวนพนกังาน 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง  84 
กลุ่มธุรกิจพลงังาน 289 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 690 

 
- รวมจ านวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 1,160 คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจ าเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังาน TTA และบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ ไม่รวมคนประจ าเรือ ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นเงิน
จ านวน 790,663,105 บาท (งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : 1,248,484,807 บาท)  

- TTA ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม (ไม่รวมคน
ประจ าเรือ) ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวน 17,697,816 บาท (งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 : 27,351,663 บาท) 

- นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
แผนพฒันาพนกังาน อยูใ่นรายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ 
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9.   การก ากบัดูแลกจิการ 
 
9.1 การก ากบัดูแลกจิการ หมายถึง ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่การเติบโตและเพ่ิมคุณค่า
ใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

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

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือท าหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการก ากบั
ดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกรอบของจริยธรรม 

 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ 

ไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 
 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการของ TTA มีดงัต่อไปน้ี 
 ข้อก าหนดของกฎหมาย การบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร 

กฎเกณฑแ์ละมติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความรับผดิชอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของตน 

 ความโปร่งใส การประกอบธุรกิจและการด าเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารถตรวจสอบได้และมีความ

โปร่งใส 

 การมส่ีวนร่วม ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษทัฯ 

 หลักความคุ้มค่า ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและ

เศรษฐกิจ 

 
องคป์ระกอบส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) มีดงัต่อไปน้ี 
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดต้รวจสอบรายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลและมีความเห็นวา่ TTA ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้พึงปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการโดยทัว่ไป 
 

การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการส าหรับรอบปีบญัชี 2559  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีดงัน้ี 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ เลง็เห็นและตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และการปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  บริษทัฯ 

ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนก าหนดใหมี้
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบติัตามดว้ย 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตน
อยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้น ก่อนท่ีผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การด าเนินการประชุมไปจนถึง
การน าส่งรายงานการประชุม ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสนอเร่ืองเพื่อพจิารณาเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ท่ีตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีๆไป  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดป้ระกาศ หนงัสือบอกกล่าวการประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทยอยา่งนอ้ย 1

ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนั ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่ละคร้ัง รวมถึง บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี  http://www.thoresen.com อีกดว้ย 

 
ทั้งน้ี ในรอบปีบญัชี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 27  

เมษายน 2559  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
 
รายละเอยีดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มดีงันี ้
(ก) วธีิการก่อนการประชุม 

ในรอบปีบญัชี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559  มีมติให้
เรียกประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2559  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์าร
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

 
โดยสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นสถานท่ีซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชใ้นการเดินทางไปเขา้

ร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้แจ้งก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อม
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รายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบโดยผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมผูถื้อ
หุน้ คือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 

 
บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ไดมี้เวลาในการพิจารณาหนงัสือบอกกล่าวการประชุม หรือการขอขอ้มูลเพ่ิมเติม

ก่อนการประชุม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 และ
เอกสารการประกอบการพิจารณาใหก้บัผูถื้อหุน้และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อน
การประชุมแต่ละคร้ัง อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดพ้ยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหแ้ก่   
ผูถื้อหุน้ใหไ้ดม้ากกวา่ 14 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ตามหลกัปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยฯ์ นอกจากน้ี หนงัสือบอก
กล่าวการประชุมดงักล่าวไดถู้กน ามาลงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาใน
การศึกษาขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีอยูใ่นแต่ละวาระของการประชุม 

 
บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุม

ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ลว้  บริษทัฯ ยงัไดมี้การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผา่นระบบ SET 
Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถึงการเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
1/2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com 
ได ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดป้ระกาศหนงัสือบอกกล่าวการประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย

อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 3 วนั ซ่ึงไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนัล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี หนงัสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ไดป้ระกาศลงในหนงัสือพิมพภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นเวลา 3 วนั คือวนัท่ี 18-20 
เมษายน 2559  

 
ก่อนการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นในแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น วนั เวลา 

และสถานท่ีจดัการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกบัเหตุผลและขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละ
วาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือช่วยผูถื้อ
หุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
 
(ข) วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยการจดัช่องลงทะเบียนแยกระหวา่ง   
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ และไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใชใ้นการนบั
คะแนนเสียง พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ไดแ้นบซองจดหมายแบบตอบรับไว ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมาทางไปรษณีย์
อีกดว้ย  

 
 

http://www.thoresen.com/
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(ค) ระหว่างการประชุม 
ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ 

รวมทั้งเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการน าเสนอในระหวา่งการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ ด าเนินการ
ประชุมตามวาระท่ีไดก้ าหนดไว ้และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั 

 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559  บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ี

ปรึกษากฎหมายจากบริษทั นักกฎหมายกรุงเทพ จ ากดั เป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ (independent inspector) ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  นอกจากน้ี ประธานในท่ีประชุมไดข้อให้ผูถื้อหุ้น
จ านวน 2 คน เขา้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดว้ย  เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินผลจากการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนในระดบั “ดีเลิศ”  

(ช่วงคะแนนระหวา่ง 90-99) ส าหรับคุณภาพของการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต ่
ปี 2550 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ท่ี
จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เท่ากบั 98.00 คะแนน โดยผลคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ”  สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทั
จดทะเบียนโดยรวมซ่ึงเท่ากบั 91.62 คะแนน โดยมีบริษทัจดทะเบียนเขา้ร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 601 บริษทั  ทั้งน้ี ผล
การประเมิน ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association or TIA) ร่วมกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

 
(ง) วธีิการหลงัการประชุม 

บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมโดย
ผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี  http://www.thoresen.com 

 
บริษทัฯ ไดน้ าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ให้กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีก
ดว้ย 
 

2. การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
(2.1) การปฏบิัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทั้ งในแง่การเปิดเผยข้อมูล วิธีท าบัญชี การใช้ข้อมูลภายใน และการ
ด าเนินการในกรณีท่ีมีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้  

 
บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีในการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ มีหน้าท่ีปกป้อง

ผลประโยชน์และสิทธิของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเพียงพอ ใน
เวลาอนัสมควรอยา่งสม ่าเสมอ บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสแ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีธรรมเนียมปฏิบติัท่ี
จะอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ท่ีในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง 

http://www.thoresen.com/
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ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดก็ตาม ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอเก่ียวกบัวาระการ
ประชุมท่ีมีการน าเสนอซ่ึงจะแนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวการประชุม  

 
ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งตวัแทน หรือโดยการ

เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง เป็นผูรั้บมอบอ านาจในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมแทนตน 
 

(2.2) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  
คณะกรรมการบริษทัฯ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะท างานใน

ต าแหน่งของตนเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการ
หา้มใชข้อ้มูลภายในเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลเหล่านั้น และหา้มการใหข้อ้มูล
ภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 

 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และการ

ถือครองหลกัทรัพยข์องตนเองทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง โดยใหร้ายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัฯ ในวนั
เดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. และบริษทัฯ มีขอ้ก าหนดหา้มกรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสทุกคนซ้ือขายหุน้และ
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 สปัดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการด าเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ 
ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวา่จา้งกรรมการของ  
บริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ ท าการเป็นตวัแทน โดยเลขานุการบริษทั จะท าหนา้ท่ีแจง้เตือนคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 สปัดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

 
(2.3)  การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย  

ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียโดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเก็บไวก้บับริษทัฯ เพ่ือติดตามรายการเก่ียวโยง
หรือรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 
วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวขอ้งกนัและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงานท่ีแกไ้ข

ใหม่ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการจะถูกหา้มไม่ใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกรรมการเหล่านั้นกบับริษทัฯ 
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3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
(ก) ผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มุ่งท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผูถื้อหุ้นดว้ยการพิจารณาความเส่ียงใน
การด าเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยา่งยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอนัสมควร และพยายาม
อยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์น และช่ือเสียงของบริษทัฯ 

 
นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บังคบับริษทัฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบ

จ านวนหุน้ สิทธิในการไดรั้บใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการ
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ 
ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
 
(ข) พนักงาน 

บริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทัฯ จึงไดว้่าจา้งพนักงานท่ีมีความสามารถและมี
ประสบการณ์ตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของบริษทัฯ และมุ่งรักษาพนกังานใหท้ างานในระยะยาว โดยสร้างสมดุล
ระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวัให้กบัพนกังาน บริษทัฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงในระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลัประจ าปี ส าหรับการพิจารณา
ค่าตอบแทนของพนกังานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของพนกังาน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  และ
ในระยะยาวไดแ้ก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังานเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีพ และเพ่ือเป็นหลกัประกนั
แก่พนักงานภายหลงัส้ินสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการท างาน    นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ 
ให้กบัพนักงานเป็นประจ า ซ่ึงรวมถึง ประกนัชีวิต ประกนัอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วนัหยุดลาคลอด และ
วนัหยดุประจ าปี และมีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือท่ีจะใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ ของ
พนักงาน โดยหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการสวสัดิการ ประกอบด้วย การให้ค  า แนะน าเก่ียวกับ
สวสัดิการต่างๆ การตรวจเช็ค และตรวจสอบสวสัดิการท่ีมอบใหแ้ก่พนกังาน รวมทั้งใหค้วามเห็น และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
หรือท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการต่างๆ  

 
ในดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน บริษทัฯ ได้มีการก าหนดนโยบายความปลอดภยั และ 

จัดตั้ งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ เพ่ือสร้างอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ ท่ีปลอดภยักบัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานและของบริษทัฯ พนักงานทุกคนจะตอ้งรายงาน
สภาพแวดล้อมของการท างานท่ีไม่ปลอดภยัให้กับผูบ้ังคบับัญชาหรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษทัฯ ทราบ ส าหรับ
พนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเร่ืองความปลอดภยัในวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงอนัตราย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นท่ีท างาน และรู้ถึงการปฏิบติัตวัในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อนัตรายดงักล่าว  ในปี 2559  บริษทัฯ ไม่มีรายงาน
สถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของพนกังาน และไม่มีพนกังานท่ีเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจากการท างานแต่
อยา่งใด 
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บริษทัฯ รณรงค ์และส่งเสริมใหพ้นกังานทุกฝ่าย ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังาน  รณรงคแ์นวคิด ลด ใชซ้ ้ า และน ากลบัมาใชใ้หม่ใหคุ้ม้ค่า เช่น การใชก้ระดาษพิมพส์องดา้น การจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบอิเลคทรอนิคส์  จัดให้มีมาตรการประหยดัพลังงานในท่ีท างาน การปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศในจุดท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งใชง้าน หรือในช่วงพกักลางวนั และช่วงนอกเวลางาน  

 
ในดา้นธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในดา้นการจดัการปริมาณการใช้

น ้ ามนัเช้ือเพลิงของเรือสินคา้ ส าหรับพนกังานเรือ และการจดัการประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือสินคา้ ส าหรับ
พนกังานออฟฟิศ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยผลกัดนัผา่นแผนพฒันารายบุคคล 
(Individual Development Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้และ
การพฒันาของบุคลากร โดยสนบัสนุนและจดัใหมี้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตร 
ท่ีเหมาะสมกบัอายงุาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ 
ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาของพนกังาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้
การเรียนรู้และการพฒันาของบุคลากร โดยสนบัสนุนและจดัใหมี้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตร
ท่ีเหมาะสมกบัอายงุาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีการจดั
อบรมและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมทั้งหมด 27 หลกัสูตร โดยหวัขอ้การอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ดา้นเทคนิค
และทกัษะต่างๆ ในการท างาน (Technical Skills and Soft Skills) บริษทัฯ เช่ืออยา่งยิง่วา่การพฒันาขีดความสามารถของ
พนกังานจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รในระยะยาว  
 

ในปี 2559 บุคลากรของบริษทัฯ ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาในหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ YPO-SASIN 
Executive Leadership Program: Winning through innovation, เทคนิควิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางแผน และตดัสินใจ
ในทางธุรกิจ, TFRS ทุกฉบบัปี 2559, Business Management for Internal Audit, Integrated Reportingโดยมีชัว่โมงการ
ฝึกอบรมรวม 648 ชัว่โมง และการฝึกอบรมเฉล่ีย 6.68 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
 

ขอ้มูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแยกตามระดบัของบุคลากรในปี 2559 มีดงัน้ี 
  
ระดบัของบุคลากร จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมรวม จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อ

คนต่อปี 
ผูบ้ริหารระดบัสูง 288 ชัว่โมง 26.18 ชัว่โมง/คน/ปี 
ผูบ้ริหารระดบักลาง  184 ชัว่โมง 5.94 ชัว่โมง/คน/ปี 
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 176 ชัว่โมง 3.20 ชัว่โมง/คน/ปี 
รวมจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม 648 ชัว่โมง 6.68 ชัว่โมง/คน/ปี 
 
(ค) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึง ลูกคา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี และคู่คา้ และอ่ืนๆ ตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขการซ้ือขายท่ีไดท้ าเป็นสัญญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบติัต่อคู่สัญญา เพื่อสร้างความเขา้ใจ
อนัดีและความร่วมมือระหวา่งกนั ดงัน้ี 
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คู่แข่ง บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งโดยการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือตรงและเป็นมืออาชีพ ดงัน้ี 
 บริษทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
 มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใด 

ท่ีกระท าการในนามของบริษทัฯ ด าเนินการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

 
เจ้าหนี้ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนระหว่างบริษทัฯ และเจา้หน้ีอยู่เสมอ บริษทัฯ มี

นโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี 
และยึดมัน่ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองการช าระคืนเงินตน้ 
ดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นตน้ และหากเกิดกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
ทั้งน้ีในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีเหตุผิดนดัช าระหน้ีแต่อยา่งใด  

 
คู่ค้า บริษทัฯ มีหลกัการคดัเลือกคู่คา้หรือผูใ้ห้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ 

ทางธุรกิจของผูใ้ห้บริการท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขนั ความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ การป้องกนัและดูแลลูกคา้ และวธีิการบริหารความเส่ียง หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หบ้ริการจากภายนอก มีดงัน้ี 

 ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
 สถานภาพทางการเงิน 
 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 
 ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียนและการด าเนินคดี 
 นโยบายดา้นการใหบ้ริการ 
 ความเส่ียงจากการใหบ้ริการลูกคา้หลายราย 
 การรักษาความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  
 ประวติัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
ในทางกลบักนั บริษทัฯ มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูใ้หบ้ริการจากภายนอก 

 
(ง) ลูกค้า 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ลูกค้า มีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อความส า เ ร็จในการด า เ นินธุร กิจของบริษัทฯ  
บริษัทฯ จึงมุ่งท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ด้วยการให้บริการท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการและ 
ความคาดหวงัของลูกคา้อยา่งยติุธรรมและอยา่งมืออาชีพ โดยบริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้ ซ่ึงไดก้ าหนด
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 ส่งมอบการใหบ้ริการ และสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และในเวลาท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ 
 ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งสุภาพ และอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไวว้างใจจากลูกคา้ 
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 รักษาความลบัของลูกคา้ และหลีกเล่ียงการใชค้วามลบัดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือผลประโยชน์
ของบุคคลอ่ืนใด  
 

 (จ) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ยท่ีสุด มีการน าเทคโนโลยมีาใชแ้ละมีการพฒันากระบวนการท างานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมไปกบัการปลูกฝัง
ใหพ้นกังานมีจิตส านึกในการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี บริษทัฯ เช่ือวา่ธุรกิจ 
ท่ีเจริญกา้วหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื จะตอ้งพฒันาองคก์รควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รายละเอียดต่างๆ อยู่ในหัวขอ้ “นโยบายและพนัธกิจเก่ียวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม” ของ
บริษทัฯ 
 
3.2   การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อีกทั้ง ยงัไดมี้การรวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2553 
เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต  

 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบผ่านช่องทาง

อินทราเน็ต และไดส่ื้อสารให้แก่ทั้งกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทราบ และก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่อการเกิดเหตุการณ์ดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ โดยไดก้ าหนด
กระบวนการเก่ียวกับการควบคุมต่างๆ เช่น การก าหนดกรอบอ านาจในการอนุมติัการท ารายการต่างๆ ของบริษัทฯ       
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัซ้ือท่ีมีระบบ เพ่ือป้องกนัการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจดัซ้ือ อ านาจหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีท าการตรวจรับสินคา้ ซ่ึงจะเป็นคนละกลุ่มกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานบริหารความเส่ียง เพ่ือท าการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกดา้น รวมถึงการ

ประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชั่น มีการติดตามแผนการบริหารความเส่ียงและมีการทบทวนความเหมาะสม และ
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีในการด าเนินการทบทวนกรอบ
นโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียง และในส่วนการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 

 
3.3 การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบติัขอ้หน่ึงในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบั
ของขวญั และการเล้ียงรับรองต่างๆ พนกังานไม่ควรรับหรือให้ของขวญั ความช่วยเหลือในการเล้ียงรับรองต่างๆ หากการ
รับหรือการให้นั้นผูกมดัหรือดูเหมือนว่าจะผูกมดัผูรั้บ หรือหากการรับหรือการให้นั้น ถือว่าเป็นความพยายามท่ีจะให้มี
อิทธิพลอยูเ่หนือการตดัสินใจ 
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กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน และสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ี ไม่ควรจะยอมรับหรือรับของขวญัหรือ
การเล้ียงรับรองใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี (ก) ไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเชิงธุรกิจท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา (ข) มีมูลค่าสูงมาก 
(ค) อาจตีความไดว้่าเป็นเงินท่ีมีภาระผูกพนั เงินสินบน หรือการจ่ายเงินท่ีละเมิดต่อกฎหมาย (ง) ละเมิดต่อกฎหมายหรือ 
เส่ือมเสียช่ือเสียงแก่บริษทัฯ หากถูกเปิดเผย 

 
3.4 การด าเนินการในกรณีมผู้ีแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน ผูแ้จง้เบาะแสในการกระท าผิด หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือใน
การรายงานดงักล่าว (Whistle Blowing Policy) โดยผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย
ตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิดเผยนั้นจะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือความเสียหาย และบริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ไวเ้ป็นความลบั และค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูแ้จ้งเบาะแส บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบาย
คุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริตกรณีผูร้้องเรียนเป็นพนกังาน เพ่ือปกป้องพนกังานผูร้้องเรียนจากการถูกตอบโตห้รือแกแ้คน้ 
โดยบริษทัฯ จะด าเนินการทางวินัย รวมถึงการเลิกจา้งพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตอบโตห้รือการแกแ้คน้ดงักล่าว 
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ 
 
3.5 ช่องทางในการตดิต่อบริษัทฯ ส าหรับผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทางในการรายงานมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน 
หรือการกระท าทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยแจง้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com หรือ ทางอีเมล ์
whistleblowing@thoresen.com  หรือ ทางไปรษณียต์ามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

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

จากนั้นจดหมายทั้งหมดจะถูกส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม
เป็นรายไตรมาส 
 
 โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองคก์ร 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ  ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเผยแพร่ให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผ่านทางระบบการ
ส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (http://www.thoresen.com) ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ (press 
release) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 และทางรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรม 
Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส  
 
 

http://www.thoresen.com/
mailto:whistleblowing@thoresen.com%20%20หรือ
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ขอ้มูลส าคญัท่ีเปิดเผย มีดงัน้ี 
4.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและผลการปฏบิัต ิ

ในรอบปีบญัชี 2559  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ยกเวน้
เร่ืองต่อไปน้ี  

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ระบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวอ้ย่างชัดเจน เน่ืองจากบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีอยูอ่ยา่งจ ากดั อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดมี้การทบทวนคุณสมบติัของกรรมการอิสระแต่ละท่านอยา่งสม ่าเสมอทุกปี บริษทัฯ เห็นวา่ กรรมการของบริษทัฯ ทุกคน
ท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นยงัคงให้ความไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้การก าหนดจ านวน
วาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัของกรรมการหรือกรรมการอิสระไวต้ายตวั  

(2) บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนบริษทัท่ีกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไว้
เน่ืองจากเกรงว่าจะท าให้บริษทัฯ สูญเสียโอกาสในการไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพมาด ารงต าแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอทุกปี  

 
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 
 

4.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งของการจดัท างบการเงินของบริษทัฯ ท่ีสามารถแสดง

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินอยา่งเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกตอ้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินของบริษทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ โดยผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีความเป็นอิสระและมีความน่าเช่ือถือ ท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมถึงไดเ้ปิดเผยค่าสอบบญัชีและ
ค่าบริการอ่ืนๆ ไวใ้นรายงานประจ าปี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56.1 ดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดั
ประชุมพบปะกบันกัวเิคราะห์และมีการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน รวมถึงการจดัท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะการเงิน
ของบริษทัฯ 

 
4.4 บทบาทและการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ  

บริษทัฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการการลงทุน ไวใ้นหวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” น้ี 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของกรรมการท่ีช่วย
สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได ้
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4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
บริษัทฯ ได้จัดตั้ งหน่วยงานส่ือสารองค์กร  (Corporate Communications) และนักลงทุนสัมพันธ์  

(Investor Relations) เพ่ือท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชน
ทัว่ไปอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกนั  

 
ในรอบปีบญัชี 2559  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559 )      ทฯ ไดมี้การพบปะ

และใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี 
1. การประชุมตวัต่อตวักบัผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี และนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(49 คร้ัง) 
2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าไตรมาสในงาน SET’s Opportunity Day ท่ีจัดข้ึนท่ี 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อพบปะพดูคุยถึงผลการด าเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุดของบริษทัฯ กบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละ
นกัลงทุนต่างๆ (4 คร้ัง) 

3.  การเปิดเผยสารสนเทศท่ีต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน 
รายไตรมาส รายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (แบบ F45-3) 
รายงานการใชเ้งินเพ่ิมทุน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 และ รายงานประจ าปี เป็นตน้ (18 คร้ัง) 

4.  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ การไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การลงทุนต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (42 คร้ัง) 

5. ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือ press release (16 คร้ัง)   
6. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน (6 คร้ัง)  
7. การจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน (ทั้งหมด 15 คร้ัง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพนัธ์ 9 คร้ัง การให้สัมภาษณ์

กบัส่ือมวลชนในประเทศ 6 คร้ัง) 
 

โดยผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานนักลงทุนสัมพนัธ์ทุกคร้ัง ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท์ 02-254-8437 ต่อ 292 หมายเลขโทรสาร 02-655-5631 อีเมล์ท่ี 
Investors@thoresen.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com ซ่ึงมีขอ้มูลทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษท่ีไดป้รับปรุงใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญัๆ อาทิ  

 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ ประกอบดว้ย ประวติัความเป็นมา ลกัษณะการประกอบธุรกิจ วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
ค่านิยมองคก์ร โครงสร้างทางธุรกิจ รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 รายงานประจ าปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
 การก ากับดูแลกิจการ ได้แก่ รายงานว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอ่ยและเลขานุการบริษทัฯ  จรรยาบรรณธุรกิจ 
 ขอ้มูลส าหรับนกัลงทุน ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน งบการเงิน ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  
 ขอ้มูลส าหรับผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือเชิญประชุมผุถื้อหุ้น รายงานการประชุมผุถื้อหุ้น    รายงานต่อตลาด

หลกัทรัพย ์
 ข่าวสารและกิจกรรมขององคก์ร ไดแ้ก่ ข่าวสารเก่ียวกบัธุรกิจ และข่าวสารเก่ียวกบัโครงการเพ่ือชุมชน สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม 
 ความรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบดว้ยนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม  

mailto:Investors@thoresen.com
http://www.thoresen.com/


บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

  - 109 -  

4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนทีสุ่จริต 
บริษทัฯ มีนโยบายการแจง้เบาะแสและนโยบายคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีอยูภ่ายใต้

จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และใหสิ้ทธิแก่พนกังานทุกคนและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางในการส่ือสารมายงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กรณีมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือ
การกระท าทุจริตและคอร์รัปชัน่ การกระท าผิดกฎหมาย ผดิจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษทัฯ หรือการร้องเรียนการถูก
ละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือค าแนะน าใดๆ ท่ีมีผลต่อบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่อง
ทางการส่ือสาร มีดงัน้ี 

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

 
เบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนไวเ้ป็นความลบัและมี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือใหผู้แ้จง้เบาะแสและผูร้้องเรียนมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและ
การร้องเรียนดงักล่าว  

 
4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหัวขอ้ “นโยบายและพนัธกิจเก่ียวกบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม” 
ของบริษทัฯ 

 

5. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

จ านวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  

 
 กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลายประการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ความใส่ใจ และความซ่ือสตัย ์และควรตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจาก 
คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

 

http://www.thoresen.com/
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 ทั้งน้ี คุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามค านิยามของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (Capital Market 
Supervisory Board) ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น      
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ  
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต ่ จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ 

อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
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ย่อยล าดับเดียวกัน  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ  
ขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
(ก.2) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 11 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5  คน (ร้อยละ 45.46  จาก
จ านวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 คน (ร้อยละ 54.54  จากจ านวนกรรมการทั้งหมด) ซ่ึงกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ช่ือ 
 

ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังแรก 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 31 มกราคม 2555 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 
กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน  

31 มกราคม 2555 
 

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 

31 มกราคม 2555 

4. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน 30 มกราคม 2557 

5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ /1 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2559 
6. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ/กรรมการตรวจสอบ  

31 มกราคม 2555 
 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

31 มกราคม 2555 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. 
อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

30 มกราคม 2556 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเส่ียง 

30 มกราคม 2556 

10. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 13 พฤษภาคม 2558 
11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี /2 กรรมการ 27 เมษายน 2559 

 
หมายเหตุ /1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 แทนนายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการท่ีลาออก เม่ือ

วนัท่ี 21 กนัยายน 2559 
 /2 นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 แทนนายอีฟ บาบิว กรรมการท่ีลาออก เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 

2559 
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อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
1) พิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2) พิจารณาทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจประจ าปี 

งบประมาณการลงทุน และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของบริษทัฯ 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายอ านาจ หน้าท่ีให้กบัคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
4) มอบอ านาจหน้าท่ีให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการบริหารงานบริษทัฯ  

ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 
5) ติดตามใหฝ่้ายบริหารปฏิบติัตามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์องคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 
6) ทบทวนและอนุมติักลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาบุคลากร รวมถึงก าหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
7) ก าหนดให้บริษัทฯ มีระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าการส่ือสารกับผูมี้ส่วนได้เสียและ

สาธารณชนมีประสิทธิผล และตรวจสอบการใชร้ะบบส่ือสารดงักล่าว 
8) ก าหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และด าเนินการประเมินผลการท างานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
 
(ก.3) การแยกต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนใหเ้ป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีดูแลการ
ใชน้โยบายและแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาและจดัท าข้ึน 
ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ด าเนินไปจนส าเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุม
และตั้งค  าถามส าคญัๆ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 
อ านาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจ ากดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั 

คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจ า หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
1) เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัดูแลเร่ืองการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้ง

เอกสารต่างๆ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2) เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
3) เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามระเบียบวาระ

ท่ีก าหนดไว ้
4) ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทัฯ ตามท่ีคณะ 

กรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และจะตอ้งบริหารบริษทัฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ รักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารครอบคลุมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย ดงัน้ี 

1) ด าเนินกิจการ และบริหารงานประจ าวนัของบริษทัฯ 
2) อนุมติัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายจ่ายลงทุนใหเ้ป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
 
(ก. 4)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษทัฯ เป็นไปตาม 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทัฯ ตอ้งออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี 
กรรมการบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนั้นใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษทัฯ ท่ีครบวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งอีกก็ได ้
 
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการ 
 บริษทัฯ เห็นวา่ กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวฒิุ
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ยงัคงใหค้วามไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไม่ไดมี้การก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัของกรรมการหรือกรรมการอิสระไวต้ายตวั 
  

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ จะหาแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนั
ของกรรมการและกรรมการอิสระต่อไป 
    
การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคล 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประวติั 
อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษทัฯ ได ้

 
การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการจ านวนอยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี โดยก าหนด 
วนัประชุมไวเ้ป็นการล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบ ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม ทั้งน้ีใหก้รรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็น
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ประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุมดว้ย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการได้
มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 ในรอบปีบญัชี 2559  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) บริษทัฯ ไดมี้การประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง และมีการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน
ทั้งส้ิน 1  คร้ัง 
 
(ข) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ตง่ตั้งเลขานุการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 6 คณะ ไดแ้ก่ 1) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance 
Committee) 5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และ 6) คณะกรรมการการลงทุน 
(Investment Committee) 
 
(ข.1) เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ ใหเ้ป็นเลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 
– 30 สิงหาคม 2559 และไดแ้ต่งตั้ง นางสาวธมนวรรณ วรพงศจิ์รกาล เป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2559 – 31 
ธนัวาคม 2559 เพ่ือรับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น และเพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนว
ปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงัท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้ก าหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ และติดตามขอ้ก าหนด
และกฎหมายใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ 
 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. 
 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
 ดูแลเอกสารส าคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู ้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วน 
ไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัมีอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-

1 ของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้เลขานุการบริษทั เขา้อบรมหลกัสูตรเก่ียวเน่ืองกบัเลขานุการบริษทั มาโดย
ตลอด  

 
(ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรั้บอ านาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนทั้งน้ี ไดมี้การก าหนดแผนตรวจสอบ
ประจ าปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกระบวนการรายงาน
ขอ้มูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ รวมถึง
กระบวนการในการติดตามก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี  
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ /1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2559 
2 นายสนัติ บางออ้ กรรมการตรวจสอบ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการตรวจสอบ 14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
หมายเหตุ /1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 แทนนายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการท่ีลาออก เม่ือ

วนัท่ี 21 กนัยายน 2559 

 
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง 
 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความเช่ือถือได ้และความเท่ียงตรงของกระบวนการรายงานขอ้มูลทางการเงิน 
โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาส และ
รายปี 
2. สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มัน่ใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 สอบทานกิจกรรมการด าเนินงาน และการจดัโครงสร้างองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่า  
ไม่มีการจ ากดัขอบเขตการปฏิบติังาน 

 ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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 พิจารณารายงานการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะท่ีน าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดูแลการปฏิบติั
ตามขอ้เสนอแนะ 

 สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพ่ือให้มัน่ใจว่า การบริหารจัดการ 
ความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบันโยบายภายในของ
บริษทัฯ 

 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 พิจารณาและอนุมติัแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจ าปี แผนอตัราก าลงั และแผนพฒันาความรู้และทกัษะ
ของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การตรวจสอบเป็นไปอยา่งครอบคลุมทั้งดา้นการเงิน บญัชี 
และการปฏิบติัการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบติังานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น 

3. สอบทานการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ การด าเนินธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงการ
ต่อรองค่าสอบบญัชีและด าเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 

 สอบทานผลการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเช่ือถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร   
ขอบเขตการปฏิบติังาน และประสบการณ์ของผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี
ของบริษทัฯ 

 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบัญชี เพ่ือให้มัน่ใจในความเหมาะสมและมิได้มีการ 
จ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ 

 ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีเสนอโดยผู ้สอบบัญชี  และก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

ขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
 ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5. พิจารณาการด าเนินธุรกิจรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการ
พิจารณาด าเนินรายการคา้ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจในประสิทธิภาพ
ของระบบการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการด าเนินรายการ เพื่อ
คงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
6. จดัท าและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นและความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
โดยจ ากดัมิให้ผูส้อบบญัชีให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและงานบริการดา้นภาษี และทบทวนความ
เหมาะสมของผูส้อบบญัชีทุกๆ 3 – 5 ปี 

 ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส 
9. สอบทานขอ้สรุป และหลกัฐานการฉ้อโกงของพนกังานหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายและ
น าเสนอรายงานท่ีไดรั้บการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา 
10. สอบทานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอขอ้ปรับปรุงแกไ้ขให้แก่
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติั 

 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนในการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง  
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 
1. แต่งตั้ง นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636 หรือ นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ 
นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจ านวน 3.70 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และ 
งบการเงินรวม 
 
(ข.3) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 
โดยท่ีคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 5  คน โดยมาจากกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร
จ านวน 4 คน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จ านวน 1 คน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 
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ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการบริหาร 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
2 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริหาร 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
4 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการบริหาร 12 กมุภาพนัธ์ 2557 
5 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา /1 กรรมการบริหาร 13 พฤษภาคม 2558 

 หมายเหตุ  /1 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ  
 

คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 
มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) 

 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหาร คือ การพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ เพ่ือท่ีจะ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และพิจารณากลยทุธ์ของการลงทุนและดา้นการเงินของบริษทัฯ และอนุมติัรายการต่างๆ 
ตามกรอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

(ข.4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และไดอ้นุมติักฎบตัร

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 
 

ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายสนัติ บางออ้   ประธานกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 
14 กมุภาพนัธ์ 2556 

2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2555 

3 นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) 
 

หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมถึงการก าหนดกระบวนการ และหลกัเกณฑใ์น
การสรรหา และคุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือรับการคดัเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะ 
กรรมการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ และทบทวนและเสนอค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้
รับคดัเลือก (ไม่วา่จะโดยคณะกรรมการ หรืออ่ืนๆ) เพ่ือการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงประวติั อาย ุ
ความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ จ านวนคร้ังท่ีไดเ้คยด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยงัมีหน้าท่ีในการประเมินผลงานประจ าปี ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ซ่ึงผลการประเมินการท างานของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดับผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะถูกน ามาใชใ้นการเสนอค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

 
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็น

ผูพิ้จารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตาม
แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 
(ข.5) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และไดอ้นุมติักฎบตัรของ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 
3 คน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 
 
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายสนัติ บางออ้ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายกฤช ฟอลเลต็ /1 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 22 ธนัวาคม 2557 

หมายเหตุ   /1 บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการก ากบัดูแลกิจการแทน นายกฤช ฟอลเล็ต ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ  
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การประชุม 1 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (1 
มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) 

 
หน้าท่ีหลักของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการรวมถึงการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ 

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายและหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือท่ีจะไดค้งไวใ้ห้อยูใ่น
กรอบของหลกัจริยธรรม  และตรวจสอบพฒันาการเทียบจากผลท่ีประเมิน 

 
(ข.6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และได ้ อนุมติักฎบตัรของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมาจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ยสมาชิกต่อไปน้ี 
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ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 22 ธนัวาคม 2557 
2 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์  กรรมการบริหารความเส่ียง 26 พฤศจิกายน 2557 
3 นายจิเทนเดอร์ พอล  

เวอร์มา  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

อาวโุส และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
19 ตุลาคม 2558 

4 นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ  กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานการลงทุน กลยทุธ์ และบริหารความเส่ียง 

19 ตุลาคม 2558 

  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุม 4 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (1 
มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจดัการความเส่ียง

ขององคก์รภายในกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่สามารถระบุปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญัไดอ้ยา่งครบถว้น และมีกระบวนการ
จดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก าหนดและปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการ และการอบรมดา้นการบริหารความเส่ียงส าหรับแต่ละ

กลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเนน้ถึงแนวคิด หลกัการ และการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุ้นในระยะยาว อีกทั้ง การบริหาร
ความเส่ียงยงัไดถู้กรวมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานอีกดว้ย 

 
(ข.7) คณะกรรมการการลงทุน 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 คณะกรรมการอนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การลงทุน ประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการจากคณะกรรมการบริหาร 2 คน และอีก 2 คนเป็นผูบ้ริหารของ  
บริษทัฯ ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน และผูอ้  านวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปดว้ยสมาชิกต่อไปน้ี 

 
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการการลงทุน 27 เมษายน 2558 
2 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการการลงทน 27 เมษายน 2558 
3 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการการลงทุน 27 เมษายน 2558 
4 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการการลงทุน/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่อาวโุส และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
27 เมษายน 2558 

5 นายวทิวสั เวชชบุษกร กรรมการการลงทุน/ผูอ้  านวยการสายงาน
การเงินและบริหารการลงทุน 

27 เมษายน 2558 
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คณะกรรมการการลงทุนไดมี้การประชุม 5 คร้ัง ในรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม – 
31 ธนัวาคม 2559) 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการการลงทุน ไดแ้ก่ การทบทวนและอนุมติัการลงทุนในผลิตภณัฑท์างการเงินต่างๆ 

และกลยทุธ์การจดัสรรเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารเงินสด (Cash Management) ของบริษทัฯ กลยทุธ์การลงทุน
ดา้นการเงินมุ่งเนน้การลงทุนในผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่าเป็นหลกัอนัไดแ้ก่ ตราสารในตลาดเงิน เงินฝาก
ธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัตราสารหน้ีต่างๆ และเงินลงทุนจ านวนนอ้ยท่ีลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนท่ีมีพ้ืนฐานดีและมีการเติบโตในอนาคต 
 
(ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสต่อปี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การประชุมพิเศษ
จะจดัข้ึนตามความจ าเป็นตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ 
ประชุมทั้งหมด 11 คร้ัง วาระการประชุมหลกั ไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจ าปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเขา้ซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ส าคญั  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กบังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้
การสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ระหว่างปี 

กรรมการ            
บริษัทฯ 
(รวม  11 
คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม  8 คร้ัง) 

กรรมการ 
บริหาร 

(รวม  8 คร้ัง) 

กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

(รวม  4 คร้ัง) 

กรรมการ 

ก ากบัดูแล
กจิการ 

(รวม  1 คร้ัง) 

กรรมการ            
บริหาร 

ความเส่ียง 

(รวม  4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
การลงทุน 
(รวม 5 คร้ัง) 

1. นายประเสริฐ   บุญสัมพนัธ์ 11/11 - 8/8 - - - - - 

2. นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ 8/11 - 5/8 - - - 5/5 - 

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 10/11 - 8/8 - - 4/4 5/5 
- 

4. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 10/11 - 8/8 - - - 3/5 - 

5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  2/2 1/1 - - - - - 

เป็นกรรมการบริษทัฯ 
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 14 
พ.ย. 2559 (แทนนาย 
กฤช ฟอลเล็ต) 

6. นายสันติ บางออ้ 10/11 8/8 - 3/3 1/1 - - - 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 9/11 - - 3/3 1/1 - - - 
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รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ระหว่างปี 

กรรมการ            
บริษัทฯ 
(รวม  11 
คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม  8 คร้ัง) 

กรรมการ 
บริหาร 

(รวม  8 คร้ัง) 

กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

(รวม  4 คร้ัง) 

กรรมการ 

ก ากบัดูแล
กจิการ 

(รวม  1 คร้ัง) 

กรรมการ            
บริหาร 

ความเส่ียง 

(รวม  4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
การลงทุน 
(รวม 5 คร้ัง) 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอ็ม. อลันสัซารี  

5/11 - - 1/3 - - - - 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ 10/11 8/8 - - - 3/4 - - 

10. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 11/11 - - - - - - - 

11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 6/6 - - - - - - 
เป็นกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 2559  
(แทนนายอีฟ บาบิว) 

 นายอีฟ บาบิว 3/5 - - - - - - 
ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 27 เม.ย. 2559 

 
หมายเหต ุ  

 
/1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 แทน นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 21 

กนัยายน 2559 

 /2 นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 แทน นายอีฟ บาบิว กรรมการท่ีลาออก เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

 

รายละเอยีดการเข้าประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยทีล่าออกในรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 (1 
มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

การลาออกของกรรมการ
ระหว่างปี 

กรรมการ            
บริษัทฯ 
(รวม  11 
คร้ัง) 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

(รวม  8 คร้ัง) 

กรรมการ 
บริหาร 

(รวม  8 คร้ัง) 

กรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

(รวม  4 คร้ัง) 

กรรมการ 

ก ากบัดูแล
กจิการ 

(รวม  1 คร้ัง) 

กรรมการ            
บริหารความ

เส่ียง 

(รวม  4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ลงทุน 

(รวม 5 คร้ัง) 

   1. นายกฤช ฟอลเล็ต 7/7 5/6 - - - - - 

ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษทัฯ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ  
เม่ือวนัท่ี 21 ก.ย. 2559 

 2. นายอีฟ บาบิว 3/5 - - - - - - 
ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษทัฯ  
เม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 2559 

* ในรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 11 คร้ัง เป็นการประชุมปกติ 6 คร้ัง และประชุมนดัพิเศษ 5 คร้ัง 
**    สาเหตุท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภารกิจไปต่างประเทศหรือติดภารกิจอ่ืน โดยกรรมการแต่ละคนจะมีการส่งหนังสือลาประชุมให้กับ

ประธานกรรมการหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

 
 

(ง) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
(ง.1)   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
น าแนวทางจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ในปี 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 

  - 123 -  

2559 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การประเมินผลการท างานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็นผูด้  าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของ
คณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดย
แบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษทั เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนนโดยมีเกณฑ ์การให้คะแนน
ดงัน้ี 
 

1. ระดบัดีเยีย่ม โดยมีคะแนนประเมินระหวา่งร้อยละ 90 – 100 
2. ระดบัดีมาก โดยมีคะแนนประเมินระหวา่งร้อยละ 80 – 89 
3. ระดบัดี โดยมีคะแนนประเมินระหวา่งร้อยละ 70 – 79 
4. ระดบัพอใช ้โดยมีคะแนนประเมินต ่ากวา่ร้อยละ 69 

 
ทั้งน้ี การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะแบ่งเป็นเร่ืองหลกั ๆ 6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. ผลงานของคณะกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
6. การพฒันาส่วนบุคคลของกรรมการ 

 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นเร่ืองหลกัๆ 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ีในปี 2559 ผล

ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยูใ่นเกณฑ ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีร้อยละ 90.03  
และรายบุคคลอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยีย่ม” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีร้อยละ 92.05 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การหารือเก่ียวกบัผล
การประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ  
 
 
 
(ง.2)  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล  

ในปี 2559 คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมี้การประเมินผลการท างานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการ
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ก ากบัดูแลกิจการเป็นผูด้  าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคลใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษทั 
และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะและรายบุคคลแบ่งเป็นเร่ืองหลกั ๆ 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    
 
ทั้งน้ีในปี 2559 ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคล

ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยีย่ม”   

 
(จ)  นโยบายค่าตอบแทน 
(จ.1)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ีย
เดินทาง (เฉพาะกรรมการต่างชาติท่ีพ านักนอกประเทศไทย และเงินรางวลัประจ าปี (จ่ายเม่ือผลประกอบการบรรลุตาม
เป้าหมาย) โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรมและมีขนาดใกลเ้คียงกนั และเหมาะสมเพียงพอ 
และจูงใจใหก้รรมการปฏิบติังานกบับริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผา่นกระบวนการท่ีโปร่งใส เป็นท่ีมัน่ใจ
ให้แก่ผูถื้อหุ้น ในการก าหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
พิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอให้ผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป   
 
(จ.2)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหาร 
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหาร จะพิจารณาจากคะแนน
ประเมินผลการปฏิบติังานและผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ  โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารจะประเมินตนเองและน าเสนอผลการประเมินตนเองใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั
ต่อไป  
 

 ส าหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผูบ้ริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบติังานและผลประกอบการ
โดยรวมของบริษทัฯ โดยผูบ้ริหารจะประเมินตนเองและน าเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณาก่อนน าส่งให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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  นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหาร มีทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ซ่ึงระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลัประจ าปี และในระยะยาวไดแ้ก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการ
ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวติ ประกนัสุขภาพส่วนบุคคล 

 
 (ฉ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าคู่มือกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปขอ้มูลของบริษทัฯ นโยบายและกฎบตัรต่างๆ ของบริษทัฯ 
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ และแจกให้แก่กรรมการทุกคนเพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีการจดัการปฐมนิเทศให้กบั
สมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเร็วท่ีสุด โดยมี
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะเป็นผูด้  าเนินการปฐมนิเทศให้กบัสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในการประชุมดงักล่าว จะมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ นอกจากน้ี กรรมการเขา้ใหม่จะไดมี้
โอกาสพบปะผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพ่ือรับทราบขอ้มูลธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ ในรายละเอียดท่ีมากข้ึน  

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการท างานของ

กรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ปัจจุบนั กรรมการ 10 คน จากจ านวนทั้งหมด 11 คน ไดเ้ขา้
อบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association 
(“IOD”)) ซ่ึงรวมถึงหลกัสูตร The Role of Chairman Program (“RCP”) หลกัสูตร The Director Accreditation Program 
(“DAP”) หลกัสูตร Director Certification Program (“DCP”) หลกัสูตร The Finance for Non-Finance Director Program 
(“FND”)  หลกัสูตร The Role of the Compensation Committee Program (“RCC”) หลกัสูตร The Audit Committee 
Program (“ACP”) และหลกัสูตร 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”)  

 
บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตร

ดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 
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หลกัสูตรทีก่รรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มดีงันี ้

รายช่ือกรรมการ 

Role of 
Chairman 
Program 

(RCP) 

Director 
Accreditation 

Program 

(DAP) 

Director Certification 
Program 

(DCP) 

Finance for Non-
Finance Director 

Program 

(FND) 

Role of the 
Compensation 

Committee 
Program 

(RCC) 

Audit 
Committee 
Program 

(ACP) 

4M 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ RCP 28/2555 DAP 26/2547      

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  DAP 30/2547 DCP 53/2548     

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ   DCP 165/2555     

4. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  DAP 74/2551      

5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ   DCP 96/2550     

6. นายสันติ บางออ้   DCP 12/2544  RCC 16/2556 ACP 42/2556 

MFM 9/2556 

MIR 14/2556 

MIA 14/2556 

MFR 17/2556 

7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  DAP 30/2557      

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.อลันสัซารี        

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ RCP 10/2547 DAP 8/2547 DCP 104/2551 FND 13/2547  ACP 27/2552  

10 .นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์   DCP 42/2547 FND 9/2547 RCC 10/2553   

11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   DCP 119/2552     
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นอกจากน้ี ในปี 2559 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหก้รรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรม ไดแ้ก่ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ได้
เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร YPO-SASIN "Executive Leadership Program: Winning Through Innovation" จดัโดยสถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  นอกจากน้ี นายสนัติ บางออ้ ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้ “เทคนิค
การจดัการอินไซดแ์บบฉบบันกับริหารมืออาชีพ” จดัโดย ก.ล.ต. ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย   
 
(ช) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัตกิารของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1. ความยุตธิรรม 
บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงการปฏิบติั

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. ความเป็นมอือาชีพ 
บริษทัฯ รับผิดชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการท างานใหไ้ดผ้ล

ในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ธีิการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

3. การท างานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าและการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

4. วนิัยและการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลกัการด้านจริยธรรม และท าการทุกอย่างให้มัน่ใจว่าธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 
จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบค่านิยมหลักขององค์กร พนัธกิจ และวิสัยทัศน์ (VMV 
Framework) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 
ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือน ากรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ดังกล่าวมาใช ้โดยเน้นค่านิยมหลกั 4 
ประการของบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนกังานทุกคนเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้่าพนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจ

หลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศส าหรับพนกังานใหม่อีกดว้ย 
 

ค่านิยมหลกัของบริษทัฯ มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. คุณธรรม เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสัตยต์่อกันและกนัในการท างานร่วมกัน จะปฏิบัติตามท่ีให้

สญัญาไว ้ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการท างานร่วมกนั 
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2. ความเป็นเลิศ เราจะท างานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษาสภาพแวดลอ้ม  
ความมัน่คง การบริการ เราพร้อมรับมือกบังานทา้ทายเสมอ และจะด าเนินธุรกิจของเราอยา่งมืออาชีพ 

3. จติส านึกของการท างานร่วมกนัเป็นทมี เราใส่ใจในลูกคา้ พนกังาน และคู่คา้ของเรา และจะปฏิบติัตนในอนัท่ี
จะส่งเสริม และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัท างานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 

4. การยึดมั่นในพันธะ เราจะค านึงถึงอนาคตของบริษัทฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลและ
ความส าเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจ ไวด้งัน้ี  
 
(ก) วสิยัทศัน์ของบริษทัฯ คือ “TTA จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชีย        ท่ีไดรั้บความ

ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี ในทุกแง่มุมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ”  

(ข) พนัธกิจของบริษทัฯ มี 4 ประการดงัน้ี 
1. ก่อประโยชน์สุงสุดใหก้บัมูลค่าการลงทุนของผูถื้อหุน้ 
2. สร้างและดูแลใหกิ้จการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
3. ก าหนดกรอบการลงทุน การบริหารจดัการและการขยายกิจการในพอร์ตการลงทุนใหช้ดัเจน 
4. คืนกลบัสู่สงัคม 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ของบริษทัฯ ทุกปี โดยผา่นการปรึกษาหารือจากฝ่ายจดัการ

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวน และอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหว้สิยัทศัน์ พนัธกิจ และ  
กลยทุธ์การด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัการลงทุนของบริษทัฯ และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั 
 
9.2 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือเป็น
ตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ หรือตามสญัญา
การถือหุน้ (Shareholders agreement) เพื่อเป็นตวัแทนในการก าหนดนโยบายและด าเนินธุรกิจในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของบริษทั และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ การส่ง
ตวัแทนของบริษทัเพ่ือเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น เป็นขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการ 
บริหาร กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี เพื่อรักษาประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 
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9.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัฯ ในวนั

เดียวกับท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด  
หลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และใหป้ฏิบติัตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน โดยใชข้อ้มูลภายในโดยกรรมการและผูบ้ริหารจะละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย ์ในช่วง
เวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศท่ีส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์
 
9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

หน่วย: บาท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดั KPMG 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดัอืน่ๆ 
รวมค่าสอบบญัชี 
(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 3,700,000 - 3,700,000 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 13,435,917 3,366,021 16,801,938 
รวมค่าสอบบญัชี (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 17,135,917 3,366,021 20,501,938 

 
ค่าบริการอืน่ทีม่ใิช่การสอบบญัชี (Non-Audit Service Fees) 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) 

หน่วย: บาท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดั KPMG 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดัอืน่ๆ 
รวมค่าบริการอืน่ 
(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 60,000 192,600 252,600 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 1,399,950 506,582 1,906,532 
รวมค่าบริการอืน่ (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 1,459,950 699,182 2,159,132 
หมายเหตุ: ค่าบริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2559ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 (1มกราคม – 31ธนัวาคม 2559) ส่วนใหญ่
เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ช าระภาษีและให้ค  าปรึกษาทางดา้นภาษี 
 
9.5 การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 

-ไม่มี- 
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10.   ความรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบายและพนัธกจิเกีย่วกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบาย 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”  ยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate  Governance : CG) ภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้ เคารพ
กฎระเบียบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี TTA ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังาน 
ชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื รวมไปถึงการรู้จกัประหยดัพลงังานและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเรามีความมุ่งหวงัท่ี
จะเป็นบริษทัฯ เพ่ือการลงทุนชั้นน าท่ีความน่าเช่ือถือและไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดในเอเชีย โดยเราจะส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ผูถื้อหุน้ พนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน 
และสงัคม ดว้ยการสร้างความสมดุลและสร้างผลกระทบในเชิงบวกอนัจะก่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนมิติทางดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจของ TTA ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

 
พนัธกจิ 

TTA วางกรอบการบริหารจดัการโดยอา้งอิงมาจากแนวทางการด าเนินการตามมิติแห่งความยัง่ยนื ซ่ึงครอบคลุม
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั จึงมีการก าหนด
แนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานใหทุ้กกลุ่มธุรกิจสามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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มติด้ิานเศรษฐกจิ 
TTA ไดมี้การน าแนวคิด “Sustainable Value Creation” ท่ีมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างคุณค่าให้แก่ผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่ายอยา่งสมดุลโดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกนัของทุกฝ่าย ในการท่ี
จะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมๆ กนั มาเป็นแนวทางปฏิบติัเพ่ือธุรกิจท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 
 

รักษาพอร์ตการลงทุนทีส่มดุลและสนับสนุนการเตบิโต 
โดยท าการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ มีการบริหารความเส่ียงอย่าง

เหมาะสม ค านึงถึงการเพ่ิมมูลค่าและประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 
แสวงหาการลงทุนในธุรกจิใหม่ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ 
พิจารณาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ ดว้ยการวางแผนการลงทุนอย่างระมดัระวงั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

ไดรั้บประโยชน์จากการลงทุน 
 
พฒันาบุคลากรเพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลศิด้านการลงทุน 
TTA เช่ือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ จึงให้ความส าคญัต่อการพฒันา

ขีดความสามารถของพนกังานโดยการจดัฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
 
มติด้ิานสังคม 

TTA มุ่งเนน้การพฒันาสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มและยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสังคมไทย
ให้ดีข้ึน ผ่านการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองเน่ืองจากเห็นวา่การด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจิตส านึกแบ่งปันและตอบแทนสู่สังคมและส่วนรวม จะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญั อนัน าไปสู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืทั้งในระดบัองคก์ร ชุมชนและระดบัประเทศ  
 
มติด้ิานส่ิงแวดล้อม 

TTA ตระหนกัดีวา่ธุรกิจท่ีเขา้ไปลงทุนส่วนใหญ่จะตอ้งพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
การใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัการปลูกฝังให้พนกังานมีจิตส านึกในการปฏิบติังาน
ท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 

 
แนวปฏิบัตด้ิานความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่ความยัง่ยนืของกจิการ 
 TTA มีความตั้งใจน าหลกัการแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ ตามนิยามของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มาปรับใชใ้นการบริหารธุรกิจ ทั้งน้ี เพ่ือใหบุ้คลากรเห็นคุณค่าและความส าคญัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต โดยไดก้ าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืดงัรายละเอียดดงัแสดงในภาพ ต่อไปน้ี  
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1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
TTA   มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจและการลงทุนอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจดัให้มีระบบบริหาร

จดัการอยา่งรู้หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มเกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจในบริษทัฯ ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
ได้มีมติให้แต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือท าหน้าท่ีทบทวนแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรมซ่ึงองคป์ระกอบส าคญัของนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการของ TTA แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่ง 
เท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 

• บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทั้งใน
แง่การเปิดเผยขอ้มูล วิธีการท าบญัชี การใช้
ขอ้มูลภายใน และผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้ 

• บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 

• บริษทัฯ มีหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์และ
สิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิในการไดเ้งิน
ปันผลและรับทราบข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งและ
เพียงพอจากบริษทัฯ ในเวลาอนัสมควร 

 

• ขอ้มูลรายงานทางการเงินของบริษทัฯ มี
ความถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปและผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

• บริษัทฯ จัดการประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ี
กฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสให ้     
ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตนอย่างเต็มท่ี โดย
ไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหนา้ท่ีจะใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว 
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• บริษัทฯ  มีหน้า ท่ี เ ผยแพ ร่ข้อ มูลอย่า ง
โปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้  

2. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย • บ ริ ษั ท ฯ  เ ล็ ง เ ห็ น แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย      ทุก
กลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่สัญญา 
ลูกคา้ ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

• บริษัทฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าว
ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั
ต่างๆ ท่ีใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ก า หนด ให้ มี ร ะบบควบ คุ มภ า ย ใน ท่ี
เหมาะสม และตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ดว้ย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มี
นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และ
รวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

• บริษัทฯ จัดท าและประกาศใช้คู่ มือ
จริยธรรมธุรกิจซ่ึงครอบคลุมหลกัการ
ปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมควบคู่ ไป
กับความ ซ่ือสัตย์ สุ จ ริ ต  เ พ่ื อส ร้ า ง
มาตรฐานระดบัสูงในการประกอบธุรกิจ
ต่างๆ อย่างมืออาชีพต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได้
เ สีย ทุกกลุ่ม  เพื่ อให้คณะกรรมการ 
บริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน
ปฏิบติัตาม  

3. การเปิดเผยขอ้มูลและ 
ความโปร่งใส 

• จัดท านโยบายการประกอบธุรกิจและ
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใชใ้นการ
ก ากับองค์กร การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย
และการเปิดเผยขอ้มูล โดยจะตอ้งสามารถ
ตรวจสอบไดแ้ละมีความโปร่งใส 

• จัดท ากระบวนการในการติดตามผลการ
ตดัสินใจด าเนินงานและจดัเก็บหลกัฐานการ
ด าเนินงาน 

• จัดท ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

• จดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อ
หุน้และนกัลงทุน 

 

• บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ   ทั้ ง
ท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจให้กบัผูถื้อหุ้น นัก
ลงทุน และผู ้เ ก่ียวข้องผ่านทางระบบ 
ส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเวลาท่ี
เหมาะสม ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรม 
SET Opportunity Day ท่ีจดัโดยตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส 

• บริษทัฯ จดัช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
ส าหรับผู ้มีส่วนได้เสีย เช่น เว็บไซต ์
ส่ วนนัก ล ง ทุนสั มพัน ธ์  และ ส่ วน
ประชาสมัพนัธ์  

• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแสดง
ความเ ห็น ค าแนะน า  หรือรายงาน
เ บ า ะ แ ส ใ น ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด ม า ยั ง
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ งผ่านทาง
ไปรษณีย ์อีเมล์ และเว็บไซต์ และออก
มาตรการคุ้มครองให้กับผู ้ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการรายงานดงักล่าว 
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• โปรดอ้างอิงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 
“รายงานว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการ” 
ของรายงานประจ าปีฉบบัน้ี 

4. โครงสร้างและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน และ
โปร่งใส 

• ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บุ ค ค ล ท่ี มี คุ ณ ส ม บั ติ
หลากหลาย ทั้ งด้านความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์
สูงสุดกบับริษทัฯ โดยจดัตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน 

• ก าหนดระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

• บริษัทฯ จัดให้จ านวนและโครงสร้าง
ของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไว้
ในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

• บริษัทฯ ก าหนดให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกราย 
รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนและปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว ดว้ยความ
รับผิดชอบ  ความใ ส่ใจ  และความ
ซ่ือสัตย์  และ เ ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
ตามมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมของคณะ 
กรรมการและคณะท างานทุกชุด เพื่อ
ประเมิน พิจารณา ทบทวนและอนุมติั
แผนการด าเนินงานต่างๆ ของบริษทัฯ  

• บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการ เขา้ร่วม
หลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการ
ท างานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
บริษัทฯ เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การอบรม 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณ 

• บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความยติุธรรมและ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อคู่สัญญา เพ่ือ
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• บริษทัฯ รับผิดชอบงานอย่างมืออาชีพและ
มุ่งมั่น ท่ีจะพัฒนาผลงานให้ ดี ข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

• บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยวินยัและหลกัการ
ดา้นจริยธรรม และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย 
กฎและระเบียบต่างๆ 

• ท่ี ป ร ะ ชุ ม บ ริ ษั ท ฯ  เ ม่ื อ วัน ท่ี  1 2 
กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติคู่ มือ
จริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมค่านิยม 
พนัธกิจ ตลอดจนหลักการปฏิบัติงาน
ตามหลักจริยธรรมและความซ่ือสัตย์
สุจ ริต เพื่อสร้างมาตรฐานของการ
ท างานอย่างมืออาชีพต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม  โดยบริษัทฯ ได้มีการอบรม
จริยธรรมธุรกิจให้แก่คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อท่ีจะ
มัน่ใจไดว้า่ ทุกคนไดเ้ขา้ใจหลกัปฏิบติัท่ี
ดี   
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หมายเหตุ : ทั้งน้ี รายละเอียดของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการขา้งตน้ ไดถู้กจดัท าแยกไวใ้นหวัขอ้  “รายงานว่าดว้ยการก ากบั
ดูแลกิจการ” 

 
2. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 TTA มีนโยบายในด าเนินธุรกิจและการลงทุนอยา่งมีจรรยาบรรณ และส่งเสริมการประกอบกิจการดว้ยความเป็น
ธรรม และไดว้างขอบเขตและแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดรั้บทราบ ดงัน้ี 
 

การประกอบกจิการ 
ด้วยความเป็นธรรม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม • ก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจและการ
ลงทุนในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย
และขอ้บงัคบั  

• ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่
ธุรกิจทุกขั้นตอน 

• บริษัทฯ มีนโยบายและขั้ นตอนการ
ปฏิบัติในการจัดซ้ือ เ พ่ือป้องกันการ
แข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม โดยนโยบาย
ดงักล่าวประกาศใชต้ั้งแต่ปี 2556  

• บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์ รัปชั่น  และห้ามมิให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใดท่ี
กระท าการในนามบริษทัฯ ด าเนินการ
อัน มิ ช อบ ด้ ว ย ก ฎหม า ย  ห รื อ ไ ม่
เ หม าะสม  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ม า ซ่ึ ง ค ว าม
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

2. การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมในคูค่า้ 

• ออกระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ท่ีโปร่งใส  ค  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
องคก์ร ในการเจรจาทางการคา้ จะตั้งอยูบ่น
พ้ืนฐานของความถูกตอ้งและยติุธรรม และ
ไม่ใชอ้  านาจในลกัษณะท่ีไม่เป็นธรรมทาง
การคา้ 

• ก าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรและเผยแพร่ใหพ้นกังานทราบโดย
ทัว่กนั 

 
3. การต่อต้านการทุจริต  

TTA ยึดถือหลกัการก ากบัดูแล และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจและการลงทุน
โดยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ ในกลุ่มยดึหลกัการเดียวกนัเพ่ือใหไ้ดรั้บความน่าเช่ือถือและการยอมรับจากคู่คา้และลูกคา้ ตลอดจน
มีการรณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หลีกเล่ียงการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบอีกดว้ย  
 

การต่อต้านการทุจริต แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. บริหารความเส่ียงของธุรกิจ • จดัท าประเภทของความเส่ียงและสาเหตขุอง

การทุจริตแลว้ด าเนินการปฏิบติัเพ่ือป้องกนั
อย่างจริงจงั ตลอดจนรักษาและปฏิบติัตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจริตโดยต่อเน่ือง 

• จดัตั้งฝ่ายบริหารความเส่ียงเพ่ือท าหนา้ท่ี
ประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และ
รวบรวมฐานะความเส่ียงในภาพรวมให้
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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• ก าหนดกลไกการรายงานสถานะทางการ
เงินท่ีถูกตอ้งและโปร่งใส 

2. การด าเนินธุรกิจและการ
ลงทุน 

• ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ โดยห้ามมิ
ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ติด
สินบนตอบแทน หรือให้ เ งินแก่บุคคล 
เจา้หน้าท่ีรัฐ หรือบริษทัห้างร้านใด เพื่อรับ
ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมหรือเพ่ือ
มีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ  

• ก าหนดนโยบายห้ามมิให้มีการเรียกร้อง 
ด าเนินการ หรือ ยอมรับการคอร์รัปชัน่ เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และ
คนรู้จกั  

• บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์ รัปชั่น  และห้ามมิให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใดท่ี
กระท าการในนามบริษทัฯ ด าเนินการ
อัน มิ ช อบ ด้ ว ย ก ฎห ม า ย  ห รื อ ไ ม่
เ หม าะสม  เ พื่ อ ให้ ได้ม า ซ่ึ ง ค ว าม
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

• ก าหนดแนวทางปฏิบั ติ ไว ้ใน คู่ มื อ 
จริยธรรมธุรกิจ 

3. สร้างและรักษาระบบต่อตา้น
ทุจริต 

• ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ งานให้แ ก่
ผู ้บริหารและพนักงาน ไม่ให้เข้าไปร่วม
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีผิดกฎหมายและ
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่  

 

• จัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ให้ทราบ
ถึง นโยบาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และ
จริยธรรมธุรกิจ ในการท างาน  

• จดัให้มีช่องทางแจง้เบาะแสการกระท า
ผิดผ่านทางเว็บไซต์ หรือตู ้ไปรษณีย ์
และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสท่ี
ไดรั้บแจง้อยา่งเป็นธรรม 

 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 TTA มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตาม
เกณฑส์ากล รวมทั้งเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัก าหนดไว ้ดงัน้ี 

 
การเคารพสิทธิมุษยชน แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1 .  หลักการ พ้ืนฐาน
และสิทธิในการท างาน 

• จัดให้มีเ ง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็น
ธรรมแก่คนทุกกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามความตอ้งการของต าแหน่ง
ง า น  แ ล ะ ม อ บค่ า ต อ บ แ ทน ท่ี
เหมาะสมตามทักษะและความ
เช่ียวชาญ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อัน
เน่ืองด้วย เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 
เพศ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ 
และชาติตระกลู  

• การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
ให้เกียรติ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล

• บริษทัฯ มีขอ้บังคบัและระเบียบเก่ียวกบัการท างาน ท่ี
สอดคลอ้งกับบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติัคุม้ครอง
แรงงาน และพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ ตลอดจน
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจ (ประกาศใชม้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553) 
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ของพนกังานทุกคน และส่งเสริมให้
มีการ เ ปิด รับความคิด เ ห็นของ
พนกังาน  

2 .  การแก้ไข ปัญหา
ความขดัแยง้ 

• จัดท ากลไกการร้องเรียนและร้อง
ทุกข์อย่าง เหมาะสมส าหรับเป็น
ช่องทางใหพ้นกังานในกิจการหรือผู ้
ท่ีเช่ือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
สามารถแสวงหาหนทางเยียวยาได้
โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
กลไกน้ีเป็นท่ีรับทราบอยา่งทัว่ถึง 

• จดัท านโยบายและกระบวนการแจง้การกระท าท่ีผิดปกติ
ในองค์กร และนโยบายการต่อต้านการแก้แค้นอัน
เน่ืองมาจากการท าผิดดงักล่าว(the whistle blowing and 
non-retaliation policy and procedures)  

 

5. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
TTA ตระหนกัดีวา่ “บุคลากร” เป็น “สินทรัพยท่ี์มีค่าของบริษทัฯ” จึงมีนโยบายปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งดีเสมือน

เป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวเดียวกนั พนักงานมีโอกาสในการเติบโตในหน้าท่ีการงาน และไดรั้บสวสัดิการต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม เพ่ือมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความสุขในการท างาน 
 

การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่าง
เป็นธรรม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. เคารพสิทธ์ิในการท างาน
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
ตามปฎิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้ นพ้ืนฐานในการ
ท างานขององค์กรแรงงาน
ระหวา่งประเทศ 

• ก าหนดระเบียบในการจา้งงานโดยไม่เลือก
ปฏิบัติยืนยนัความเสมอภาคทางโอกาส 
โดยไม่น าความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ สีผิว 
เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลงัของ
บุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือ 
ความทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการ
พิจารณา และตดัสินการจา้งงาน 

• พัฒนาพนักงานเพื่อ ฝึกฝนทักษะและ
เ พ่ิมพูนศักยภาพโดย เ ปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีการเรียนรู้และเล่ือนต าแหน่ง
เพ่ือความก้าวหน้าในการท างานเ ม่ือมี
โอกาสท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้ผูห้ญิงได้
ข้ึนสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนในสัดส่วนท่ี
สมดุลกบัผูช้ายไดม้ากยิง่ข้ึน  

• จดัให้มีช่องทางในการน าส่งขอ้ร้องเรียน
มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่าน
ทางเวบ็ไซต ์หรือ ตูป้ณ. ส าหรับพนกังาน
ท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

• จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองกองทุนส ารอง   
เล้ียงชีพแก่พนกังาน 

• สนับสนุนให้พนักงานได้สมัคร เ รียน
หลกัสูตรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืนๆ เช่น 

 หลกัสูตรการเขียนรายงานความยัง่ยืน ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สถาบนัไทยพฒัน์   

 หลักสูตร  อบรม Smart Disclosure 
Program (“SDP”) จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต. 

 หลกัสูตร Audit Committee Seminar: Get 
ready for the Year End จดัโดย ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน 
ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถมัภ์ Thai Institute of Directors 
(“IOD”) และ สมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย 
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2. ให้ความคุม้ครองทางสังคม 
การคุม้ครองสภาพการท างาน
ของลูกจา้ง 

• จัดให้มีเ ง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม
ส าหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

• จดัหาสถานท างานท่ีเหมาะสมให้พนกังาน
ท างานไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี  

 
• ก าหนดระเบียบการจ่ายค่าจา้งการท างาน
ล่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผล มีวนัพกัผ่อน
ประจ าสปัดาห์และวนัลาพกัผอ่นประจ าปี  

• จัดสวสัดิการต่างๆ เช่น ระบบการดูแล
สุขภาพและความปลอดภยัการดูแลครรภ์
และการลาคลอด เป็นตน้โดยท่ีพนักงาน
สามารถท างานได้เต็มศักยภาพและแบ่ง
เวลาใหแ้ก่ครอบครัวไดเ้ช่นเดียวกนั 

• จดัท าและปรับปรุงคู่มือระเบียบขอ้บงัคบั
ในการท างานตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์  พรบ. คุม้ครองแรงงาน และ
พรบ.แรงงานสัมพันธ์ รวมถึง กฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. การคุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการท างาน 

• จดัตั้งคณะกรรมการ ความปลอดภยั อาชีว 
อนามัย และสภาวะแวดล้อมในบริษัทฯ 
เพื่อ ดูแลให้พนักงานทุกคนท างานใน
สถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย และด าเนิน
นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ในสถานประกอบการอยา่งเคร่งครัด 

• จัดตั้ งคณะกรรมการสวัสดิการ เ พ่ือให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับสวสัดิการต่างๆ ของ
พนกังาน 

• มีการวิ เคราะห์  และหามาตรการเพื่ อ
ควบคุมความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและ
อาชีวอนามยัในการท างานรวมถึงจดัให้มี
ระบบการแจง้เหตุและความเส่ียงท่ีอาจเกิด
อนัตรายในระหว่างการปฏิบติังานทั้งจาก
อุบติัภยัและโรคภยั 

• ก าหนดให้พนักงานทุกคนจะตอ้งรายงาน
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ปลอดภยั
ต่อผูบ้งัคบับญัชาพร้อมขอ้เสนอแนะต่างๆ 
(ถา้มี) 

• จัดหาสวัสดิการท่ี เหมาะสมและเ ป็น
ประโยชน์ส าหรับพนักงาน  เช่น  วนัหยุด
ประจ าปี วนัหยุดลาคลอด วนัลาพกัผ่อน

• จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟประจ าปี  และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการส่ือสาร 
Call Tree เ พ่ือให้ความรู้แก่พนักงาน
เก่ียวกบัส่ิงท่ีควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั 
หากเกิดไฟไหมใ้นอาคารส านักงาน และ
การดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
หลังจากออกมาจากอาคารได้  และให้
แน่ใจวา่พนกังานเขา้ใจและท าตามระเบียบ
ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

• จดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยัและอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น
ให้พนกังาน เช่น พนกังานทุกคนจะไดรั้บ 
Survival Pack ไวใ้ชใ้นกรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหม ้
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ประจ าปีค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพส่วน
บุคคล การตรวจสุขภาพประจ าปี  

 

6. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นและพนัธมติรทางธุรกจิ 
TTA ในฐานะท่ีเป็นบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน า ซ่ึงมีกลยทุธ์ในการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลายทั้งในประเทศไทย

และในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ดงันั้น เร่ืองความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และพนัธมิตรทางธุรกิจจึงเป็นประเด็นท่ีบริษทัฯ ให้
ความส าคญัอยา่งมาก  

 

ความรับผดิชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและ
พนัธมติรทาง

ธุรกจิ 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1 .  การลง ทุน ท่ี
หลากหลาย 

• เพื่อรักษาพอร์ตการลงทุนท่ีสมดุลและเป็น
การกระจายความเส่ียงอยา่งเหมาะสม เลือก
ลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างมูลค่าเ พ่ิม  สร้าง
รายได ้และให้ผลตอบแทนในระยะสั้นและ
ระยะยาว  

• การลงทุนในบริษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดสั
ตรี กรุ๊ป ซ่ึงเป็นบริษัทผลิตและส่งออกอาหาร
กระป๋องและเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมใ้นประเทศจีน เพ่ือ
กระจายความเส่ียงจากความผันผวนของธุรกิจ
ขนส่งทางเ รือและภาวะเศรษฐกิจซบเซาใน
ประเทศจีน 

2. การขยายธุรกิจ • ด าเนินการเพ่ิมทุนหรือระดมทุนใหม่ๆ เพ่ือ
ขยายธุรกิจ และพฒันาดูแลธุรกิจท่ีเข้าไป
ลงทุน  

• ด าเนินการน าบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย    โฮล
ด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประสบ
ความส าเร็จในการขายหุน้ IPO เพื่อน าเงินมาขยาย
กิจการต่อไป 

3 .  ก า รบ ริห า ร
จดัการธุรกิจอยา่ง
มืออาชีพ 

• ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ ธุร กิ จให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ การแข่งขนัในตลาด และปัจจัย
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด
และลดผลกระทบท่ีจะมีต่อรายไดข้องธุรกิจ
ใหมี้นอ้ยท่ีสุด 

• ประกาศผัง โครงสร้ างองค์กรใหม่ เ พ่ื อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจท่ีลงทุนอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยมีการจัดตั้ งกลุ่มธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  และฝ่ายพฒันากลยุทธ์และการลงทุน 
และแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อดูแลรับผิดชอบ
งานในหน่วยงานดงักล่าว   

4 .  ก าร เ ปิ ด เ ผย
ขอ้มูลท่ีจ าเป็น 

• เผยแพร่ข้อมูลผลประกอบการ และฐานะ
ทางการเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นและพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ อย่างถูกตอ้ง  โปร่งใส และเพียงพอ 
ทั้งบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หนงัสือรายงาน
ป ร ะ จ า ปี  ร ว ม ทั้ ง ร า ย ง า น ผ่ า น ส่ื อ
ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมอ่ืนๆ  

• จดัท ารายงานความเคล่ือนไหวต่างๆ ส่งแจง้ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

• จดัท าเอกสารข่าวเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ ส่งให้
ส่ือมวลชน 

• จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
• จดังาน SET Opportunity Day ประจ าไตรมาส 
• จดัประชุมนกัวเิคราะห์ ประจ าไตรมาส  
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7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 TTA มีนโยบายส่งเสริมการท าประโยชน์เพ่ือชุมชนและสังคม โดยจัดงบประมาณส่วนหน่ึงจากรายไดข้อง   
บริษทัฯ เพ่ือจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ของบริษทัฯ เอง และเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมของหน่วยงาน มูลนิธิ และ
องค์กรต่างๆ  โดยในปี 2559 TTA ไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมหลายโครงการ และไดร่้วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กบั
หน่วยงานและองค์กรการกุศลอีกหลายแห่ง ตลอดจน มีการเผยแพร่ขอ้มูลและภาพของกิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจให้
พนกังานไดรั้บรู้ เพ่ือใหพ้นกังานเห็นคุณค่าของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและชุมชน เพราะ TTA เช่ือวา่ชุมชนและสังคม
และธุรกิจควรจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืคู่กนั 

 
TTA มีแนวทางตอบแทนสู่สงัคมและชุมชน 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 
• ดา้นพฒันาจริยธรรมและภูมิคุม้กนัสงัคม 
• ดา้นส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามยัท่ีดี 
• ดา้นบรรเทาทุกขแ์ละสาธารณกศุล 
• ดา้นการท านุบ ารุงศาสนา 

 
กรอบการท างาน โครงการ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลผลติ/ผลกระทบ 

1. ดา้นพฒันา
จริยธรรมและ
ภูมิคุม้กนัสงัคม 

• โครงการกลา้ท าดี    “ยติุ
การรังแกในโรงเรียน” 

• นกัเรียนระดบัชั้นประถมท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการรังแก
ในโรงเรียน จ านวน 1,570 คน 
ในปี 2559 

• ครู จ านวน 68 คน 
• ผูป้กครอง 

• นัก เ รี ยน ท่ี ร่ วมโครงการ
เ รียน รู้ ท่ีจะยอมรับผู ้อ่ืน ท่ี
แ ต ก ต่ า ง ไ ป จ า ก ต น เ อ ง 
สามารถน าพลงัไปใช้ในเชิง
สร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ลดการล้อเ ลียนและรังแก
ผูอ่ื้น รวมทั้งมีทักษะ ในการ
ป้องกนัปัญหาและเอาตวัรอด
จ า ก ก า ร ถู ก รั ง แ ก ไ ด ้
นอกจากน้ียงัท าให้พวกเขา
ตระหนัก รู้ ถึ ง คุณค่ าขอ ง
ตวัเอง (Self Esteem) ดว้ย 

 
• ครูท่ีเข้าร่วมโครงการเข้าใจ
สถานการณ์การ รังแกใน
โรง เ รี ยน  อีกทั้ ง ย ัง เข้า ใจ
บทบาทหน้ า ท่ี  เ ช่น  ก า ร
ส่ือสารวินั ย เ ชิ งบวกการ
สงัเกตสญัญาณการรังแก การ
เฝ้าระวัง การป้องกัน การ
แกไ้ข 
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2.ดา้นส่งเสริม
การศึกษาและสุขภาพ
อนามยัท่ีดี 

• มอบของขวญัปีใหม่
ใหแ้ก่มูลนิธิช่วยคน
ปัญญาอ่อน  

• เ ด็ ก ท่ี มีความบกพ ร่องทาง
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม ภายใตก้ารอุปถัมภ์ของ
มูลนิธิฯ  

 

• เด็กมีความต้องการพิ เศษ
เ ห ล่ า น้ี  ไ ด้ รั บ ข วัญ แ ล ะ
ก า ลั ง ใ จ จ า ก ก า ร ไ ด้ รั บ
ของขวัญปีใหม่น้ี  ซ่ึง ช่วย
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ด้านจิตใจ รวมทั้ งท าให้ มี
ความสุขใจ 

• บริจาคเงินสนับสนุน 
มูลนิธิมหาจกัรีสิรินธร 

• นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• นกัศึกษาไดใ้ชห้้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย และ ส่ ง เ ส ริ มต่ อ
การศึกษา 

• คณาจารยส์ามารถพฒันาการ
เรียนการสอนให้ก้าวหน้า
และ มีประ สิท ธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

• ม อบ เ งิ น ส มท บ ทุ น
โครงการ “อ่านสนุก สุข
ใ จ  ไ ด้ ปั ญญ า ”  ข อ ง
มูลนิธิไทยคม 

 

• นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
• ใน โ ร ง เ รี ยนขน าด เ ล็ กทั่ ว
ประเทศ ประมาณ 94 แห่ง 

• นักเรียนได้อ่านหนังสือใน
หมวดต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ  เสริมสร้าง
ความรู้ จินตนาการ ทักษะ
ภาษาและท าให้มีนิสัยรักการ
อ่าน มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน 

• บริจาคเ งินแก่สมาคม
นกัเรียนเก่าฝร่ังเศสเพ่ือ
เฉลิมฉลองวาระครบ 40 
ปี สมาคมนักเรียนเก่า
ฝ ร่ั ง เ ศ ส  แ ล ะ เ พ่ื อ
เทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี  

• นกัเรียนเก่าฝร่ังเศส • เ ส ริ มส ร้ า งความสามัค คี 
แลกเปล่ียนทัศนะและจัดตั้ง
เป็นศูนย์กลางข่าวสารของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา หรือพ านัก
ในประเทศฝร่ังเศส รวมถึง
จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณ 
ประโ ยชน์  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม
สัมพันธภาพระหว่างสอง
ประเทศ ผูผ้่านการศึกษาจาก
ประเทศฝร่ังเศส 

•  ม อ บ เ งิ น ทุ น ใ ห้ แ ก่ 
ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

• ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• นิ สิ ต จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์

• ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย 
เ กษตรศ าสต ร์ได้ รับการ
สนับสนุนในการเตรียมทีม 
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เกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยั Zeabus AUV ซ่ึงเป็นนิสิต
จากหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
น าหุ่นยนตด์ าน ้ าอตัโนมติั ไป
เข้าร่วมการแข่งขัน Robo 
Sub competition 2016 ณ 
เ มื อ ง ซ า น ดิ เ อ โ ก ้
สหรัฐอเมริกา 

3. ดา้นบรรเทาทุกข์
และสาธารณกศุล 

• บริจาคเงินสนับสนุน
ส ภ า ก า ช า ด ไ ท ย    
ส า ห รั บจัด ง านคอน
เสร์ิตการกุศล “That’s 
Entertainment II” 

• ผูท่ี้ความพิการบนใบหน้าและ
กะโหลกศีรษะ ท่ีมารักษาตัว
ศูนย์สม เด็ จพระ เทพรัตน์ฯ 
แก้ไขความพิการบนใบหน้า
แ ล ะ ก ร ะ โ ห ล ก ศ รี ษ ะ ท่ี
โ ร ง พ ย า บ า ล จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ 
สภากาชาดไทย 

• ศูนยเ์ฉพาะทางดา้นการแกไ้ข
ความพิการบนใบหน้าและ
กะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง มี
เ งินทุนส าห รับให้บ ริการ
รักษาผูป่้วยเพ่ิมข้ึน 

 • บริจาคเงินบ ารุง สถาบนั 
ประสาทวทิยา 

 

• ผูป่้วยโรคระบบประสาทและ
สมอง  

• ส ถ า บั น ป ร ะ ส า ท
วิทยา  สามารถให้บ ริการ
ตรวจ วนิิจฉยั รักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูป่้วยโรคระบบ
ประสาทและสมอง อย่าง
ครบวงจร ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4.ดา้นการท านุบ ารุง
ศาสนา 

• มอบเงินสนับสนุนแก่
มู ล นิ ธิ สั จ ธ ร ร ม เ พื่ อ
สนับสนุนการถ่ายท า
ภ า พ ย น ต ร์ ส า ร ค ดี 
“ธรรมะ” 

• บุคคลทัว่ไป 
• ผูจ้ดัท า 

• บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป ท่ี ไ ด้ ช ม
ภาพยนตร์สารคดีน้ีจะไดเ้ห็น
ถึง คุณค่ าของธรรมะและ
น ามาเป็นแนวคิดในการใช้
ชีวิตให้มีความสงบสุข และ
รู้ จักก า รแ บ่ ง ปั นมาก ข้ึ น 
รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจ
ในการด า เ นิน ชี วิ ตส าย ”
ธรรม” ต่อไป 

• ผู ้จัดท า  มี เ งิน ทุน ในการ
สนบัสนุนผลิตภาพยนตร์สาร
ค ดี  “ธ ร ร ม ” เ พื่ อ เ ป็ น
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน 
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8. การจดัการส่ิงแวดล้อม 
ในการด าเนินธุรกิจของ TTA และกลุ่มบริษทัฯ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวกับการขนส่งและโลจิสติกส์จะมีส่วน

เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้มไม่ว่าทางตรงก็ทางออ้ม  ดังนั้น  บริษทัฯ จึงปลูกจิตส านึกให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปฏิบติังานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งรณรงค์ให้มีใชท้รัพยากรและใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่า มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยัง่ยืนให้กบัธุรกิจของบริษทัฯ 
รวมทั้งสงัคม ชุมชน เศรษฐกิจและประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม 

 

การจดัการส่ิงแวดล้อม แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. การป้องกันมลภาวะ
และปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 

• มอบนโยบายให้กบับริษทัในเครือ
ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการขนส่ง การ
ให้บริการแก่บริษทัน ้ ามนั โรงงาน
ปุ๋ย และโรงงานคดัแยกถ่านหิน ให้
มีการวางแผนจัดการและควบคุม
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ และ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนิน
ธุรกิจ  

• โทรีเซน ชิปป้ิง ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัว่าดว้ยเร่ือง
จัดการเปล่ียนถ่ายน ้ าอับเฉาเรือ (water ballast 
treatment) เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในทะเล เพื่อลด
และขจัดปัญหาการยา้ยถ่ินหรือแพร่ระบาด ของ
ส่ิงมีชีวติทั้งพืชและสตัวแ์ละเช้ือโรคท่ีเป็นอนัตราย ท่ี
ติดอยู่ในน ้ าอับเฉาเรือ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ใน
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก 

2. การใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า 

• รณรงค์แนวคิด “ลด  “ใชซ้ ้ า” และ 
“น ากลบัมาใชใ้หม่ ใหคุ้ม้ค่า”  

 

• ติดป้ายและน ากล่องกระดาษรีไซเคิลไปวางในจุดท่ีมี
เคร่ืองพิมพง์าน  

• การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  
• การน าว ัสดุท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  เ ช่น ใช้
กระดาษพิมพง์านแบบสองดา้น  

• สัง่การใหฝ่้าย IT ติดตั้งการตั้งค่าการพิมพใ์นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เป็นแบบขาวด า เพื่อประหยดัทรัพยากร 

• มีมาตรการประหยดัพลงังานในท่ีท างาน โดยการใช้
หลอดไฟประหยัดพลัง ง าน  ก าร ปิด ไฟและ
เคร่ืองปรับอากาศในจุดท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใชง้าน หรือ
ในช่วงพกักลางวนั และช่วงนอกเวลางาน 

3. การลดสภาวะโลก
ร้อน 

• ก าหนดให้บริษัทในกลุ่ม TTA 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ห รือมาตรฐานต่ างๆ  ใน
อุตสาหกรรมอยา่งเคร่งครัด 

 

• โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือท่ีด าเนินธุรกิจ
ขนส่งทางเรือ มีการปฏิบติัตามกฎ MARPOL Annex 
VI ในการใชเ้ช้ือเพลิงซลัเฟอร์ต ่าส าหรับเรือทุกล าใน
กองเรือ ทั้งในขณะท่ีเรืออยู่ในเขตบงัคบัการปล่อย
แก๊สและเขตทัว่โลก และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี
ในการจดัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ือลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณ
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ 

• โทรี เซน ชิปป้ิง  ปฏิบัติตามมาตรการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและลดการปล่อยก๊าซ
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เรือนกระจกจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization หรือ IMO)
อยา่งเคร่งครัด 

 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

ดว้ยการด าเนินนโยบายประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม TTA จึงมีนโยบายส่งเสริมนวตักรรมท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกระบวนการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงนั้นจะเกิดข้ึนจากการปฏิวติัหรือ การ
เปล่ียนแปลงใหม่ทั้งหมดหรือการพฒันาต่อยอด เพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนและความยัง่ยืนของธุรกิจ 
รวมทั้งการฟ้ืนฟแูละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

 
นวตักรรมการด าเนิน 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. การบริหารจดัการธุรกิจ • ส ารวจกระบวนการธุรกิจของ
กิจการวา่ก่อใหเ้กิดความเส่ียง
หรือมีผลกระทบทางลบต่อ
สั ง ค ม แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม
หรือไม่ 

 

• นวตักรรมท่ีใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ใน
การปฏิบติังาน ของ โทรีเซน ชิปป้ิง ไดแ้ก่ 

มาตราการลดมลพิษ และปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
 การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง Low Sulfur ซ่ึงมี
ส่วนผสมของก ามะถนัต ่า และการทดลอง
ใช้น ้ ายาพิเศษผสมในน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือ
ช่วยท าใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 การใชร้ะบบควบคุมปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืน 
(Alpha Lubricator) ของเช้ือสูบเคร่ืองจกัร
ใหญ่ และการติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct 
ให้กับ เ รื อ เ พ่ื อ เ พ่ิมประสิท ธิภาพของ
เคร่ืองยนต ์ 

มาตรการประหยดัพลงังาน 
 การติดตั้งซอฟต์แวร์ท่ีสามารถค านวณหา
อัต ร าก า ร กินน ้ า ลึ กของ เ รื อ ได้อ ย่ า ง
เหมาะสมกับร่องน ้ าในแต่ละเขต ท าให้
ประหยัดพลังงานในการใช้ขับ เค ล่ือน
เคร่ืองยนต ์

 เพ่ิมความถ่ีในการขดัลา้งตวัเรือและใบจกัร 
เพ่ือลดแรงเสียดทานขณะเรือวิง่  

 ทดสอบกระบวนการขดัลา้งตวัเรือร้อยละ 
100 และใช้สีท่ีลดแรงเสียดทานของน ้ า
ทะเล 
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 การศึกษาความเป็นไปไดข้องการใชแ้รงลม
ขบัเคล่ือนตวัเรือโดยใช ้Sky Sail 

 ปรับโหมดเดินเรือให้เป็นแบบประหยดั
พลงังาน 

 การใชสี้กนัเพรียงคุณภาพดี ปลอดสารดีบุก 
ระหวา่งท่ีน าเรือเขา้อู่เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา 

 เปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบนเรือเป็น
ระบบ LED (Light-emitting diode) ซ่ึงช่วย
ประหยดัพลงังานและยดือายกุารใชง้าน 

2. ระดบัพนัธมิตรทางธุรกิจ • ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกับ  
คู่ค ้าในห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือ
สร้ าง รูปแบบการท าง าน
ร่ ว ม กั น แ บ บ ใ ห ม่ ท่ี มี
ประสิทธิภาพเ พ่ิม ข้ึนการ
พฒันาสินคา้ใหม่ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

• บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง
เป็นบริษัทในเครือได้ร่วมกับบริษัท ปตท.
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) ลง
นามในบันทึกความร่วมมือทางด้านการวิจัย
และพัฒนายานยนต์ใต้น ้ าอัตโนมัติ เ พ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และขีด
ความสามารถดา้นเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้ าง เทคโนโลยีย านยนต์ใต้น ้ า
อตัโนมติัตน้แบบท่ีใชง้านไดจ้ริง (pilot-scale) 
ท่ีพฒันาโดยฝีมือคนไทย 

3. การเผยแพร่สู่สาธารณะ • การส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ไวใ้น
เว็บไซต์บ ริษัทฯ หนัง สือ
รายงานประจ า ปี  และ ส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ภายในองคก์ร 
ฯลฯ เพ่ือให้กลุ่มผูมี้ส่วนได้
เสียไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 

• เผยแพร่ข้อ มูลในเว็บไซต์  ห รือรายงาน
ประจ าปี และส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืนๆ 

 
10. การจดัท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในการด าเนินกิจการของ TTA ตอ้งเป็นไปอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล
เป็นเคร่ืองก ากบัความโปร่งใสและยติุธรรม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการท างานของทุก
ธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นผลทางบวกหรือทางลบ (ส่งเสริมผลทางบวกและลดหรือขจดัผลทางลบใหห้มดไป) โดยเรามีความมุ่งมัน่
ท่ีจะปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินธุรกิจให้หล่อหลอมรวมเป็นเน้ือเดียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in 
Process) เพ่ือกา้วไปสู่ความยัง่ยืน โดยในระหว่างน้ี TTA ยงัคงมีการเผยแพร่ขอ้มูลและรายงานเก่ียวกบักิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ภายใน ภายนอกและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
11.1 การควบคุมภายในของบริษัท 

“TTA ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี 
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้
มัน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
และมกีารปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง” 
 

บริษทัฯ ไดมี้การออกแบบและปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
อย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีส าคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเม่ือพบ
จุดบกพร่องของระบบ บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ขระบบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัความ
เส่ียงและสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯในปัจจุบนัและอนาคต อีกทั้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการก ากบัดูแลให ้TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี

มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 ก าหนดลกัษณะและขนาดของความเส่ียงท่ีมีสาระส าคัญท่ีสามารถยอมรับได้ในการท่ีจะท าให้บริษทัฯ 

สามารถบรรลุเป้าหมายทางกลยทุธ์ (the Board’s risk appetite) และ 
 ก าหนดใหผู้บ้ริหารจดัใหมี้กระบวนการในการระบุ ประเมิน รวมทั้งการลดระดบัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในดา้นการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบ

การควมคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆของบริษทัฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 การใหค้วามเช่ือมัน่จากการท างานของผูต้รวจสอบภายใน ผา่นขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจ าปีซ่ึง
ได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเน้นในเร่ืองการพิจารณา
ประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีส าคญัท่ีไดถู้กวางไวเ้พ่ือลดระดบัหรือป้องกนัความเส่ียงนั้น 

 ไดรั้บการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกรายไตรมาส 

 การพฒันาระบบและการรับขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ และบุคคลภายนอกซ่ึงสามารถ
ติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

 การใหค้วามเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ด้านการด าเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการท างานของ
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัโดยการท าการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ี
ส าคญั 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง (Risk Based Approach) 
ซ่ึงจะเนน้ความเส่ียงท่ีมีความส าคญั มีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว และติดตามผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส  
 

ประเด็นท่ีตรวจพบจะถูกน ามาพิจารณาวา่มีผลกระทบในวงกวา้งหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบท่ีส าคญัจะถูก
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการติดตามการแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงของผูบ้ริหารจนกว่าจะไดข้อ้สรุปเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี รายงานท่ีส าคญัจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอทั้งจากผูบ้ริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายก ากบัดูแล โดยรายงานจะ
ครอบคลุมในเร่ืองทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายใน การด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การควบคุมภายในของบริษทัฯปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงสรุปตามองคป์ระกอบของการ
ควบคุมแต่ละดา้นดงัน้ี 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุมถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล อีกทั้งยงัให้หลกั
ปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอ่ืนๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งน้ี องค์ประกอบหลกัของสภาพแวดลอ้มการ
ควบคุมของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 บริษทัฯสนบัสนุนใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี โดยมีการก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินการ 
การควบคุม และการก ากบัดูแลท่ีชดัเจน และเหมาะสม  

 บริษทัฯ ยดึมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผา่นการกระท าและพฤติกรรม ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการช่วยให้
ระบบการควบคุมภายในสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัท าคู่มือพนกังาน (Codes of 
Conduct) เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคน  

 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในทุกระดบัชั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัของคุณค่าความซ่ือสัตย์
และมีจริยธรรม มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัโดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

 มีการจดัโครงสร้างการบริหารองคก์รใหเ้หมาะสมกบัขนาดและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยระบุถึงสาย
อ านาจการบงัคบับญัชาและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ก าหนดอ านาจในการด าเนินการและระดบัวงเงินอนุมติัรายการ
ประเภทต่างๆไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในตารางอ านาจอนุมติัและระดบัวงเงินอนุมติั (Delegated of Authority 
Limit & Level) 
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 บริษทัฯ ไดน้ านโยบายการให้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตมาใช ้เพ่ือเป็นช่องทางในการรายงานการ
ทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน
รายงานการรับแจง้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 
2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

ผูบ้ริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรฐานและขอ้พึงปฏิบติั เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง โดยเนน้ย  ้าวา่การบริหาร
ความเส่ียงถือเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิง
ธุรกิจของบริษทัฯ   

 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าท่ีในการด าเนินการทบทวน

กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนวทางในการบริหารความ
เส่ียงท่ีสอดคลอ้งต่อทิศทางกลยุทธ์การด าเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมก ากบัดูแลติดตามและสอบทานการรายงานการ
บริหารความเส่ียงท่ีส าคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป รายละเอียดของการประเมิน
ความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีในหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง” 
 
3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้เหมาะสม
กบัธุรกิจและการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกก าหนดใหมี้การปฏิบติัผา่นขอ้ก าหนด นโยบาย
และวธีิการปฏิบติังานของบริษทัฯ และไดมี้การสอบทานและพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ การท ารายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่างๆ ทางการคา้ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ และเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯยงัสนบัสนุนให้พนักงานให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้รวมทั้งกฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ 
 
4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร (Information & Communication) 

ระบบสารสนเทศได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยงัให้
ความส าคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล เพ่ือน าขอ้มูลมา
ใชป้ระกอบการตดัสินใจได้ทนัเวลา  ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และการก าหนดแผนส ารอง
ฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอุบติัภยัร้ายแรงจนระบบไม่
สามารถปฏิบติังานได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้และ
ระบบขอ้มูลท่ีสามารถวเิคราะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอาจจะเกิดความเส่ียง ซ่ึงท าการประเมินและจดัการความเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึก
หรือรายงานผลไวอ้ย่างครบถ้วน โดยบริษทัฯ ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ ในการจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทัฯ ไดล้งทุนเพ่ือสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ และจดัให้มีการส่ือสาร
ภายในองคก์รผ่านช่องทางหลายช่องทาง มีการจดัส่งเอกสารซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจส าหรับการ
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ประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 
 
5. การตดิตามผล (Monitoring) 

จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา ท าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
บริษทัสามารถควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานผ่านรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีวางไวไ้ด ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้ค  าแนะน าเพ่ือ
ปรับปรุงแผนธุรกิจผา่นกระบวนการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ือง 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมติัและติดตามผลจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ่ึงจดัท าข้ึนจากผลการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงล าดบัความส าคญั
ของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุง
แกไ้ขจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั จนถึงปัจจุบนั ผลการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่อง
ของการควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีตรวจ
พบ  
 

คณะกรรมการบริษทัจะท าการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ โดยใช้
แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีจดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบัประธานกรรมการบริหารซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 
2558 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใน 5 องคป์ระกอบ
ดงักล่าวขา้งตน้ และมีขอ้สรุปวา่บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียงและเหมาะสมโดยบริษทัฯ ไดจ้ดั
ใหมี้บุคคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุม
ภายในท่ีส าคญั 

 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการ

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 วา่ไม่ตรวจพบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในในดา้น
การบญัชีและการเงินท่ีส าคญั 
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11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
นายสมชาติ สุรกิตติด ารง ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Chief Audit 

Executive “CAE”) และหัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั เม่ือเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2559 
ภายหลงัจากการพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ครบถว้นอยา่งรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นวา่ นาย
สมชาติมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีเหมาะสมกบัการด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ ในการท างานท่ีผ่านมา นายสมชาติได้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการ
ปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้ งกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในโดยให้ความส าคญักบับริษทัยอ่ยหรือหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงสูงจากการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ 
และในการให้ค  าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ  คณะกรรมการตรวจสอบไดส่้งเสริมความเป็นอิสระของผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และได้ท าการประเมินผลการปฏิบติังานของนายสมชาติร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และสรุปวา่สามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายและท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรอยา่งดีเยี่ยม และ
เป็นไปตามมาตราฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยรายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานผูต้รวจสอบ
ภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลกิจการของบริษทั มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งกนัภายในบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ โดยรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่

เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยท่ีการก าหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบัเง่ือนไขท่ีใหก้บับุคคลภายนอก (Fair and at arm’s 
length) ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัซ่ึงมีสาระส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ หรือรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีดงัตอ่ไปน้ี 
 

บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  

1. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั ซามิล  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2    บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ 2,716,929,461 2,670,484,615 ราคาปกติท่ีใหก้บับุคคลภายนอก 
 ซบัซี เซอร์วสิเซส  เมอร์เมด ออฟชอร์  (31 ธนัวาคม 2558 : ถือ เซอร์วสิเซส แอลแอลซี  วา่จา้ง  (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายไดจ้าก  
 (อินเตอร์เนชัน่ เซอร์วสิเซส  หุน้ร้อยละ 58.2) ใน บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส  จากการใหบ้ริการ) การใหบ้ริการ)  
 แนล) จ ากดั แอลแอลซี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั เพื่อ    
   จ ากดั (มหาชน)  ใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่บริษทั     
   (“เมอร์เมด”) โดย  Saudi Aramco    
   เมอร์เมด ถือหุน้ร้อยละ      
   100 ในบริษทั เมอร์เมด      
   ซบัซี เซอร์วสิเซส      
   (อินเตอร์เนชัน่แนล)      
   จ ากดั และถือหุน้ร้อยละ      
   40 ในบริษทั ซามิล     
   เมอร์เมด ออฟชอร์     
   เซอร์วสิเซส แอลแอลซี     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  
2. บริษทั เมอร์เมด  บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส  11,757,660 19,535,019 ราคาปกติท่ีใหก้บับุคคลภายนอก 
 ซบัซี เซอร์วสิเซส  คมัปะนี (ประเทศ ธนัวาคม  2558 : ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (ประเทศไทย) จ ากดั วา่จา้งบริษทั  (บนัทึกเป็นตน้ทุน (บนัทึกเป็นตน้ทุน  
 (ประเทศไทย)  ไทย) จ ากดั ในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย)  บริการ) บริการ)  
 จ ากดั  (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และ ถือหุน้ จ ากดั เพื่อใหบ้ริการเดินพิธีการทาง    
   ร้อยละ 51 ในบริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี ศุลกากรในการน าเขา้สินคา้และการ    
   คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั และ ขนส่ง    
   เมอร์เมดถือหุน้ร้อยละ 100 ใน     
   บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส     
   (ประเทศไทย) จ ากดั     
3. บริษทั บาคองโค  บริษทั โทรีเซน  TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 บริษทั บาคองโค จ ากดั ไดรั้บบริการ 70,962,425 66,147,042 ราคาปกติท่ีใหก้บับุคคลภายนอก 
 จ ากดั (อินโดไชน่า)  ธนัวาคม 2558: ถือหุน้ร้อยละ 67.2) ขนส่งทางทะเลจากบริษทั โทรีเซน  (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย  
  เอส.เอ. ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ดา้นขนส่ง) ดา้นขนส่ง)  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)      
   (“PMTA”) และ PMTA ถือหุน้     
   ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค     
   จ ากดั ทั้งน้ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 50     
   ในบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า)     
   เอส.เอ.     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  
4. บริษทั บาคองโค  บริษทั โทรีเซน- TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5   (31  บริษทั บาคองโค จ ากดั เช่าพ้ืนท่ี 55,164,352 49,113,120 ราคาปกติท่ีใหก้บับุคคลภายนอก 
 จ ากดั วนิามา เอเยนตซี์ส์  ธนัวาคม 2558: ถือหุน้ร้อยละ 67.2) โรงงานจากบริษทั โทรีเซน-วนิามา  (บนัทึกเป็น (บนัทึกเป็น  
  จ ากดั ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั รายไดค้่าเช่า) รายไดค้่าเช่า)  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)      
   (“PMTA”) และ PMTA ถือหุน้     
   ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค      
   จ ากดั ทั้งน้ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 50     
   ในบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า)     
   เอส.เอ. และ บริษทั โทรีเซน     
   (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ถือหุน้ร้อยละ     
   49 ในบริษทั โทรีเซน-วนิามา     
   เอเยนตซี์ส์ จ ากดั     
5. บริษทั บาคองโค  บริษทั โทรีเซน- TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5   (31  บริษทั บาคองโค จ ากดั ไดรั้บ 21,357,794 30,945,886 ราคาปกติท่ีใหก้บับุคคลภายนอก 
 จ ากดั วนิามา เอเยนตซี์ส์  ธนัวาคม 2558: ถือหุน้ร้อยละ 67.2) ค่าธรรมเนียมการขนส่งจากบริษทั  (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย  
  จ ากดั ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ดา้นขนส่ง) ดา้นขนส่ง)  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)      
   (“PMTA”) และ PMTA ถือหุน้     
   ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค      
   จ ากดั ทั้งน้ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 50     
   ในบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า)     
   เอส.เอ. และ บริษทั โทรีเซน     
   (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ถือหุน้ร้อยละ     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 
    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  

   49 ในบริษทั โทรีเซน-วนิามา     
   เอเยนตซี์ส์ จ ากดั     
6. บริษทั บาคองโค  บริษทั โทรีเซน- TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5   (31  บริษทั บาคองโค จ ากดั ไดรั้บบริการ 47,819,176 39,909,813 ราคาปกติท่ีใหก้บับุคคลภายนอก 
 จ ากดั วนิามา โลจิสติกส์  ธนัวาคม 2558 : ถือหุน้ร้อยละ 67.2)  ดา้นขนส่งจากบริษทั โทรีเซน- (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย  
  จ ากดั ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย  วนิามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ดา้นขนส่ง) ดา้นขนส่ง)  
   โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)     
   (“PMTA”) และ PMTA ถือหุน้     
   ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค      
   จ ากดั ทั้งน้ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 50      
   ในบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า)     
   เอส.เอ. และ บริษทั โทรีเซน (อินโด     
   ไชน่า) เอส.เอ. ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน     
   บริษทั โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซี์ส์      
   จ ากดั ทั้งน้ี บริษทั โทรีเซน-วนิามา      
   เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 49      
   ในบริษทั โทรีเซน-วนิามา      
   โลจิสติกส์ จ ากดั     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคิดราคา 

    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  
7. บริษทั บาคองโค  บาเรีย เซเรส TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5   (31  บริษทั บาคองโค จ ากดั ไดรั้บบริการ 16,087,475 19,813,411 ราคาปกติท่ีใหก้บับุคคลภายนอก 
 จ ากดั  ธนัวาคม  2558 : ถือหุน้ร้อยละ  ท่ีเก่ียวกบัท่าเรือจากบาเรีย เซเรส (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย  
   67.2) ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน   ดา้นขนส่ง) ดา้นขนส่ง)  
   เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)      
   (“PMTA”) และ PMTA ถือหุน้     
   ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค      
   จ ากดั ทั้งน้ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 100      
   ในบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี      
   แอลทีดี และ บริษทั โซลีอาโด      
   โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุน้     
   ร้อยละ 20 ในบาเรีย เซเรส     
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รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 
 

บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) มูลค่ารายการ (บาท) 
    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  

1. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2  TTA ใหเ้มอร์เมดเช่าหอ้งประชุม 62,587.50 77,500 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั มาริไทม ์จ ากดั (31 ธนัวาคม 2558 : ถือ และท่ีจอดรถ (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายไดจ้าก  
 (มหาชน) (มหาชน) หุน้ร้อยละ 58.2) ใน  จากค่าเช่าและการ ค่าเช่าและการ  
   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์  ใหบ้ริการ) ใหบ้ริการ)  
   จ ากดั (มหาชน)      
   (“เมอร์เมด”) โดยมีนาย     
   เฉลิมชยั มหากิจศิริเป็น     
   กรรมการและผูถื้อหุน้ใน     
   ทั้งสองบริษทั     

2. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2  TTA เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ชั้น 9  1,502,160 1,425,600 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั มาริไทม ์จ ากดั (31 ธนัวาคม 2558 : ถือ อาคารอรกานต ์ขนาด 360 ตาราง (บนัทึกเป็นรายจ่าย (บนัทึกเป็นรายจ่าย  
 (มหาชน) (มหาชน) หุน้ร้อยละ 58.2) ใน เมตรจากเมอร์เมด ค่าเช่าส านกังาน) ค่าเช่าส านกังาน)  
   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์     
   จ ากดั (มหาชน)      
   (“เมอร์เมด”) โดยมีนาย     
   เฉลิมชยั มหากิจศิริเป็น     
   กรรมการและผูถื้อหุน้ใน     
   ทั้งสองบริษทั     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) มูลค่ารายการ (บาท) 
    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  

3. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2  TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ชั้น 10  1,731,840 721,600 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั มาริไทม ์จ ากดั (31 ธนัวาคม 2558 : ถือ อาคารอรกานต ์ขนาด 352 ตาราง (บนัทึกเป็นรายได ้ (ไม่มีรายการระหวา่ง  
 (มหาชน) (มหาชน) หุน้ร้อยละ 58.2) ใน เมตรแก่เมอร์เมด ค่าเช่าและ ปี 2557)  
   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์  ค่าธรรมเนียม)   
   จ ากดั (มหาชน)      
   (“เมอร์เมด”) โดยมีนาย     
   เฉลิมชยั มหากิจศิริเป็น     
   กรรมการและผูถื้อหุน้ใน     

4. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมอร์เมด  TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2  TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ชั้น 10  1,158,660 1,544,880 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ดริลล่ิงค ์จ ากดั (31 ธนัวาคม 2558 : ถือหุน้ อาคารอรกานต ์ขนาด 314 ตาราง (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้  
 (มหาชน)  ร้อยละ 58.2) ในบริษทั เมตรแก่เมอร์เมด (มีการเปล่ียนแปลง ค่าเช่าและ ค่าเช่าและ  
   เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั ผูเ้ช่าในสญัญาเช่าจาก บริษทั ค่าธรรมเนียม) ค่าธรรมเนียม)  
   (มหาชน) (“เมอร์เมด”)  เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั เป็น     
   และเมอร์เมดถือหุน้ร้อยละ 95  เมอร์เมด ในเดือนธนัวาคม 2558)    
   ในบริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์     
   จ ากดั โดยมีนายเฉลิมชยั     
   มหากิจศิริ เป็นกรรมการ     
   และผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ     
   เมอร์เมด     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) มูลค่ารายการ (บาท) 
    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  

5. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอม็  TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31  TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน ชั้น 8 656,100 672,050 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั โทรีเซน เอเชีย  ธนัวาคม 2558 : ถือหุน้ร้อยละ  อาคารอรกานต ์ขนาด 182 ตาราง (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้  
 (มหาชน) โฮลด้ิงส์ จ ากดั  67.2) ในบริษทั พีเอม็  เมตร แก่  PMTA ค่าเช่าส านกังาน) ค่าเช่าส านกังาน)  
  (มหาชน) โทรีเซน โฮลด้ิงส์ จ ากดั      
   (มหาชน) (“PMTA”) โดยมี      
   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น     
   กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง      
   TTA และ PMTA     

6. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอม็  TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31  TTA ใหบ้ริการแก่  PMTA ในดา้น 393,570 207,632.10 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั โทรีเซน เอเชีย  ธนัวาคม 2558 : ถือหุน้ร้อยละ  ต่าง ๆ ดงัน้ี (บนัทึกเป็นรายได ้ (บนัทึกเป็นรายได ้  
 (มหาชน) โฮลด้ิงส์ จ ากดั  67.2) ในบริษทั พีเอม็  -บริการดา้น IT จากการใหบ้ริการ) จากการใหบ้ริการ)  
  (มหาชน) โทรีเซน โฮลด้ิงส์ จ ากดั  -การเช่าหอ้งประชุม    
   (มหาชน) (“PMTA”) โดยมี  -บริการอ่ืนๆ    
   นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น     
   กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง      
   TTA และ PMTA     
7. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั พีเอช            นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และ TTA ซ้ือขนมจากบริษทั พีเอช  494,725 - ราคาปกติท่ีรับบริการจาก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั มาการอง  (ประเทศ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็น มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น (บนัทึกเป็น (ไม่มีรายการ บุคคลภายนอก 
 (มหาชน) ไทย) จ ากดั กรรมการทั้งใน TTA และ ของขวญัปีใหม่ และของช าร่วยใน ค่าของขวญั) ระหวา่งกนัในปี 2558)  
   บริษทั พีเอช มาการอง  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี     
   (ประเทศไทย) จ ากดั 2559    
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) มูลค่ารายการ (บาท) 

    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  
8. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั มูเกนได    นางสาวอุษณา มหากิจศิริและ TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ 833,580.92 - ราคาปกติท่ีรับบริการจาก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั แบงคอก จ ากดั นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   บริษทัฯ (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (ไม่มีรายการ บุคคลภายนอก 
 (มหาชน)  เป็นกรรมการทั้งใน TTA   ดา้นสนัทนาการ) ระหวา่งกนัในปี 2558)  
   และบริษทั มูเกนได แบงคอก      
   จ ากดั     
9. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั มูเกนได  นางสาวอุษณา มหากิจศิริและ TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ 202,927.85 - ราคาปกติท่ีรับบริการจาก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั เพนทเ์ฮาส์ จ ากดั นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   บริษทัฯ (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (ไม่มีรายการ บุคคลภายนอก 
 (มหาชน)  เป็นกรรมการทั้งใน TTA   ดา้นสนัทนาการ) ระหวา่งกนัในปี 2558)  
   และบริษทั มูเกนได      
   เพนทเ์ฮาส์ จ ากดั     
10. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เฮา้ส์ ออฟ  นางสาวอุษณา มหากิจศิริและ TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ 287,154.47 - ราคาปกติท่ีรับบริการจาก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ทรัฟเฟิล จ ากดั นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   บริษทัฯ (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (ไม่มีรายการ บุคคลภายนอก 
 (มหาชน)  เป็นกรรมการทั้งใน TTA   ดา้นสนัทนาการ) ระหวา่งกนัในปี 2558)  
   และบริษทั เฮา้ส์ ออฟ     
   ทรัฟเฟิล จ ากดั     
11. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั โฟร์ วนั วนั  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และ TTA วา่จา้งบริษทั โฟร์วนั วนั  - 2,924,680 ราคาปกติท่ีรับบริการจาก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ นางสาวอุษณา      มหากิจศิริ  เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั ในการ (ไม่มีรายการระหวา่ง (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย บุคคลภายนอก 
 (มหาชน) จ ากดั เป็นกรรมการทั้งใน TTA   จดังานฉลองปีใหม่ในปี 2557 และ  ปี 2559) ดา้นสนัทนาการ)  
   และบริษทั โฟร์ วนั วนั  2558 ใหก้บัพนกังาน    
   เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั     
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บริษทั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) มูลค่ารายการ (บาท) 
    31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558  

12. บริษทั โทรีเซนไทย  บริษทั เมาน์เท่น  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และ TTA วา่จา้งบริษทั เมาน์เท่น ครีก  - 492,000 ราคาปกติท่ีรับบริการจาก 
 เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์ นางสาวอุษณา        มหากิจศิริ  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ในการ (ไม่มีรายการระหวา่ง (บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย บุคคลภายนอก 
 (มหาชน) จ ากดั เป็นกรรมการทั้งใน TTA  จดักิจกรรม Team Building   ปี 2559) ดา้นสนัทนาการ)  
   และบริษทั เมาน์เท่น ครีก  ประจ าปี 2558    
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั     
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพจิารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมใน
การเขา้ท าสญัญานั้นๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นหลกั 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหต้อ้งปฎิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก และท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ี
มีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
 
นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

กรรมการตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรายการระหวา่งกนัดงักล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตวา่จะเป็นรายการท่ีมีความจ าเป็นและใหเ้ป็นไปในราคาท่ียติุธรรม 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

งบการเงนิ 
(ก) ผูส้อบบญัชีท่ีท าการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับ 3 รอบปีบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตรวจสอบโดยนายวีระชยั รัตนจรัสกุล แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตรวจสอบโดยนายวีระชยั รัตนจรัสกุล แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 งบการเงินส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยนายวีระชยั รัตนจรัสกุล แห่ง

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 
งบการเงิน ความเห็นของผูส้อบบญัชี 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2559 

ให้ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2558 

ให้ความเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข แต่ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการท่ีกลุ่ม
บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม ส่งผลให้ขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบซ่ึงเป็นขอ้มูลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2557 ไม่สามารถเปรียบเทียบกนัไดก้บัขอ้มูลส าหรับระยะเวลาสิบสองเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

งบการเ งินส าห รับงวดสาม
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 

ให้ความเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข แต่ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการท่ีกลุ่ม
บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม ส่งผลให้งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ครอบคลุมระยะเวลาสามเดือนเท่านั้น ขณะท่ีขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นขอ้มูล
ส าหรับระยะเวลาสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซ่ึงท าให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอใน
รอบระยะเวลาดงักล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล  

  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 สินทรัพย์ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  (ปรับปรุงใหม่) . . 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,710,089 14.92 5,939,570 13.10 6,954,814 16.71 
 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระ                              -               -                             -               -                             -               -    
 เงินลงทุนระยะสั้น 570,243 1.10 7,483,440 16.50 3,715,938 8.93 
 ลูกหน้ีการคา้  4,439,868 8.59 4,822,952 10.64 3,072,588 7.38 
 ลูกหน้ีอ่ืน 349,535 0.68 225,420 0.50 178,988 0.43 
 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,802 0.02 8,687 0.02 749 0.00 
 ส่วนของลูกหน้ีระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                              -               -                             -               -                             -               -    
 ส่วนของเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ี

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
2,073 0.00 2,073 0.00                          -               -    

 ตน้ทุนสญัญารอการตดับญัชี 190,275 0.37 134,750 0.30 60,723 0.15 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล 1,443,759 2.79 1,078,293 2.38 891,097 2.14 
 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย                              -    0.00                          -               -                             -               -    
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 691,334 1.34 1,115,140 2.46 1,248,980 3.00 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 15,407,978 29.81 20,810,325 45.89 16,123,877 38.74 
เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                              -               -                             -               -                             -               -    
เงินลงทุนระยะยาว 7,102,538 13.74 5,237,797 11.55 6,235,637 14.98 
ค่าความนิยม 984,598 1.91 74,568 0.16 74,035 0.18 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน                            -               -    1,613,445 3.88 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 225,765 0.44 50,874 0.11 28,626 6.87 
 ท่ีดิน 608,126 1.18 610,681 1.35 601,565 1.45 
 อาคาร 1,470,070 2.84 1,625,924 3.59 1,631,615 3.92 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร 192,128 0.37 204,530 0.45 236,911 0.57 
 เรือเดินทะเล 32,435,374 62.76 34,718,064 76.56 32,417,152 77.89 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ 4,579,949 8.86 5,264,804 11.61 5,444,438 13.08 
 รถยนต ์ 175,144 0.34 170,621 0.38 179,226 0.43 
 เรือยนต ์ 33,920 0.07 42,525 0.09 102,870 0.25 
 เรือขนถ่านหิน 140,655 0.27 137,317 0.30 137,348 0.33 
 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ ่ 1,632,542 3.16 2,075,388 4.58 2,060,819 4.95 
 เงินมดัจ าซ้ือเรือ                              -               -                             -               -                             -               -    
 งานระหวา่งก่อสร้าง 2,550,022 4.93 2,747,466 6.06 284,835 0.68 
 หกัค่าเส่ือมราคาสะสม (11,941,826) (23.11) (14,374,896) (31.70) (14,483,600) (34.80) 
 หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (4,615,412) (8.93) (14,835,809) (32.72) (11,811,886) (28.38) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 27,260,692 52.75 18,386,615 40.55 16,801,293 40.37 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 259,730 0.50 301,413 0.66 326,343 0.78 
สินทรัพยอ่ื์น 437,609 0.85 484,807 1.07 416,746 1.00 
รวมสินทรัพย์ 51,678,910 100.00 45,346,399 100.00 41,620,002 106.80 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดลุ  

  ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  (ปรับปรุงใหม่) . . 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หนีสิ้นหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 8,525 0.02 7,479 0.02 2,076 0.00 
 เงินกูร้ะยะสั้น 473,279 0.92 380,385 0.84 280,999 0.68 
 เจา้หน้ีการคา้ -  อ่ืน 1,702,766 3.29 953,792 2.10 757,061 1.82 
 เจา้หน้ีอ่ืน 193,288 0.37 119,285 0.26 172,437 0.41 
  เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,698 0.01 9,632 0.02 12,014 0.03 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 190,640 0.37 151,159 0.33 62,202 0.15 
 เงินกูร้ะยะสั้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -               -    3,300 0.01 21,800 0.05 
 ส่วนของหุน้กูแ้ปลงสภาพระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี 
2,055,386        3.98                           -               -    2,365,753 5.68 

 ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,487,002 4.81 6,867,815 15.15 2,462,297 5.92 
 เงินค่าหุน้คา้งช าระท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 57,310 0.11                          -               -                             -               -    
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 165,548 0.32 119,008 0.26 44,032 0.11 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,465,201 2.84 1,928,335 4.25 1,536,207 3.69 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 322,807 0.62 371,796 0.82 182,995 0.44 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,127,450 17.66 10,911,986 24.06 7,899,873 18.98 
เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                              -               -                             -               -                             -               -    
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,180,267 4.22 4,496,034 9.91 2,110,699 5.07 
เงินค่าหุน้คา้งช าระ                              -    0.00                          -               -                             -               -    
เงินกูร้ะยะยาว 7,774,220 15.04 2,646,258 5.84 4,921,153 11.82 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 195,860 0.38 125,366 0.28 23,029 0.06 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 155,016 0.30 178,395 0.39 170,628 0.41 
รวมหนีสิ้น 19,432,813 37.60 18,358,039 40.48 15,125,382 36.34 
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 7,996,504 15.47 5,371,913 11.85 5,624,797 13.51 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน 1,544,106  2,276,847  2,110,160  
 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้       
   หุน้สามญั 1,301,175 2.52 1,822,454 4.02 1,822,454 4.38 
   หุน้บุริมสิทธิ             -                -                -    
 เงินค่าหุน้รับล่วงหนา้             -                -                -    
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 9,282,187 17.96 16,059,845 35.42 16,059,845 38.59 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 2,483,759 4.81 2,694,522 5.94 2,697,644 6.48 
 ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (1,120,729) (2.17) 517,584 1.14 377,064 0.91 
 ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จากมูลค่าหลกัทรัพย ์ 18,205 0.04 (61,618) (0.14) (164,489) (0.40) 
 ส ารองส่วนทุนจากการรวมส่วนไดเ้สีย (50,030) (0.10) (50,030) (0.11) (50,030) (0.12) 
 ส ารองส าหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 874 0.00 874 0.00 874 0.00 
 ก าไรสะสม       
   ส ารองตามกฎหมาย 110,340 0.21 110,340 0.24 110,340 0.27 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,223,812 23.65 522,476 1.15 16,121 0.04 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 24,249,593 46.92 21,616,447 47.67 20,869,823 50.14 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 51,678,910 100.00 45,346,399 100.00 41,620,002 100.00 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้  (บาท) 18.64  11.86  11.45  
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้) 1.00  1.00  1.00  
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้)  1,301,174,740  1,822,454,100  1,822,454,100  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

  ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่
  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
  (ปรับปรุงใหม่)     

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       
รายไดจ้ากการบริการ       
 ค่าระวาง 2,213,697 35.67 5,756,143 26.87 3,176,912 23.25 
 ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 3,234,735 52.12 11,527,292 53.80 6,533,378 47.82 
 ค่าบริการอ่ืนและค่านายหนา้ 64,307 1.04 348,821 1.63 337,905 2.47 
รายไดจ้ากการขาย 693,937 11.18 3,793,501 17.71 3,613,652 26.45 
      รวมรายได้ 6,206,676 100.00 21,425,757 100.00 13,661,847 100.00 

ต้นทุน       
ตน้ทุนการบริการ       
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล 2,136,311 38.35 5,621,172 28.65 3,294,483 27.80 
 ค่าใชจ่้ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง 2,830,048 50.80 10,395,237 52.98 5,372,726 45.33 
 ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอ่ืนและค่านายหนา้ 36,726 0.66 188,331 0.96 237,847 2.01 
ตน้ทุนขาย 567,346 10.18 3,416,819 17.41 2,947,353 24.87 
 รวมต้นทุน 5,570,431 100.00 19,621,559 100.00 11,852,409 100.00 

ก าไรขั้นต้น 636,245  1,804,198  1,809,438  
 รายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน 84,995 13.30 272,873 1.83 433,319 18.12 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 721,240  2,077,071  2,242,757  
 ค่าใชจ่้ายในการขาย 44,491 6.96 201,646 1.36 242,356 10.13 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 543,037 85.00 3,101,949 20.85 1,841,522 76.99 
 การดอ้ยค่าและการตดัจ าหน่าย 51,309 8.03 11,571,203 77.79 307,968 12.88 
        รวมค่าใช้จ่าย 638,837 91.97 14,874,798 22.21 2,391,846 87.12 
ก าไรจากการด าเนินงาน 82,403  (12,797,727)  (149,089)  
 ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 258,063 307.23 (1,409,481) 12.43 552,486 (132.08) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 340,466  (14,207,208)  403,397  
 ตน้ทุนทางการเงิน (128,936) (153.50) (569,746) 5.03 (530,136) 126.74 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 211,530  (14,776,954)  (126,739)  
 ภาษีเงินได ้ (73,356) (87.33) (20,958) 0.18 29,831 (7.13) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 138,174 164.50 (14,797,912) 130.55 (96,908) 23.17 
        
การปันส่วนก าไรสุทธิส าหรับปี       
 ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 83,998 100.00 (11,335,102) 100.00 (418,291) 100.00 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 54,176 64.50 (3,462,810) 30.55 321,383 (76.83) 
  138,174 164.50 (14,797,912) 130.55 (96,908) 23.17 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  (บาท)  0.06 (6.61) (0.23) 
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้)  1.00 1.00 1.00 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)  1,300,398,008 1,714,932,897 1,822,454,100 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  
   ส้ินสุดวันท่ี ส้ินสุดวันท่ี ส้ินสุดวันท่ี 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   (ปรับปรุงใหม่)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 138,174 (14,797,912) (96,908) 
 ปรับปรุงดว้ย :    
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
517,515 2,263,269 1,458,048 

  ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่รอตดับญัชี                                     -                                        -                                        -    
  ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                                     -                                        -                                        -    
  ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                                     -                                        -                                        -    
  ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี                                     -                                        -                                        -    
  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,160 95,699 18,571 
  ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผือ่มลูค่าอ่ืน  12,775 458,006 261,784 
  การดอ้ยค่า (กลบัรายการ) ของสินคา้คงเหลือและวสัดุและ 

ของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล 
                                    -    - -    

  การดอ้ยค่าของลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินให้กู ้
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

                                    -    -    -    

  ประมาณการ (กลบัรายการ) ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้ลดลง (13,210) 163,690 (22,149) 
  การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้                                     -    -    -    
  การดอ้ยค่าของค่าความนิยม                                     -    -    -    
  การดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 54,114 11,575,676 315,423 
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนและเงินมดัจ า                                     -    -    -    
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย                                     -    -    -    
  ขาดทุนจากการสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในบริษทัร่วม                                     -    169,647 -    
  ตน้ทุนทางการเงิน 128,936 569,746 530,136 
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ผลประโยชน์) 73,356 20,958 (29,831) 
  (ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
(5,180) (28,406) 56,463 

  ก าไรสุทธิจากเงินชดเชยจากการยกเลิกสญัญาซ้ือท่ีดิน  
อาคาร และอุปกรณ์ 

                                    -    -    -    

  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอ่ืน                                     -    (30,745) (105,805) 
  เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม                                     -    -    -    
  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย                                     -    -    -    
  ก าไรจากการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                     -    -    -    
  (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม          (38,148) -    (13,156) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน                                     -    (65,431) (96,623) 
  ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (258,063) 1,409,481 (552,486) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินกูร้ะยะยาว 78,184 331,504 (59,692) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจริงจากเงินกูร้ะยะยาว 4,401 164,400 36,854 
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงตามสญัญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
(13) (2,869) 2,356 

  ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 96 - - 
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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 
   ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่ 
   ส้ินสุดวนัที่ ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   (ปรับปรุงใหม่)   

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
เงนิทุนหมุนเวยีน 

697,097 2,296,713 1,702,985 

เงินทุนหมุนเวียน    
 ลูกหน้ีการคา้  (146,555) (211,187) 1,671,944 
 ลูกหน้ีอ่ืน  78,618 140,271 44,662 
 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (53,126) 122,251 3,667 
 สินคา้คงเหลือ  (107,749) (137,005) 177,238 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล  77,050 284,417 (7,261) 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  (27,883) 106,662 14,976 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (62,080) (360,759) (266,218) 
 สินทรัพยอ่ื์น  19,941 (69,711) 140,518 
 เจา้หน้ีการคา้  448,861 (848,075) (187,912) 
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,126) 3,774 2,418 
 เจา้หน้ีอ่ืน  (80,941) 13,860 (13,060) 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 16,226 (54,269) (86,573) 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (49,468) 12,378 50,654 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (111,335) 286,204 (364,633) 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (44,780) (280,465) (304,557) 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 41,361 19,695 (6,209) 
      
เงินสดจากการด าเนินงาน    
 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (158,617) (502,394) (478,363) 
 จ่ายภาษีเงินได ้ (32,990) (186,905) (200,299) 
เงนิสดสุทธิได้มาในกจิกรรมด าเนินงาน 501,504 635,455 1,893,977 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน 
   ส้ินสุดวันท่ี ส้ินสุดวันท่ี ส้ินสุดวันท่ี 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   (ปรับปรุงใหม่)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (287,681) (1,332,844) (578,770) 
 ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  -    (1,591,218) 
 เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือคร้ังใหญ่                                     -    -    -    
 เงินสดจ่ายเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -    -    -    
 เงินจ่ายลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (649,413) (204,672) (63,611) 
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอ่ืน                                     -    28,069 112,112 
 เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม                                     -    363,370 393,401 
 เงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้                                     -    -    -    
 เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 19,380 40,564 333,779 
 เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น 816,506 (6,945,738) 3,084,526 
 เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 2,403 -    28,000 
 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาว                                     -    -    -    
 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -    -    -    
 เงินสดรับคืนจากสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -    -    -    
 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -    -    2,073 
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (98,805) (8,051,251) 1,720,292 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนัเงินกูร้ะยะยาว  -    (299,906) 
 เงินรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                                     -    -    -    
 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -    3,300 18,500 
 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว                 1,144,976.00  120,000 120,000 
 เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูร้ะยะสั้น 189,235 (116,185) (101,143) 
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -    -    -    
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (526,080) (1,688,732) (2,148,545) 
 เงินสดจ่ายส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                     -    1,992,311 -    
 เงินสดจ่ายส าหรับการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                     -    (2,000,000) -    
 เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น                                     -    (370,823) (91,119) 
 เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย                                     -    (168,307) (37,005) 
 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น 128,483  7,298,937 -    
 เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ย 
1,334  633,144 32,403 

 เงินสดจ่ายสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (4,401) (148,839) (44,604) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน 933,547 5,554,806 (2,551,419) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,336,246 (1,860,990) 1,062,850 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 6,285,603 7,701,564 5,932,091 
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                                     -    -    -    
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 70,557 149,028 (35,097) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ 9,158 (57,511) (7,106) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี 7,701,564 5,932,091 6,952,738  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 
   ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน 
   ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   (ปรับปรุงใหม่)   
รายการทีม่ใิช่เงนิสด     
หน้ีสินคงคา้งจากการซ่อมเรือคร้ังใหญ ่                                     -                                         -                                         -    
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 86,087 61,579 119,858 
หน้ีสินคงคา้งสญัญาเช่าการเงิน                                     -                                         -                                         -    
หน้ีสินคงคา้งตน้ทุนการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ                                     -                                         -                                         -    
การออกหุน้ปันผล                                      -                                         -                                         -    
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม                                      -                                         -                                         -    
เงินปันผลคา้งจ่าย 3,985 3,956 3,955 
ลูกหน้ีจากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั                                     -                                         -                                         -    
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการหกักลบลบหน้ีกบั    
 เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (152,138)                                      -                                         -    
การซ้ือกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงโดยแลกเปล่ียนกบัเงินลงทุน    
 ในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึง 168,646                                      -                                         -    
เงินปันผลคา้งรับจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนในบริษทัร่วม                                     -    246,351                                      -    
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
การวเิคราะห์ทางการเงนิ 

      
   ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน ส าหรับงวดสามเดอืน 
   ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
   (ปรับปรุงใหม่)   

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.69 1.91 2.04 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.39 1.67 1.74 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด* เท่า 0.23 0.06 0.20 
 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้* เท่า 5.48 4.40 3.22 
 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 66.63 82.98 113.72 
 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี* เท่า 15.65 15.92 14.93 
 ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 23.33 22.93 24.51 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
(PROFITABILITY RATIO) 

    

 อตัราก าไรขั้นตน้ % 10.25 8.42 13.24 
 อตัราก าไรสุทธิ % 1.35 (52.90) (3.06) 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้* % 1.40 (49.43) (1.97) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
(EFFICIENCY RATIO) 

    

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม* % 1.09 (30.50) (0.22) 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร* % 8.20 (56.70) 6.06 
 อตัราการหมุนของสินทรัพย*์ เท่า 0.52 0.45 0.32 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   
(FINANCIAL POLICY RATIO) 

    

 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.46 0.53 0.46 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.60 0.68 0.57 
 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 5.18 2.32 4.94 
 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 1.53 0.22 0.41 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล % 38.70 N/A N/A 
ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)     
 มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ บาท 1.00 1.00 1.00 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 18.64 11.86 11.45 
 ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.06 (6.61) (0.23) 
 เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.025 0.05 0.05 
อตัราการเตบิโต  (GROWTH RATE)     
 รายไดจ้ากการด าเนินงาน % (71.04) 245.21 (36.24) 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน % (69.76) 268.66 (39.60) 
 ก าไรสุทธิ % (91.73) (13,594.53) 96.31 
 สินทรัพยร์วม % 4.76 (12.25) (8.22) 
 หน้ีสินรวม % 9.60 (5.53) (17.61) 
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สูตรการค านวณ 
ระยะเวลาการเก็บหน้ีและช าระหน้ี : จ านวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี/งวด 
อตัราก าไรขั้นตน้ : ก าไรขั้นตน้/รายไดห้ลกัจากการด าเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและ

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราก าไรสุทธิ : ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/รายไดห้ลกัจากการด าเนิน

ธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและก าไรหรือขาดทุน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

เฉล่ีย 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : รายไดร้วมไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน/สินทรัพย์

รวมเฉล่ีย 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

: หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 
(Cash Basis) 

: กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน/ (การจ่ายช าระหน้ีสินสุทธิ + 
รายจ่ายลงทุนสุทธิจากเงินรับจากการขายหุน้ทุน + ซ้ือสินทรัพย ์ + 
เงินปันผลจ่าย) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่/จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ : ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ าหนกั 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

 EBITDA  รวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 จากปีก่อนหนา้ มาเป็น 2 พนัลา้นบาท แมว้า่รายไดล้ดลง 
 เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในงบดุลรวมเท่ากบั 10.7 พนัลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 
 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติในส่วนของ TTA เท่ากบั 32.6 ลา้นบาท (รายงานผลขาดทุนสุทธิในส่วนของ TTA ท่ี 

418.3 ลา้นบาท) 
 
บทสรุปผู้บริหาร 
สรปุผลการด าเนนิงาน

in Million Baht FY15 FY16 % YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 %YoY %QoQ
Revenues 21,425.8   13,661.8 -36% 5,059.3    3,576.0  3,597.5  -29% 1%
Gross Profit 3,613.9     2,880.2   -20% 827.3       893.2     840.0     2% -6%
Gross Margin (%) 17% 21% 16% 25% 23%
EBITDA 1,844.6     2,053.3   11% (228.7)     660.8     617.6     370% -7%
  EBITDA Margin (%) 9% 15% -5% 18% 17%
Net Profit/(Loss) (14,797.9)  (96.9)      99% (14,996.1) 135.0     (124.8)   99% -192%
  Net Profit Margin (%) -69% -1% -296% 4% -3%
Net Profit/(Loss) to TTA (11,335.1)  (418.3)    96% (11,283.7) 6.9        (163.9)   99% -2466%
  Net Profit Margin (%) -53% -3% -223% 0% -5%

Number of Shares (million Shares) 1,822.5     1,822.5   1,822.5    1,822.5  1,822.5  
Basic earnings per share (in Baht) (6.61)        (0.23)      97% (6.25)       0.004     (0.09)     99% -2350%

Normalized Net Profit (652.6)      414.3     163% (841.5)     206.5     267.5     132% 30%
Normalized Net Profit to TTA (664.3)      32.6       105% (601.7)     78.6      167.9     128% 114%
*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items

Restate 4Q/15 and FY15  
 
ในปี 2559 อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางเรืออยู่ท่ามกลางสภาวะทีอ่ตัราค่าระวางเรือปรับตัวต ่าสุดในรอบเกือบ 30 

ปีดชันีบอลตคิ (BDI) ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ปรับลดลงอยู่ที่ระดับต ่าสุดในรอบ 30 ปีที่ 290 ใน
เดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 เน่ืองจากความซบเซาอยา่งต่อเน่ืองในตลาดธุรกิจเรือซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของการคา้ระหวา่ง
ประเทศและอุปทานของเรือท่ีมากเกินไปอยา่งไรก็ตาม สถานการณ์เหล่าน้ีเร่ิมคล่ีคลายและส่งผลให้ BDI เร่ิมปรับตวัข้ึน
ตลอดทั้งปี ดงันั้น ค่าเฉล่ียดชันี BDI ในปี 2559 อยูท่ี่ 673 ลดลงร้อยละ 6 จาก 718 ในปี 2558 นอกจากน้ี ตลาดน ้ ามนัและ
ก๊าซธรรมชาติยงัคงผนัผวนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 โดยในช่วงตน้ปี 2559 ราคาน ้ ามนัปรับตวัลงอยา่งต่อเน่ืองสู่ระดบัต ่าสุด
ในรอบเกือบสิบปีท่ีผ่านมา และปรับตวัข้ึนอยา่งชา้ๆจนถึงปลายปี 2559 ดงันั้น ค่าเฉล่ียราคาน ้ ามนัดิบในปี 2559 อยู่ท่ี 41 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากปี 2558 ท่ี 51 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เน่ืองจากอุปทานท่ีลน้ตลาดในตลาดน ้ ามนัดิบ
แมว้า่สถานการณ์ตลาดจะอ่อนตวัในปี 2559 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA”) ยงัสามารถท่ีจะท าให้
ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียภาษีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (“EBITDA”) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 2 พนัลา้น
บาท 

 
อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยของโทรีเซน ชิปป้ิง กรุ๊ป (“TSG”) ในปี 2559 อยู่ที่ 5,155 เหรียญสหรัฐต่อวัน ซ่ึงต ่ากวา่

อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียของตลาด Supramax ท่ีปรับฐานแลว้ท่ี 5,746 เหรียญสหรัฐต่อวนัอยูร้่อยละ 10 และลดต ่าลงร้อยละ 
31 จากปี 2558 ท่ี 7,507 เหรียญสหรัฐต่อวนั โดยอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียในปี 2559 ของ TSG นั้นประกอบดว้ยอตัราค่า
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ระวางเรือส าหรับเรือท่ี TSG เป็นเจา้ของท่ี 5,206 เหรียญสหรัฐต่อวนั และการขาดทุนจากเรือท่ีเช่ามาเพ่ิม (Chartered-in) ท่ี 
50 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในช่วงตลาดขาข้ึนการรับรู้รายไดข้องเรือจะชา้กวา่ดชันีตลาด (BDI) ประมาณหน่ึงเดือน TSG ยงัคง
ใหบ้ริการขนส่งสินคา้แก่ลูกคา้หลกัส าหรับสินคา้โภคภณัฑ ์แต่ระมดัระวงัในการตกลงค่าระวางเรือกบัลูกคา้ในช่วงท่ีตลาด
ขาข้ึน อยา่งไรก็ตาม TSG มี EBITDA 87.1 ลา้นบาท (ลดลงร้อยละ 85 จากปีก่อนหนา้) และมี EBITDA margin ร้อยละ 3 
ถึงแมว้่าในปี 2559 ค่าเฉล่ียดชันี BDI ไดป้รับลดลงไปท่ีระดบัต ่าสุดในรอบ 30 ปี โดยสรุป TSG รายงานผลขาดทุนสุทธิ 
874.4 ลา้นบาท และเป็นผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานปกติท่ี 509.9 ลา้นบาทในปี 2559 

 
ในปี 2559 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน) (“MML Group”) มีรายได้รวมที่ 6,533.4 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 43 จากปีก่อนหนา้ท่ี 11,527.3 ลา้นบาท เน่ืองจากปริมาณงานระหวา่งปีท่ีลดลง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจวางสาย
เคเบ้ิลใตท้ะเล อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนรวมลดลงร้อยละ 50 จากปีก่อนหนา้ ซ่ึงเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมท่ีลดลงร้อยละ 43 จากปี
ก่อนหนา้ท าให้ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 1,724.8 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 26 โดยสรุป MML Group รายงาน
ก าไรสุทธิ 605 ลา้นบาทส าหรับงบการเงินรวมปี 2559 และเป็นก าไรสุทธิในส่วนของ TTA 349.8 ลา้นบาท 

 
ในปี 2559 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากัด (มหาชน) (“UMS”) มีปริมาณการขายลดลงร้อยละ 14 จาก 259 

พนัตนัในปี 2558 มาอยู่ที ่223 พนัตนัในปี 2559 โดยปริมาณการขายถ่านหินท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณการขาย
ถ่านหิน 0-5 มม.ท่ีลดลงร้อยละ 40 จากปี 2558 ส่วนปริมาณการขายถ่านหินคดัขนาดลดลงร้อยละ 5 เน่ืองจากโอกาสท่ีจ ากดั
ในการน าเขา้ถ่านหินเพ่ือขาย ทั้งน้ี UMS รายงานผลขาดทุนสุทธิท่ี 57.6 ลา้นบาทและเป็นผลขาดทุนสุทธิในส่วนของ TTA 
51.8 ลา้นบาทในปี 2559 

 
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) (“PMTA”) ยงัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 แมจ้ะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีทา้ทายจากภาวะแลง้อยา่งต่อเน่ืองและภาวะน ้ าเค็มหนุนในเวียดนาม อยา่งไรก็ตาม 
ปริมาณการขายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 มาอยู่ท่ี 209,329 ตนั และมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 28 ส่งผลให้ในปี 2559 PMTA 
รายงานก าไรสุทธิ 277 ลา้นบาท และเป็นก าไรสุทธิในส่วนของ TTA 188 ลา้นบาท 

 
โดยรวมในปี 2559 TTA รายงานผลขาดทุนสุทธิรวมในส่วนทีเ่ป็นของ TTA 418.3 ล้านบาทและมกี าไรสุทธิจาก

การด าเนินงานปกตใินส่วนทีเ่ป็นของ TTA 32.6 ล้านบาท TTA ยงัคงมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,894 
ลา้นบาทและมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในงบดุลรวมจ านวน 10.7 พนัลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ในปี 2559 รายได้รวมอยู่ที่ 13,661.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลง
ของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและกลุ่มธุรกิจพลังงาน เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองอยูใ่นภาวะอ่อนตวั 
และปริมาณงานวางสายเคเบิลใตท้ะเลท่ีลดลง ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายรวมลดลงร้อยละ 39 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 10,781.6 ลา้นบาท 
โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและค่าใชจ่้ายงานบริการนอกชายฝ่ังท่ีลดลง 

 
ด้วยเหตุนี ้ก าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 2,880.2 ล้านบาท แต่อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึน้จาก

ร้อยละ 17 ในปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 21 ในปี 2559 นอกจากน้ี รายไดอ่ื้นๆเพ่ิมข้ึนร้อยละ 84 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 323.5 
ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนระยะสั้น รายไดด้อกเบ้ีย และมีก าไรจากการลงทุนอยู่ท่ี 
71.4 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัถึงร้อยละ 32 มาอยูท่ี่ 1,774.3 ลา้นบาท เป็นผลมา
จากการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ทวา่ส่วนแบ่งก าไรลดลงร้อยละ 33 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 552.5 ลา้นบาทในปี 
2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมของ MML Group ท่ีลดลงจากการปรับลดอตัราค่าวา่จา้ง
รายวนัท่ีท าไวก้บัลูกคา้ 

Consolidated Income Statement

in million Baht (MB) MB % MB % MB %

Revenues 21,425.8      100.0    13,661.8    100.0   (7,763.9)      -36%

  Costs (17,811.8)     (83.1)     (10,781.6)   (78.9)    (7,030.2)      -39%

Gross Profit 3,613.9        16.9      2,880.2     21.1     (733.7)        -20%

  Other Income 176.2           0.8       323.5        2.4       147.4         84%

  Gain/(Loss) on Investment (152.3)          (0.7)      71.4          0.5       223.7         147%

  SG&A (2,615.9)       (12.2)     (1,774.3)    (13.0)    (841.6)        -32%

EBITDA from Operation 1,021.9        4.8       1,500.8     11.0     478.9         47%

  Equity Income 822.6           3.8       552.5        4.0       (270.1)        -33%

EBITDA 1,844.6        8.6       2,053.3     15.0     208.8         11%

  Depreciation & Amortization (1,779.3)       (8.3)      (1,164.6)    (8.5)      (614.7)        -35%

EBIT 65.2            0.3       888.7        6.5       823.4         1262%

  Financial Cost (518.8)          (2.4)      (494.1)       (3.6)      (24.7)          -5%

  Gain/(Loss) from Foreign Exchange (178.1)          (0.8)      (10.1)         (0.1)      (168.0)        -94%

  Non-Recurring Items - Impairment on Assets (11,769.4)     (54.9)     (308.0)       (2.3)      (11,461.4)    0%

  Non-Recurring Items - Other (2,375.9)       (11.1)     (203.2)       (1.5)      (2,172.7)      -91%

Profit before income tax (14,777.0)     (69.0)     (126.7)       (0.9)      14,650.2     99%

   Income Tax Expense (21.0)           (0.1)      29.8          0.2       50.8           242%

Net Profit/(Loss) (14,797.9)     (69.1)     (96.9)         (0.7)      14,701.0     99%

Net Profit/(Loss) attributable  

  To Non-controlling interest (3,462.8)       (16.2)     321.4        2.4       3,784.2       109%

  To TTA (11,335.1)     (418.3)       10,916.8     96%

Normalized Net Profit/(Loss) (652.6)          414.3        

Normalized Net Profit/(Loss) to TTA (664.3)          32.6          

FY16 %YoYFY15 (Restate)
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ทั้งน้ี EBITDA ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 2,053.3 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่ายลดลงร้อยละ 35 ณ ปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 โทรีเซน ชิปป้ิง กรุ๊ปมีการบนัทึกการดอ้ยค่าของเรือท่ีขายไปในปี 
2559 และท่ีจะขายในปี 2560 เป็นจ านวน 308 ลา้นบาทเน่ืองจากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพย ์และยงัมีผลขาดทุนจากรายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนประจ า (non-recurring item) ประมาณ 203.2 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการตั้งส ารองส าหรับภาษีท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดแ้ละการขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 TTA มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 41,620 ลา้นบาท ลดลง 3,726 ลา้นบาทจาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 

ท่ีจ านวน 45,346 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์มุนเวยีนรวมลดลงไปอยูท่ี่ 16,124 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหน้ีการคา้
และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีลดลง ในขณะเดียวกนัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวมเพ่ิมข้ึนไปอยูท่ี่ 25,496 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีสูงข้ึน และมีเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน ถึงแมว้า่สินทรัพย์
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะลดลงเน่ืองจากการตดัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยแ์ละการบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่
เงินสดก็ตาม 

 
ณ 31 ธนัวาคม 2558 TTA มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 15,125 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 3,233 ลา้นบาท จากส้ินปี 2558 

ท่ี18,358 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียและหน้ีสินอ่ืนท่ีลดลง ทั้งน้ี ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 493 
ลา้นบาทจาก 26,988 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เป็น 26,495 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
ลดลงของก าไรสะสมจากการขาดทุนสุทธิ 
 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับงบกระแสเงินสด ณ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 TTA มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 
1,894 ลา้นบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเท่ากบั 1,720 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินสดรับสุทธิ
จากการลงทุนอ่ืน นอกจากน้ี TTA มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,551 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจาก
การจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน เม่ือรวมกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้
งวด และผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตรา
ในสกลุต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 5,890 ลา้นบาท ท าให ้TTA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม ณ ส้ินปี 2559 เท่ากบั 
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6,953 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัเงินลงทุนชัว่คราวแลว้ TTA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมและเงินลงทุนระยะสั้น
รวมกนัทั้งส้ิน 10,671 ลา้นบาท 

 
อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพยห์มุนเวียนหาร หน้ีสินหมุนเวียน 

อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดจ้ากการขาย =    EBITDA หาร รายไดจ้ากการขาย  

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดจ้ากการขาย = ก าไร (ขาดทุน)สุทธิหาร รายไดจ้ากการขาย  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ = ก าไร (ขาดทุน)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้หาร สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = ก าไรสุทธิ (ของผูถื้อหุ้นใหญ่)หาร ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (เฉล่ีย) 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียหาร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน
ชัว่คราว หาร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อ EBITDA = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน
ชัว่คราวหาร EBITDA  

สดัสว่นทางการเงนิ 2015 2016 2015* 2016*

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.91            2.04            1.91            2.04              
อัตราสว่น EBITDA ตอ่รายไดจ้ากการขาย (%) 8.6% 15.0% 8.6% 15.0%
อัตราสว่นก าไรสทุธติอ่รายไดจ้ากการขาย (%) -52.9% -3.1% -3.1% 0.2%
อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(%) -29.4% 0.8% -0.3% 1.1%
อัตราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -49.4% -2.0% -2.9% 0.2%
อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้   (เท่า) 0.53            0.46            0.53            0.46              
อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.04            0.06            0.04            0.06              
อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่ EBITDA (เท่า) 0.53            0.73            0.53            0.73              
*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items
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โทรีเซน ชิปป้ิง กรุ๊ป (“TSG”)    
 ในปี 2559 อตัราค่าระวางเรือของ TSG อยูท่ี่ 5,155 เหรียญสหรัฐตอ่วนั 
 อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือท่ี TSG เป็นเจา้ของยงัอยูใ่นระดบัสูงท่ีร้อยละ 99.4 
 EBITDA ยงัคงเป็นบวกท่ี 87.1 ลา้นบาท ถึงแมว้า่ดชันีบอลติก (BDI) ไดล้งไปต ่าสุดตั้งแต่มีดชันีมา 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
หลงัจากผา่นปีท่ีค่อนขา้งล าบากส าหรับกลุ่มธุรกิจเรือสินคา้แหง้เทกองดชันีบอลติค (BDI)  ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีการ

ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศไดป้รับลดลงไปท่ีระดบัต ่าสุดในรอบ 30 ปีท่ี 290 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ช่วงก่อนวนัปีใหม่
จีน เน่ืองจากความซบเซาอยา่งตอ่เน่ืองในตลาดธุรกิจเรือ ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของการคา้ระหวา่งประเทศ และการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนเรือท่ีมากเกินไป อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์เหล่าน้ีเร่ิมคล่ีคลายและส่งผลให ้ BDI เร่ิมปรับตวัข้ึนอยา่ง
ชา้ๆตลอดปี 2559 ดงันั้น ค่าเฉล่ียดชันี BDI อยูท่ี่ 673 ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 6 จาก 718 ในปี 2558 ส่งผลใหอ้ตัราค่าระวาง
เรือเฉล่ียของเรือ Supramax (อตัราอา้งอิงส าหรับ TSG) ลดลงไปอยูท่ี่ 6,236 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2559 เทียบกบั 6,966 
เหรียญสหรัฐตอ่วนัในปี 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

Income Statement*

in million Baht (MB) FY15 FY16 %YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 %YoY %QoQ

Freight Revenue 5,756.1    3,176.9    -45% 1,398.3    811.5       820.4       -41% 1%
  Vessel Operating Expenses (4,911.9)   (2,895.6)   -41% (1,174.8)   (729.7)      (663.3)      -44% -9%
Gross Profit 844.3       281.3       -67% 223.5       81.7        157.1       -30% 92%
  Other Income 50.6        31.7        -37% 4.6          8.8          6.3          37% -29%
  Gains (Losses) on Investment 32.1        (0.2)         -101% -          (0.2)         -          -        100%
  SG&A (353.7)      (225.7)      -36% (107.5)      (61.0)       (43.8)       -59% -28%
EBITDA 573.2       87.1        -85% 120.6       29.4        119.6       -1% 307%
  Depreciation & Amortization (714.2)      (402.9)      -44% (188.3)      (99.5)       (99.0)       -47% -1%
EBIT (140.9)      (315.8)      -124% (67.7)       (70.1)       20.6        130% 129%
  Financial Cost (172.9)      (171.5)      -1% (44.8)       (42.2)       (42.5)       -5% 1%
  Gain/(Loss) from Foreign Exchange 210.2       (16.4)       -108% (26.7)       (39.3)       81.8        406% 308%
  Non-Recurring Items (4,731.2)   (364.5)      -92% (4,731.2)   (71.1)       (247.9)      -95% 249%
Profit before income tax (4,834.8)   (868.2)      82% (4,870.4)   (222.7)      (188.0)      96% 16%
   Income Tax Expense (25.2)       (6.2)         -75% (4.4)         (0.0)         (3.6)         -18% -        
Net Profit/(Loss) (4,860.0)   (874.4)      82% (4,874.7)   (222.7)      (191.6)      96% 14%

Normalized Net Profit/(Loss) (128.8)      (509.9)      -296% (143.5)      (151.6)      56.3        139% 137%

  Gross Margin (%) 15% 9% 16% 10% 19%
  EBITDA Margin (%) 10% 3% 9% 4% 15%
  Net Profit Margin (%) -84% -28% -349% -27% -23%
*as consolidated on TTA's P&L

*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items
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 ในปี 2559 อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียของ TSG อยูท่ี่ 5,155 เหรียญสหรัฐต่อวนั ซ่ึงต ่ากวา่อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียของ
ตลาด Supramax ท่ีปรับฐานแลว้ท่ี 5,746 เหรียญสหรัฐต่อวนัร้อยละ10 โดยอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียของ TSG นั้น
ประกอบดว้ยอตัราค่าระวางเรือส าหรับเรือท่ี TSG เป็นเจา้ของท่ี 5,206 เหรียญสหรัฐต่อวนัและการขาดทุนจากเรือท่ีเช่ามา
เพ่ิม (Chartered-in) ท่ี 50 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในช่วงตลาดขาข้ึนการรับรู้รายไดข้องเรือจะชา้กวา่ดชันีตลาด (BDI) ประมาณ
หน่ึงเดือน TSG ยงัคงใหบ้ริการขนส่งสินคา้แก่ลูกคา้หลกัส าหรับสินคา้โภคภณัฑ ์ แต่ระมดัระวงัในการตกลงค่าระวางเรือ
กบัลูกคา้ในช่วงท่ีตลาดขาข้ึน ทั้งน้ี อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือท่ี TSG เป็นเจา้ของยงัคงอยูใ่นระดบัสูงท่ีร้อยละ 99.4 
โดยรวมแลว้ในปี 2559 TSG ด าเนินการกองเรือเฉล่ีย28.4 ล า (เรือของบริษทั 21.1 ล า(5)และเรือเช่า 7.4 ล า) โดยลดลงจากใน
ปี 2558 ท่ีจ านวนเฉล่ียอยูท่ี่ 37.3 ล า (เรือของบริษทั 23.1 ล า(5)และเรือเช่า 14.3 ล า) เน่ืองจากโอกาสทางการตลาดท่ีจ ากดั
ส าหรับธุรกิจการเช่าเรือในปี 2559 TSG ไดข้ายเรือ 4 ล าเพ่ือตดัเป็นเศษซากซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดอายขุองกองเรือของ TTA ท าให ้ณ ส้ินปี 2559 TSG มีเรือท่ีเป็นเจา้ของอยู ่20 ล า โดยมีขนาดเฉล่ียเท่ากบั 52,555 เดท
เวทตนั และมีอายเุฉล่ีย 11.6 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

รายไดจ้ากการขนส่งสินคา้ในปี 2559 ลดลงมาอยู่ท่ี 3,176.9 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 45 จากปีก่อนหนา้ท่ี 
5,756.1 ลา้นบาท โดยมีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 281.3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 67 จากปีท่ีแลว้ และอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงไปอยูท่ี่
ร้อยละ 9 ในปี 2559 จากร้อยละ 15 ในปี 2558 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเป็นเงินสดต่อวนัในปี 2559 ท่ี 4,936 เหรียญ
สหรัฐต่อวนั ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2558 ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายในการเอาเรือเขา้อู่ซ่อมบ ารุงลดลงร้อยละ 25 และค่าใชจ่้ายทัว่ไป
และค่าใชจ่้ายในการขายลดลงร้อยละ 33 

 
TSG มี EBITDA อยูท่ี่ 87.1 ลา้นบาท (ลดลงร้อยละ 85 จากปีก่อนหนา้) และมี EBITDA margin อยูท่ี่ร้อยละ 3 

ถึงแมว้า่ในปี 2559 ค่าเฉล่ียดชันี BDI ไดป้รับลดลงไปท่ีระดบัต ่าสุดในรอบ 30 ปี ทั้งน้ี TSG ไดบ้นัทึกการดอ้ยค่าของเรือท่ี
ขายไปในปี 2559 และท่ีจะขายในปี 2560 เป็นจ านวน 308 ลา้นบาทเน่ืองจากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าทาง
บญัชีของสินทรัพย ์โดยสรุป ปี 2559 น้ี TSG รายงานผลขาดทุนสุทธิ 874.4 ลา้นบาท และเป็นผลขาดทุนสุทธิจากการ
ด าเนินงานปกติท่ี 509.9 ลา้นบาท 
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Fleet data Summary FY15 FY16 %YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 %YoY %QoQ

Average DWT (Tons)   50,636  52,555  4% 50,636  52,078  52,555  4% 1%

Calendar days for owned fleet (1) 8,760    7,947    -9% 2,208    1,932    1,860    -16% -4%

Available service days for owned fleet (2) 8,451    7,755    -8% 2,084    1,914    1,824    -12% -5%

Operating days for owned fleet (3) 8,418    7,706    -8% 2,084    1,914    1,824    -12% -5%

Owned fleet utilization (4) 99.6% 99.4% 0% 100.0% 100.0% 100.0% 0% 0%

Voyage days for chartered-in fleet  5,204    2,695    -48% 1,323    778       450       -66% -42%

Average number of vessels (5)  37.3      28.4      -24% 37.0      29.3      24.7      -33% -16%

Market Rate (USD/Day) FY15 FY16 %YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 %YoY %QoQ

BDI Index 718       673       -6% 640       736       994       55% 35%
BSI Index 666       596       -10% 553       676       795       44% 18%
Mkt TC Avg BSI  6,966    6,236    -10% 5,779    7,064    8,317    44% 18%
Adjusted Mkt TC Avg BSI (7) 6,155    5,746    -7% 5,106    6,510    7,664    50% 18%

Average Daily Operating Results 
(6)

 (USD/Day)FY15 FY16 %YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 %YoY %QoQ

Thoresen TCE Rate 
(8) 7,507 5,155 -31% 7,611 5,473 6,511 -14% 19%

     TCE Rate of Owned Fleet  6,753    5,206    -23% 6,761 5,945 6,653 -2% 12%
     TCE Rate of Chartered-In  754       (50)        -107% 850 (472) (141) -117% -70%
Expenses

    Vessel operating expenses (Owner's expenses)3,844    3,565    -7% 3,932 3,574 3,472 -12% -3%
    Dry-docking expenses  728       546       -25% 748 573 567 -24% -1%
    General and administrative expenses  1,222    825       -33% 1,440 915 678 -53% -26%

Cash costs 5,794    4,936    -15% 6,121 5,061 4,717 -23% -7%

   Finance costs, net 595       626       5% 597 633 658 10% 4%
   Depreciation  2,468    1,472    -40% 2,521 1,492 1,533 -39% 3%

 Total costs 8,856    7,034    -21% 9,239 7,186 6,909 -25% -4%

 USD/THB Rate (Daily Average)  34.25    35.30    3% 35.84 34.84 35.39 -1% 2%
*The per day basis is calculated based on available service days.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
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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บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) (“MML Group”) 
• EBITDA จากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 107 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 952.9 ลา้นบาท 
• อตัราค่าเช่ารายวนัของเรือวศิวกรรมใตท้ะเลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.1 ถึงแมว้า่อตัราการใชป้ระโยชน์ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 45 
• ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วมลดลง 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

สถานการณ์ในตลาดน ้ามันและก๊าซธรรมชาติยังคงผันผวนในปี  2559 โดยราคาน ้ามันยังคงปรับตัวลงอย่าง
ต่อเนื่องสู่ระดบัต า่สุดในรอบเกอืบสิบปีทีผ่่านมาในช่วงต้นปี และปรับตัวขึน้อย่างช้าๆจนถึงปลายปี 2559 ดงันั้น ราคาเฉล่ีย
น ้ ามนัดิบในปี 2559 อยูท่ี่ 41 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากปี 2558 ท่ี 51 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เน่ืองจากอุปทานท่ีลน้
ตลาด  ในช่วงตน้ปี 2559 อุปทานส่วนเกินอยูท่ี่ประมาณ 2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั อยา่งไรก็ตาม ราคาน ้ ามนัดิบปรับตวัข้ึนอยา่ง
ชา้ๆจนถึงส้ินปี 2559 เน่ืองจาก OPEC และประเทศนอกกลุ่ม OPEC ไดห้ารือกนัในการลดการส่งออกทั้งหมด 1.8 ลา้น
บาร์เรลต่อวนัในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 
 

ในปี 2559 MML Group มีรายไดร้วมท่ี 6,533.4 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 43 จากปีก่อนหนา้ท่ี 11,527.3 ลา้นบาท 
เน่ืองจากปริมาณงานท่ีลดลง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจวางสายเคเบ้ิลใตท้ะเล ทั้งน้ี ธุรกิจวางสายเคเบ้ิลใตท้ะเลมีรายได้
ลดลงร้อยละ 91 จากปีก่อนหนา้ท่ี 3,811.3 ลา้นบาท มาอยูท่ี่ 340.9 ลา้นบาทในปี 2559 เน่ืองจากงานธุรกิจวางสายเคบ้ิลใต้
ทะเลส่วนใหญ่ในตะวนัออกกลางไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ ในขณะท่ีรายไดจ้ากกองเรือท่ีใหบ้ริการส ารวจและซ่อมแซมใตท้ะเล
ปรับตวัลดลงร้อยละ 28 จาก 5,949.1 ลา้นบาท มาอยูท่ี่ 4,274.8 ลา้นบาทในปี 2559 เน่ืองดว้ยจ านวนวนัท างานท่ีลดลงถึงแม้
อตัราค่าเช่ารายวนัเฉล่ียของเรือวศิวกรรมใตท้ะเลในปี 2559 จะสูงข้ึนกวา่ปี 2558 ก็ตาม 

Income Statement

in million Baht FY15 FY16 % YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 % YoY % QoQ

Total Revenues 11,527.3     6,533.4       -43% 2,578.3       1,806.7       1,562.7       -39% -14%
  Total Costs (9,594.9)      (4,808.6)      -50% (2,205.2)      (1,223.5)      (1,158.9)      -47% -5%
Gross Profit/(Loss) 1,932.4       1,724.8       -11% 373.1          583.3          403.8          8% -31%
  Other Income 14.7           67.4           359% 3.5             6.8             47.9           1263% 605%
  SG&A (1,486.0)      (839.3)         -44% (370.4)         (217.9)         (232.1)         -37% 6%
EBITDA from Operation 461.1          952.9          107% 6.2             372.1          219.6          3434% -41%
  Equity Income 507.3          407.6          -20% (243.9)         71.1           62.0           125% -13%
EBITDA 968.4          1,360.5       40% (237.7)         443.3          281.6          218% -36%
  Depreciation & Amortization (840.1)         (599.2)         -29% (275.6)         (150.2)         (154.6)         -44% 3%
EBIT 128.3          761.3          493% (513.3)         293.1          127.0          125% -57%
  Financial Cost (116.8)         (122.7)         5% (30.7)          (30.1)          (31.5)          3% 5%
  Gain/(Loss) from Foreign Exchange 59.4           9.9             -83% 3.7             1.9             0.4             -90% -81%
  Non-Recurring Items (6,002.9)      (143.8)         -98% (6,003.5)      0.7             (144.8)         -98% -22090%
  Non-Recurring Items - share of impairment 
  losses from MML’s drilling associate

(2,232.1)      -             -100% (2,232.1)      -             -             -100%

Profit/(Loss) before income tax (8,164.1)      504.8          106% (8,775.8)      265.6          (48.9)          99% -118%

   Income Tax Expense (18.1)          100.3          654% 28.6           (3.7)            73.7           158% 2077%
Net Profit/(Loss) (8,182.2)      605.0          107% (8,747.2)      261.9          24.8           100% -91%

Net Profit/(loss) attributable 

  To Non-controlling interest (3,467.9)      255.2          107% (3,698.9)      109.9          12.3           100% -89%
  To TTA (4,714.3)      349.8          107% (5,048.3)      151.9          12.5           100% -92%

Normalized Net Profit/(Loss) 52.8           748.8          1319% (511.6)         261.2          169.6          133% -35%
Normalized Net Profit/(Loss) To TTA 76.8           433.5          464% (256.8)         151.6          96.8           138% -36%

  Gross Margin (%) 17% 26% 14% 32% 26%
  EBITDA Margin (%) 8% 21% -9% 25% 18%
  Net Profit Margin (%) -71% 9% -339% 14% 2%

*Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items
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ดงันั้น อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือวศิวกรรมใตท้ะเลโดยรวมลดลงจากร้อยละ 61 ดว้ยจ านวนวนัท างาน 2,214 
วนัในปี 2558 (เรือ 10 ล า) มาอยูท่ี่ร้อยละ 45 ดว้ยจ านวนวนัท างาน 1,484 วนัในปี 2559 (เรือ 9 ล า) ส าหรับธุรกิจเรือขดุเจาะ
Jack-up drilling rigs สเปคสูงสามล าของ MML Group ภายใตบ้ริษทัร่วม ในปี 2559 มีอตัราการใชป้ระโยชน์เฉล่ียอยูท่ี่   
ร้อยละ 100 ในขณะท่ีเรือ tender rig (MTR1 และ MTR2) ยงัคงไม่ไดมี้การถูกน าไปใชง้านระหวา่งปีและถูกก าหนดใหมี้การ
พยายามขายออกไป 
 

อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนรวมลดลงร้อยละ 50 จากปีก่อนหนา้ซ่ึงเม่ือรวมกบัรายไดร้วมท่ีลดลงร้อยละ 43 ท าใหก้ าไร
ขั้นตน้อยูท่ี่ 1,724.8 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงเพียงร้อยละ 11 จากปี 2558 ในขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัข้ึนจากร้อยละ 17 
ในปี 2558 มาอยูท่ี่ร้อยละ 26 ในปี 2559 นอกจากน้ี แผนการบริหารจดัการและควบคุมตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพท าให ้
MML Group สามารถลดค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารลงถึงร้อยละ 44 จากปีก่อนหนา้ ท าให ้ EBITDA จากการ
ด าเนินงานในปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 107 จาก 461.1 ลา้นบาทในปี 2558 มาอยูท่ี่ 952.9 ลา้นบาทในปี 2559 นอกจากน้ี ส่วน
แบ่งก าไรจากบริษทัร่วม ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บจาก Asia Offshore Drilling (“AOD”, ซ่ึงด าเนินงานส าหรับ Jack-up rig 3 ล า) 
ลดลงมาอยูท่ี่ 407.6 ลา้นบาทในปี 2559 เน่ืองจากการปรับลดอตัราค่าวา่จา้งรายวนัตั้งแตปี่ 2558 อยา่งไรก็ตาม สญัญา
ระหวา่ง AOD และลูกคา้ยงัคงไดรั้บการต่อไปอีกสามปี 
 

MML Group มี EBITDA 1,360.5 ลา้นบาทในปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 จาก 968.4 ลา้นบาทในปีก่อนหนา้ ค่า
เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงร้อยละ 29 จากปี 2558 ในขณะท่ีรายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ า (non-recurring item) 
ในปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากการบนัทึกการตดัภาษี ณ ท่ีจ่ายของบริษทัยอ่ย ดงันั้น MML Group จึงรายงานก าไรสุทธิ 605 
ลา้นบาทส าหรับงบการเงินรวมปี 2559 เป็นก าไรสุทธิในส่วนของ TTA 349.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี MML Group ยงัคงมีกระแส
เงินสดจากการด าเนินการท่ีแขง็แกร่งท่ีประมาณ 1,742 ลา้นบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน
ระยะสั้นรวม 3,502 ลา้นบาท และมีสดัส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนทุนท่ี 0.26 ณ ส้ินปี 2559 
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”)  
• ปริมาณการขายและรายไดล้ดลง แต่ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารก็ลดลงร้อยละ 31 จากปีก่อนหนา้ 
• EBITDA เพ่ิมข้ึนร้อยละ 83 จากปีก่อนหนา้ 
• ผลขาดทุนสุทธิในส่วนของ TTA ลดลง 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

 

 

Income Statement

in million Baht FY15 FY16 % YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 % YoY % QoQ

Total Revenues 577.5       483.1       -16% 104.8       100.1       183.2      75% 83%

  Total Costs (457.1)      (385.0)      -16% (74.0)        (71.7)       (165.5)     124% 131%

Gross Profit 120.4       98.0        -19% 30.8         28.4        17.8        -42% -38%

  Other Income 3.2          2.4          -25% (4.24)        1.03        (0.85)       -80% -182%

  SG&A (110.6)      (76.4)       -31% (22.6)        (17.7)       (19.7)       -13% 11%

EBITDA 13.0        24.0        85% 3.9           11.7        (2.8)        -173% -124%

  Depreciation & Amortization (54.9)       (40.3)       -26% (13.2)        (10.0)       (9.6)        -27% -4%

EBIT (41.8)       (16.3)       61% (9.3)          1.7          (12.4)       -34% -822%

  Financial Cost (55.4)       (38.6)       -30% (13.1)        (8.8)         (8.4)        -36% -5%

  Gain/(Loss) from Foreign Exchange (2.9)         0.6          120% 0.5           -          0.6         32% 100%

  Non-Recurring Items (271.1)      (3.3)         -99% (251.8)      (1.2)         0.0         -100% 103%

Profit/(loss) before income tax (371.2)      (57.6)       84% (273.7)      (8.2)         (20.2)       93% -145%

   Income Tax Expense -          -          -           -          -         

Net Profit/(Loss) (371.2)      (57.6)       84% (273.7)      (8.2)         (20.2)       93% -145%

Net Profits/(losses) attributable

  To Non-controlling interest (42.0)       (5.8)         86% (31.0)        (0.8)         (2.0)        94% -145%

  To TTA (329.2)      (51.8)       84% (242.7)      (7.4)         (18.2)       93% -145%

Normalized Net Profit/(Loss) (100.1)      (54.3)       46% (21.9)        (7.1)         (20.2)       8% -185%
Normalized Net Profit/(Loss) To TTA (88.8)       (48.8)       45% (19.4)        (6.4)         (18.2)       6% -185%

  Gross Margin (%) 21% 20% 29% 28% 10%

  EBITDA Margin (%) 2% 5% 4% 12% -2%

  Net Profit Margin (%) -64% -12% -261% -8% -11%
As consolidated on TTA's P&L

Normalized Net Profit/(Loss) = Net Profit/(Loss) - Non-Recurring Items

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 
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ในปี 2559 บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”) มผีลขาดทุนสุทธิ 57.6 ล้านบาทเปรียบเทยีบ
กบัปีก่อนหน้าทีข่าดทุน 371.2 ล้านบาท ผลประกอบการท่ีติดลบเป็นผลส่วนใหญ่มาจากปริมาณการขายท่ีต ่าในปี และ
รายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนประจ า (non-recurring item) 271.1 ลา้นบาท โดยราคาถ่านหินปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งปีจากระดบั
ท่ีต ่าในตน้ปี 2559 จากการท่ีจีนลดปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศในขณะท่ีการผลิตเหลก็เพ่ิมมากข้ึนส่งผลใหร้าคาถ่าน
หิน Newcastle Index เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 จาก 55.5 เหรียญสหรัฐต่อตนัในปี 2558 มาอยูท่ี่ 67.2 เหรียญสหรัฐต่อตนัในปี 2559 
 

ปริมาณการขายถ่านหินของ UMS ลดลงร้อยละ 14 จาก 259 พนัตนัในปี 2558 มาอยูท่ี่ 223 พนัตนัในปี 2559 โดย
ปริมาณการขายถ่านหินท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณการขายถ่านหิน 0-5 มม.ท่ีลดลงร้อยละ 40 จากปี 2558 ส่วน
ปริมาณการขายถ่านหินคดัขนาดลดลงร้อยละ 5 เน่ืองจากโอกาสท่ีจ ากดัในการน าเขา้ถ่านหินเพ่ือขาย 

 
UMS พยายามเพ่ิมการขายถ่านหินไม่คดัขนาด 0-5 มม.และจ ากัดการผลิตถ่านหินคดัขนาดเพ่ือปรับสมดุล

โครงสร้างเงินทุน ซ่ึงไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาถึงปี 2559 ในขณะท่ี UMS พยายามเพ่ิมยอดขายเพ่ือลดปริมาณสินคา้
คงเหลือถ่านหินเป็นจ านวนมาก UMS ยงัไดรั้บผลกระทบจากขอ้จ ากดัทางดา้นวงเงินสินเช่ือเพ่ือการน าเขา้ถ่านหิน ซ่ึงเกิด
ข้ึนมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 

 
ในปี 2559 รายไดร้วมลดลงร้อยละ 16 และตน้ทุนรวมลดลงร้อยละ 16 เช่นกนัจากปีก่อนหนา้  ส่งผลให้ก าไร

ขั้นตน้ลดลงร้อยละ 19 จาก 120.4 ลา้นบาทในปี 2558 มาอยูท่ี่ 98 ลา้นบาท รายไดอ่ื้นลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากแผนฟ้ืนฟธุูรกิจเพ่ือท่ีจะพลิกฟ้ืนกลบัมาไม่สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเต็มท่ีระหวา่งช่วงฤดูฝน จากแผนการลดตน้ทุน
ท่ีด าเนินการมาในปี 2559 UMS สามารถลดค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารลงร้อยละ 31 จากปีก่อนหนา้ ส่งผลให ้
EBITDA เพ่ิมข้ึนร้อยละ 85 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 24 ลา้นบาท และ EBITDA margin มาอยูท่ี่ร้อยละ 5 นอกจากน้ี ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงร้อยละ 26 และค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงร้อยละ 30 
 

UMS รายงานผลขาดทุนสุทธิท่ี 57.6 ลา้นบาท เป็นผลขาดทุนสุทธิในส่วนของ TTA ท่ี 51.8 ลา้นบาทในปี 2559 
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Fertilizer Sales Volume

Unit: Tons FY15 FY16 % YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 % YoY % QoQ

Fertilizer NPK 193,075    202,633   5% 48,733   52,167   60,649   24% 16%
Single fertilizer 3,224        4,332       34% 2,549     794       1,449     -43% 82%
Pesticide 2,242        2,364       5% 587       618       717       22% 16%

Total 198,541    209,329   5% 51,869   53,580   62,815   21% 17%

Sales Volume Breakdown

Unit: Tons FY15 FY16 % YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 % YoY % QoQ

Domestic 118,851    117,822   -1% 32,673   27,450   36,479   12% 33%
Export 79,690      91,507     15% 19,196   26,129   26,335   37% 1%

Total 198,541    209,329   5% 51,869   53,580   62,815   21% 17%

บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) 
• ปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในปี 2559 แมว้า่สถานการณ์แลง้และภาวะน ้ าเคม็หนุนในประเทศเวยีดนามยงัคงมีอยู่

ในคร่ึงปีแรก 
• ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 จากปีก่อนหนา้มาอยูท่ี่ 897.2 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 28 
• ผลก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 มาอยูท่ี่ 277 ลา้นบาท 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

in million Baht FY15 FY16 % YoY 4Q/15 3Q/16 4Q/16 % YoY % QoQ

Sales Revenue 3,258.5    3,177.7   -2% 904.8      793.2      954.0      5% 20%

  Raw Material Costs (2,472.3)   (2,280.5)  -8% (672.1)     (556.3)     (654.0)     -3% 18%

Gross Profit 786.2       897.2      14% 232.7      236.9      300.0      29% 27%

  Service & Other Income 52.4          57.0         9% 13.4         14.2         16.6         24% 16%

  Operating Cost (236.0)      (244.3)     3% (67.7)       (59.7)       (73.6)       9% 23%

  Cost of providing services (10.5)        (19.8)       87% (4.0)          (4.5)          (6.2)          54% 38%

  SG&A (243.6)      (293.8)     21% (63.3)       (81.3)       (86.6)       37% 7%

EBITDA 348.6       396.4      14% 111.0      105.6      150.2      35% 42%

  Depreciation & Amortization (57.2)        (65.8)       15% (16.2)       (16.7)       (16.5)       2% -1%

EBIT 291.4       330.6      13% 94.8         88.9         133.7      41% 50%

  Financial Cost (6.3)           (5.8)          -9% (1.3)          (1.6)          (0.3)          -80% -84%

  Gain/(Loss) from Foreign Exchange (2.4)           3.6           248% (1.1)          (0.9)          7.3           778% 902%

Profit before income tax 282.6       328.5      16% 92.4         86.5         140.8      52% 63%

   Income Tax Expense (49.6)        (51.5)       4% (16.9)       (9.4)          (29.9)       77% 219%

Net Profit 233.0       277.0      19% 75.6         77.1         110.9      47% 44%

Net Profit/(loss) attributable

  To Non-controlling interest 58.1       89.1      53% 25.4         25.0         35.0         38% 40%

  To TTA 174.9     188.0     7% 50.2         52.1         75.9         51% 46%

  Gross Margin (%) 24% 28% 26% 30% 31%

  EBITDA Margin (%) 11% 12% 12% 13% 16%

  Net Profit Margin (%) 7% 9% 8% 10% 12%  
 
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 PMTA ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์แลง้ในภูมิภาคซ่ึงก่อใหเ้กิดความยากล าบาก

ในการเพาะปลูก เน่ืองจากภาวะแลง้และภาวะน ้ าเคม็หนุน สถานการณ์เอลนีโนท่ียาวนานน ามาซ่ึงการขาดแคลนน ้ าทั้ง
ส าหรับการด ารงชีวติและการเพาะปลูก อยา่งไรก็ตามสถานการณ์แลง้ไดเ้ร่ิมคล่ีคลายลงในช่วงเดือนมิถุนายนเม่ือฝนเร่ิมตก 
แมจ้ะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีทา้ทาย PMTA ยงัสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถ
ของบริษทัในการรักษาสถานะทางการแข่งขนัไวไ้ด ้
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ปริมาณการขายในปี 2559 เท่ากบั 209,329 ตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปี 2558 ท่ี 198,541 ตนั ปริมาณการขายใน
ประเทศลดลงเลก็นอ้ย ประมาณร้อยละ 1 จาก 118,851 ตนัในปี 2558 เป็น 117,822 ตนัในปี 2559 ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 จาก 79,690 ในปี 2558 เป็น 91,507 ตนัในปี 2559 ปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจาก
ปริมาณการส่งออกไปยงัประเทศฟิลิปปินส์และประเทศต่างๆในแอฟริกา นอกจากน้ีความส าเร็จจากการเปิดตวัผลิตภณัฑ์
ใหม่ N-Protect ร่วมกบั Solvay ในปี 2558 ส่งผลใหป้ริมาณการขายของปุ๋ยเชิงเด่ียวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หนา้ โดยเพ่ิมข้ึนจาก 3,224 ตนั เป็น 4,332 ตนั ในปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 

อุปสงคก์ารเช่าพ้ืนท่ีโรงงานยงัคงอยูใ่นระดบัสูง ดว้ยอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนจากลูกคา้ในปัจจุบนั เป็นผลใหอ้ตัราการใช้
ประโยชนข์องพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่าอยูใ่นระดบัร้อยละ 100 ดว้ยเหตุน้ีรายไดจ้ากการใหบ้ริการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ิมข้ึนจาก 
49.1 ลา้นบาท มาท่ี 55.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ PMTA ขยายพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่า 8,200 ตร.ม.
ในปี 2559 ท าใหมี้พ้ืนท่ีใหเ้ช่ารวมทั้งหมดในปัจจุบนัเท่ากบั 50,500 ตร.ม. นอกจากน้ี PMTA อยูร่ะหวา่งการบาคองโค 5-C 
(พ้ืนท่ี 10,000 ตร.ม.) เพ่ือมารองรับอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึน 
 

ในปี 2559 ก าไรสุทธิเท่ากบั 277 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 จาก 233 ลา้นบาท ในปี 2558 ส่วนรายไดล้ดลง
เล็กนอ้ยร้อยละ 2 จาก 3,258.5 ลา้นบาท ในปี 2558 มาอยูท่ี่ 3,177.7 ลา้นบาท ในปี 2559 เน่ืองจากราคาขายเฉล่ียต่อตนัท่ี
ลดลง อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนวตัถุดิบลดลงร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยลดลง จาก 2,472.3 ลา้นบาท ในปี 2558 มาท่ี 
2,280.5 ลา้นบาท ในปี 2559 ส่งผลให้ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเป็น 897.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 จาก 786.2 ลา้นบาท ในปี 
2558 ในขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนมาท่ีร้อยละ 28 ในปี 2559 จากร้อยละ 24 ในปี 2558 

 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยเพ่ิมข้ึนมาท่ี 57 ลา้นบาท จาก 

52.4 ลา้นบาทในปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่าซ่ึงเท่ากบั 55 ลา้นบาทในปี 2559 เทียบกบั 49.1 
ลา้นบาทในปี 2558 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีก่อนท่ี 236 ลา้นบาท มาท่ี 244.3 ลา้นบาท ในปี 2559 
ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21 จากปีก่อนท่ี 243.6 ลา้นบาท เป็น 293.8 ลา้นบาทในปี 2559 เน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีสูงข้ึน ดงันั้น EBITDA เท่ากบั 396.4 ลา้นบาท ในปี 2559 จาก 348.6 ลา้นบาทในปี 2558 หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 ส่งผลให ้ EBITDA margin ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11 มาท่ีร้อยละ 12 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 จากปีก่อนจากการขยายพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่า โดยเพ่ิมข้ึนจาก 57.2 ลา้นบาท มาท่ี 65.8 ลา้นบาท 
ดงันั้น PMTA รายงานงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยก าไรสุทธิ 277 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19 
จาก 233 ลา้นบาทในปี 2558 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงับริษทัขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให ้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา หรือนางสาวพชัชาพร จนัทร์ขาว เป็นผูล้งลายมือ
ช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายจิเทนเดอร์ พอล    
เวอร์มา หรือนางสาวพชัชาพร จนัทร์ขาว ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

2. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการบริหาร 
 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 นางสาวพชัชาพร จนัทร์ขาว 
ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. ขอ้มูลกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการ 
ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 64 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) - 0.01 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธานกรรมการและประธาน     Utah State University,    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร     สหรัฐอเมริกา    ประธานกรรมการบริหาร  

31 มกราคม 2555  - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์    2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
    (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยั    ประธานกรรมการบริหาร  

  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎี   2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์    กรรมการสรรหาและก ากบัดูแล  

    มหาวิทยาลยั    กิจการ กรรมการพฒันาความ  

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี    เป็นผูน้ าและก าหนดค่าตอบแทน  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สถาบนั    กรรมการทบทวนกลยทุธ์และ  

    บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    โครงสร้างองคก์ร  

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี   2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จ ากดั (มหาชน) 
    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ   2556 – ก.พ. 60 กรรมการและกรรมการ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
    จดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยั    บริหารความเส่ียงองคก์ร  

    ราชภฎัเพชรบุรี   2554 – 2558 กรรมการและ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี    ประธานกรรมการบริหาร  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ   2550 – 2554 กรรมการ บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั  
    บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั     (มหาชน) 
    มหาสารคาม      

หมายเหต ุ 1) ขอ้มูลสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2) สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต   2549 – 2556 ประธานกรรมการและประธาน บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)   
    กิตติมศกัด์ิสาขาวิชาการจดัการ    กรรมการบริหาร  

    จดัการนวตักรรมสงัคม    2548 – 2554 ประธานกรรมการและกรรมการ บริษทั ปตท.เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
    มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   2546 – 2554 กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา        บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ  
  - Certificate in Advanced       ใหญ่  

    Management Program (AMP 155)   2543 – 2554 ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั  
    จาก Harvard Business School      (มหาชน) 
    สหรัฐอเมริกา   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Director Accreditation    2557 – ปัจจุบนั รองกรรมาธิการพลงังานคนท่ี 1 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

    Program (DAP รุ่นท่ี 26/2547)    คณะกรรมาธิการพลงังาน  

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2557 – ปัจจุบนั สมาชิก สภานิติบญัญติั 

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ องคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 

  - หลกัสูตร Role of Chairman   2549 – 2551 สมาชิก สภานิติบญัญติั 

    Program (RCP 28/2555)      

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร      

    ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 10      

   (วปรอ4010) วิทยาลยัป้องกนั      

   ราชอาณาจกัร      
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - หลกัสูตรการเมืองการปกครอง      

    ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ      

    นกับริหารชั้นสูง รุ่นท่ี 6 ปี 2546      

    จากสถาบนัพระปกเกลา้      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง       
    (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 3   ปี 2549      

    จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น      

    วิทยาการพลงังาน รุ่น 3 ปี 2556      

    จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน      

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 38 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พ่ีชายของ 22.02% กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ    การเงินจากมหาวิทยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา (รวมจ านวน ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานหนา้ท่ีบริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ หุ้นท่ีถือผา่น  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
กรรมการบริหาร    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค   คสัโตเดียน มิ.ย. 56 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  
ประธานกรรมการการลงทุนและ    สหรัฐอเมริกา  แลว้)   (มหาชน) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)     รองประธานกรรมการบริหาร  
รับรอง 31 มกราคม 2555     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   เม.ย. 54 –ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
     Program (DCP 53/2548)   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ต.ค. 59 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ย. 59 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 

     ก.ย. 59 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหาร (%) ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    มี.ค. 59 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
     สถาบนัวิทยาการตลาดทุน    ก.พ. 58 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 

     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17      (สิงคโปร์) 
     ปี 2556   ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
     เม.ย. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     เม.ย. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
     ก.พ. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 

     ก.พ. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     ก.พ. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 

     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอร่ี จ  ากดั 
     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ  ากดั 
     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ  ากดั 
     2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ จ  ากดั 

     2553 – ก.ค. 2557 กรรมการบริหาร บริษทั สินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ จ  ากดั 

     2551 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ากดั 

     2548 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 

     2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
     2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จ  ากดั 
     2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ากดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ากดั 
     ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ากดั 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง 76 - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี - 0.0006 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
กรรมการบริหาร  บณัฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา   (ถือโดย ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการการลงทุนและ     มหาวิทยาลยัออร์เซย ์ประเทศ  คู่สมรส) ม.ค. 56 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั  ฝร่ังเศส   2548 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ  - ปริญญาปริญญาดุษฎีบณัฑิต   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง    กิตติมศกัด์ิ สถาบนัเทคโนโลย ี   ก.ย. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 

30 มกราคม 2557    พระจอมเกลา้   ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส  
  - หลกัสูตร Director Accreditation      (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ากดั 
     Program (DAP รุ่นท่ี 74/2551)    ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   มิ.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  
       จ ากดั 
     มิ.ย. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
     พ.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 
     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 

     ก.ย. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั 

     2541 – 2547 ประธาน หอการคา้ฝร่ังเศส - ไทย 
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 57 - ปริญญาโท                  - 0 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการบริหาร    สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ    ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการบริหาร    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  
ความเส่ียง กรรมการการลงทุน    มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นโครงการ      (มหาชน) 
และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม    ร่วมกบั Kellogg Graduate School    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน    of Management of Northwestern    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
หนงัสือรับรอง    University ประเทศสหรัฐอเมริกา   มิ.ย. 55 – ต.ค. 59 กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
31 มกราคม 2555  - หลกัสูตร Director Certification   2548 – 2554 ผูอ้  านวยการบริหารอาวโุส บริษทั แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
     Program (DCP 165/2555)    สายงานการเงิน  

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.พ. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ 
       ซพัพลายส์ จ  ากดั 

     ธ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     ก.พ. 58 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 

     ม.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 

     ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 

     ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการบริหารอาวโุส บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 

     ก.พ. 58 – ก.ค. 59 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ช้ิปป้ิง แอนด ์โลจิสติคส์ จ  ากดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 71 - B.S. Degree in Electrical  - 0 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ     Engineering  มหาวิทยาลยั   พ.ย. 59 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ     นอร์ทแคโรไลนาสเตต     กรรมการอิสระ  

14 พฤศจิกายน 2559     ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507   ม.ค. 57 – พ.ย. 59 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ( มหาชน) 
  - Professional Degree in Electrical     กรรมการสรรหาและก าหนด  

     Engineering มหาวิทยาลยั    ค่าตอบแทน  

     นอร์ทแคโรไลนาสเตต    2547 – 2558 ประธานกรรมการ บริษทัเงินทุน แอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
     ประเทศสหรัฐอเมริกา 2519   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
  - หลกัสูตร Capital Market Academy    2556 – 2557 ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
     (CMA) รุ่น 6/2551   2548 – 2554 รองประธานกรรมการ บริษทั ขนส่ง จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Directors Certification    2542 – 2554  ประธานกรรมการ บริษทั หมอมี จ  ากดั 
     Program (DCP) รุ่น 96/2550    2537 – 2540 กรรมการ บริษทั ขนส่ง จ  ากดั (Government Enterprise) 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2513 – 2530 ผูช่้วยกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 
     บริษทัไทย      

  - ประกาศนียบตัร วิทยาลยัป้องกนั      

     ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี       

     377/2537      
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสนัติ บางออ้ 71 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ - 0 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ     การเกษตร มหาวิทยาลยัเทก็ซสั   ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการก ากบัดูแล บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการสรรหาและ    เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา    กิจการ ประธานกรรมการ  
ก าหนดค่าตอบแทน  - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต     สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบและ    (การคลงั) จุฬาลงกรณ์    กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยั    กรรมการอิสระ  
31 มกราคม 2555  - ประกาศนียบตัรวิทยาลยัป้องกนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน บริษทั ประชาอาภรณ์ จ  ากดั (มหาชน) 
     ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 38    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
  - ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา    2553 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ  ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศ   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    สหราชอาณาจกัร   2559 – ปัจจุบนั อนุกรรมการจดัท าบนัทึก  
  - หลกัสูตร Director Certification    ขอ้ตกลงและประเมินผลการ  
     Program (DCP 12/2544)    ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขา  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    สาธารณูปการ อุตสาหกรรมและ  
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    พาณิชยกรรมเชิงพาณิชย ์  
  - หลกัสูตร Audit Committee   2555 – 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึก กระทรวงการคลงั 
     Program (ACP 42/2556)    ขอ้ตกลงและประเมินผล  
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)    สาขาส่ือสารและพลงังาน  

  - หลกัสูตร Monitoring Fraud     ของคณะกรรมการ  
    Risk Management  (MFM9/2556)    ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2549 – 2552 อธิการบดี มหาวิทยาลยัโยนก จงัหวดัล าปาง 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2544 – 2545 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
     2542 – 2544 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสนัติ บางออ้ (ต่อ)  - หลกัสูตร Monitoring the    2540 – 2549 รองเลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
     System of Internal Control and      แห่งชาติ 
     Risk Management (MIR 14/2556)   2539 – 2542 กรรมการ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Monitoring the       

     Internal Audit Function      

     (MIA 14/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Monitoring the       
     Quality of Financial Reporting      
     (MFR 17/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Role of the       
     Compensation Committee       
     Program (RCC 16/2556)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Audit Committee       

     Seminar – Get Ready for the Year       
     End สภาวิชาชีพในพระบรม      
     ราชูปถมัภ ์   ปี 2558      
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 36 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 3.89% กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่า    จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั  ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ตอบแทน    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหากิจศิริ  และ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการและ    มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นโครงการ คู่สมรสของ  กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั   ร่วมกบั Kellogg Graduate School  นายกมลสุทธ์ิ  ต.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ    of Management of Northwestern  ทพัพะรังสี  พ.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ากดั 
รับรอง     University ประเทศสหรัฐอเมริกา   มี.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
31 มกราคม 2555  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   ม.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
    จากมหาวิทยาลยับอสตนั    มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
     สหรัฐอเมริกา   ก.พ. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Director Accreditation    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ  ากดั 
     2554 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
      บริหารและปฏิบติัการ  

     2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มูเกนได จ ากดั 
     2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ากดั 
     2552 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอร่ี จ  ากดั 
     2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ากดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (ต่อ)     2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ  ากดั  

     2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

     2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
     2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 

     2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จ  ากดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ  ากดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ากดั 
นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั  46 - License of Law, Emirates  - 0 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

เอม็. อลันสัซารี     University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและก าหนด     กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ     ปัจจุบนั สมาชิก The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
30 มกราคม 2556     ปัจจุบนั Assistant- The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
      Undersecretary  
     ปัจจุบนั Director General Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa 
       Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั รองประธาน Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 
 
 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 70 - M.A. Economics Georgetown  - 0 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการตรวจสอบ     University, USA   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเส่ียง  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี)   2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เงินทุนแอด๊วานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
และกรรมอิสระ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการตรวจสอบ  

30 มกราคม 2556  - หลกัสูตร Director Accreditation    2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
     Program (DAP) รุ่นท่ี 8/2547   พ.ย. 54 – ต.ค. 57 ประธานกรรมการก ากบัดูแล บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กิจการท่ีดี  

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   พ.ค. 52 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification    เม.ย. 52 –2559 กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
    Program (DCP 104/2551)   2549 – 2552 กรรมการอิสระ กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมส่งเสริม   สถาบนั    ตรวจสอบ กรรมการสรรหา  

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Audit Committee   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ  ากดั 

     Program (ACP 27/2552)   2554 – 2559 ประธานกรรมการ บริษทั วิทยัไบโอเพาเวอร์ จ  ากดั 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2552 – 2559 กรรมการ บริษทั เอเวอร์กรีน พลสั จ  ากดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2546 – 2547 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  - หลกัสูตร Finance of Non-   2545 – 2549 ปลดั กระทรวงพลงังาน 
     Finance Director (FND 13/2547)      

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Role of Chairman      

     Program (RCP 10/2547)      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
    กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั(%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ (ต่อ)  - หลกัสูตรการป้องกนั      
    ราชอาณาจกัรวิทยาลยัป้องกนั      

    ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40      

  - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง      

     การเมืองการปกครองในระบอบ      
     ประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหาร      

     ระดบัสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 5       

     สถาบนัพระปกเกลา้      

  - หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง       

     (นบส.1) รุ่นท่ี 13/2536 สถาบนั      

     พฒันาขา้ราชการพลเรือน      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง       

     สถาบนัวิทยาการตลาดทุน       
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 5      
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 67 - ปริญญาเอก Industrial Engineering,  - 0 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ    Lamar  University ประเทศสหรัฐอเมริกา   พ.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
13 พฤษภาคม 2558  - ปริญญาโท Industrial Engineering, Lamar   2551 – 2552 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
    University ประเทศสหรัฐอเมริกา    กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้  

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต    และก๊าซธรรมชาติ  

  (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2546 – 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตรRole of the Compensation     กลุ่มธุรกิจส ารวจ ผลิต และ  

    Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนั    ก๊าซธรรมชาติ  

     กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 10/2553   2543 – 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั  
  - หลกัสูตร Directors Certification Program    ปตท. ปฏิบติังานในต าแหน่ง (มหาชน) 
     (DCP)สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

     บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2547   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

  - หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director   2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ากดั 

     Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2552 – 2555 ประธานกรรมการและ บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่    รีซอร์สเซส จ ากดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 9/2547    รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
  - คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ       

     (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      

     บริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วม      
     เอกชน (วปรอ. 4212) วิทยาลยัป้องกนั      
     ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 12      
  - Stanford Executive Program, Stanford      
     University ประเทศสหรัฐอเมริกา      
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั(%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 39 - ปริญญาโทดา้นคณิตศาสตร์ คู่สมรสของ - กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการ    ประกนัภยั มหาวิทยาลยับอสตนั  นางสาวอุษณา คู่สมรส เม.ย. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
27 เมษายน 2559     ประเทศสหรัฐอเมริกา มหากิจศิริ ถือ 3.89% ธ.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     และการวิจยัเชิงปฎิบติัการ    ธ.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
     มหาวิทยาลยัแมสซาจูเซทส์   ต.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา   ก.ย. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Director Certification    พ.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ากดั 
    Program สมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.พ. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี    ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
    119/2552   ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
  - Pacific Basin Economic Council    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
    Thailand (PBEC) – Director    2556 – ปัจจุบนั Chief Business Development  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
    General 2545 – 2547    Officer  

     2553 – ปัจจุบนั CEO/Founder บริษทั มูเกนได จ ากดั 
     2550 – 2556 Vice President Business  บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
      Development  

     2544 – 2547 Marketing Analyst บริษทั กรีนสปอต จ ากดั 
 

 

 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107537001137&jpTypeCode=7
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1.2 ผูบ้ริหาร 
ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหาร (%) ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 38 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พ่ีชายของ 22.02% กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ    การเงินจากมหาวิทยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา (รวมจ านวน ม.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานหนา้ท่ีบริหาร  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ หุ้นท่ีถือผา่น  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
กรรมการบริหาร    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค   คสัโตเดียน มิ.ย. 56 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  
ประธานกรรมการการลงทุนและ    สหรัฐอเมริกา  แลว้)   (มหาชน) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั  - หลกัสูตร Director Accreditation    มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)     รองประธานกรรมการบริหาร  
รับรอง 31 มกราคม 2555     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   มิ.ย. 55 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ย. 54 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification   เม.ย. 54 –ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
     Program (DCP 53/2548)   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   ต.ค. 59 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   ก.ย. 59 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    ก.ย. 59 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 
     สถาบนัวิทยาการตลาดทุน    มี.ค. 59 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
     (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17    ก.พ. 58 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 
     ปี 2556     (สิงคโปร์) 
     ส.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
     เม.ย. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
     เม.ย. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
     มี.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
     ก.พ. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 
     ก.พ. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     ก.พ. 57 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 203 - 

 

ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

     ม.ค. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
     พ.ย. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
     ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จ  ากดั 
      และผูอ้  านวยการใหญ่  

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอร่ี จ  ากดั 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) แบบ 56-1 

 - 204 - 

 

ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     ก.ค. 55 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ  ากดั 
     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
     2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ  ากดั 
     2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ จ  ากดั 

     2553 – ก.ค. 2557 กรรมการบริหาร บริษทั สินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ จ  ากดั 

     2551 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ากดั 
     2548 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
     2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ากดั 
     2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ครัวเลควดู จ  ากดั 
     2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ากดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ากดั 
     ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ากดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั(%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 39 - ปริญญาโทดา้นคณิตศาสตร์ คู่สมรสของ - กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ    ประกนัภยั มหาวิทยาลยับอสตนั  นางสาวอุษณา คู่สมรส เม.ย. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ใหญ่อาวโุส และประธาน     ประเทศสหรัฐอเมริกา มหากิจศิริ ถือ 3.89% ธ.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม  - ปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

1 สิงหาคม 2558     และการวิจยัเชิงปฎิบติัการ    ธ.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
     มหาวิทยาลยัแมสซาจูเซทส์   ต.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา   ก.ย. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Director Certification    พ.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ากดั 
    Program สมาคมส่งเสริมสถาบนั   ก.พ. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี    ก.พ. 57 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
    119/2552   ก.พ. 56 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
  - Pacific Basin Economic Council    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
    Thailand (PBEC) – Director    2556 – ปัจจุบนั Chief Business Development  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
    General 2545 – 2547    Officer  

     2553 – ปัจจุบนั CEO/Founder บริษทั มูเกนได จ ากดั 
     2550 – 2556 Vice President Business  บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
      Development  

     2544 – 2547 Marketing Analyst บริษทั กรีนสปอต จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0107537001137&jpTypeCode=7
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 52 - ปริญญาตรี Commerce (Honors), - 0.0030 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    University of Delhi ประเทศอินเดีย  (ถือผา่น พ.ค.58 –ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
อาวุโสและประธานเจา้หนา้ท่ี  - Fellow Chartered Accountant(FCA)   บริษทั ไทย  อาวุโสและประธานเจา้หนา้ท่ี  
การเงิน กรรมการบริหาร  - หลกัสูตร Director Certification  เอน็วีดีอาร์  การเงิน/กรรมการบริหาร  
13 พฤษภาคม 2558    Program (DCP) สมาคมส่งเสริม  จ ากดั) ต.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
    สถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD)    บริหาร  
    รุ่นท่ี 78/2549   ส.ค.48 – ต.ค. 54 CFO and Acting Managing  บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร The Board’s Role in     Director  

    Mergers and Acquisition    พ.ย.54 – มี.ค. 58 Board’s Member Jindal Stainless Limited 

    (M&A) สมาคมส่งเสริม    Executive Director & CFO  

    สถาบนักรรมการบริษทัไทย    กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    (IOD) รุ่นท่ี 1/2554   ก.ย. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Diploma Examination    ก.พ. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   ก.พ. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
     บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 49/2559   ม.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     ม.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     ม.ค. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
     มิ.ย.58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

     มิ.ย.58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     ธ.ค.58 – พ.ย. 59 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายซิกมนัต ์สตรอม 60 - ปริญญาโท สาขา Computer  - 0.0079 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-    Science, Finance/Administration   พ.ค.58 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
อะโกรและโลจิสติกส์    ,EDB  Hoeyskolen    อะโกรและโลจิสติกส์  

6 พฤษภาคม 2558    ประเทศนอร์เวย ์   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification     กรรมการบริหารและ  
    Program (DCP),  จากสมาคม    กรรมการสรรหาและ  
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั    ก าหนดค่าตอบแทน  
   ไทย (IOD),รุ่นท่ี 182/2556   กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ากดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     2558 – ก.ค. 2559 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ  ากดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 
     2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

     2556 – 2557 กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
     2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จ  ากดั 
     2553 – ปัจจุบนั กรรมการ Baria Joint Stock Company of Services for Import Export  

       of  Agro-Forestry Products and Fertilizers 
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ช่ือ – สกลุ / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายซิกมนัต ์สตรอม (ต่อ)     2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
     2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
     2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์  
       ประเทศเวียดนาม 

นายคิท เหวย่ อ้ึง 39 - Bachelor of Commerce &  - 0 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      Management, Lincoln University    ม.ค.58 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
สายงานการลงทุน กลยทุธ์     ประเทศนิวซีแลนด ์    สายงานการลงทุน กลยทุธ์  

และบริหารความเส่ียง  - Chartered Financial Analyst (CFA)     และบริหารความเส่ียง  

20 มกราคม 2558     charter holder with the CFA    กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
     Institute   ก.ย. 59 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 
  - CPA Australia   มี.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 

     มี.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั 

     มี.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

     มี.ค. 58 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วิสเซส จ ากดั 

     2556 – 2557 Senior Vice President Maybank Kim Eng ประเทศสิงคโปร์ 
     2548 – 2555 Executive Director Goldman Sachs ประเทศสิงคโปร์ 
     2547 – 2548 Vice President ECM Libra ประเทศมาเลเซีย 
     2543 – 2547 Analyst HSBC Securities ประเทศมาเลเซีย 
     2541 – 2543 Auditor Ernst & Young ประเทศมาเลเซีย 
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1.3 เลขานุการบริษทั 
 

ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กุล 51 - ปริญญาโทสาขาการบริหารศศินทร์ - 0 2533 – ส.ค. 59 ผูอ้  านวยการแผนก บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
เลขานุการ    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    ทะเบียนหุ้น  
14 สิงหาคม 2551  - อกัษรศาสตร์บณัฑิต       
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
  - หลกัสูตร Director Certification Program      
    (DCP 1/2543) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
    กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Company Secretary Program         
    (CSP 15/2549) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
    กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Effective Minute Taking      
    (EMT 1/2549) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      
    กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Understanding the fundamental      
    of financial Statement (UFS 1/2549)      
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Improving the Quality of       
    Financial  Reporting (QFR 2/2549)       
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
   บริษทัไทย (IOD)      
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวธมนวรรณ วรพงศจิ์รกาล  49 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต - 0 ก.ย. 59 – ธ.ค. 59 ผูอ้  านวยการฝ่าย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

 เลขานุการบริษทั      สาขาการก ากบัดูแลกิจการ    เลขานุการบริษทั  
28 ตุลาคม 2559     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2553 – ก.ย. 59 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 
  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต    เลขานุการบริษทั  
      สาขาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ      
      (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย      
  -  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต       
      สาขาวรรณคดีองักฤษ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่      
  - หลกัสูตร Corporate Governance for  Executives      
     1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
     บริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Internal Auditing Education Partnership      
     (IAEP) จากสภาวิชาชีพบญัชี      
  - หลกัสูตร Effective Minutes Taking 41/2554      
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      
     (IOD)      
  - หลกัสูตร Director Accreditation Program       
     41/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
     บริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตร Company Secretary Program 20/2549       
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      
     (IOD)      
หมายเหตุ หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัอยูใ่นหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ ขอ้  8.3 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 

นา
ยป

ระ
เส
ริฐ
 บุ
ญส

ัมพ
นัธ

 ์

นา
ยเฉ

ลิม
ชยั

 ม
หา

กิจ
ศิริ

 

นา
ยฌ

อ็ง
 ป
อล

 เท
เวอ

แน
็ง 

นา
ยเชี

ย ว
นั 
ฮทั

 โจ
เซ
ฟ 

นา
ยส

มบู
รณ์

เกีย
รติ
 เก
ษม

สุว
รร
ณ 

นา
ยส

ันติ
 บ
าง
ออ้

 

นา
งส

าว
อุษ

ณา
 มห

ากิ
จศิ

ริ 

นา
ยโ
มฮ

มัเ
หม

ด็ ร
าเช

ด อ
าห

มดั
 

เอม็
. อ
ลัน

สัซ
ารี

 

นา
ยเชิ

ดพ
งษ

 ์สิ
ริว
ิชช

 ์

นา
ยจิ
ตร
พง

ษ ์
กว

า้ง
สุข

สถิ
ตย

 ์

นา
ยก
มล

สุท
ธิ์ ท

พัพ
ะรั
งสี

 

นา
ยจิ
เท
นเ
ดอ

ร์ พ
อล

 เว
อร์
มา

 

นา
ยคิ

ท 
เห
วย่
 อึ้ง

 

นา
ยซิ

กม
นัต

 ์ส
ตร
อม

 

รายช่ือบริษทั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) X // // // / / / / / / /, O O O O 

 1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั  / / /        /  / 
 2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน)  /     /        
 3. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) จ  ากดั              / 
 4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  / / /   /       / 
 5. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี  /     /       / 
 6. บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี  /     /       / 
 7. บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี  /     /       / 
 8. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช              / 
บริษทั 9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เดนมาร์ก เอพีเอส              / 
ยอ่ย 10. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี  /  /        /  / 
 11. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี  /             
 12. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) X // // //           
 13. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั  / /         /   
 14. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  /          /   
 15. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี               
 16. บริษทั  เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี            /   
 17. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั  / /         /   
 18. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั  / /         /   
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 19. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็. บีเอชดี.    /           
 20. บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี    /           
 21. บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี    /           
 22. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั  /             
 23. บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส จ ากดั  /             
 24. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ากดั  / /         /   
 25. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิ อาระเบีย จ  ากดั               
 26. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี  /          /   
บริษทั 27. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ากดั  /             
ยอ่ย 28. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ  ากดั  /             
 29. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ  ากดั  /             
 30. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ  ากดั  /             
 31. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั  / /         /   
 32. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี            /   
 33. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย               
 34. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  / / /           
 35. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี   /            
 36. บริษทั เมอร์เมด เอม็ทีเอน็ พีทีอี แอลทีดี  / / /           
 37. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส แอลแอลซี    /           
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 38. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั  /  /   /     /  / 
บริษทั 39. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ากดั  /     /     /  / 
ยอ่ย 40. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน)  //  //           
 41.  บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั  /  /         /  
 42. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั  /  /         /  
 43. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  /  /         /  
 44. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วิสเซส จ ากดั  /  /         /  
 45. บริษทั บาคองโค จ ากดั  /  /          X 
 46. บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  /  /   /     /   
 47. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  /     /        
 48. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)  X  /          / 
 49. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  /  /          / 
 50. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั  /     /        
 51. บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั  /     /    /    
 52. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั  /         /    
 53 .บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั  / /          /  
 54. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั  /     /    /    
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 1. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ากดั  /          /  / 

 2. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  /            / 
 3. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรคก้ิง ไพรเวท จ ากดั               
บริษทั 4. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.  /  /          / 
ร่วม 5. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี              / 
 6. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั    /        /  / 
 7. บาเรีย เซเรส  /            / 
 8. บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั  /             
 

หมายเหตุ X =  ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ O = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

 

ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมชาติ สุรกิตติด ารง 50 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - 0 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   พ.ค. 58 – ธ.ค. 59 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จาก   2556 – 2558 Business Unit Controller –  DKSH Thailand (listed in Switzerland Stock Market) 
และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    Consumer Goods  
ปฏิบติังาน  - ปริญญาตรี สาขาการ   2553 – 2555 Head of Business Intelligence  DKSH Thailand (listed in Switzerland Stock Market) 
1 พฤษภาคม 2558    ตรวจสอบบญัชีจาก    Department - Consumer Goods  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   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  Division Magnecomp Precision Technology (Plc) 
  - Certified Internal Auditors    กิจการท่ีมิใช่เป็นบริษทัจดทะเบียน 
    (CIA)   2550 – 2551 Senior Director of Internal  Fabrinet Co., Ltd (NYSE) 
      Audit Department  
     2550 VP-Regional Internal Audit  Liberty International (Member of Liberty  
      (Asia Region) Mutual Group) 
     2547 – 2549 Senior Corporate Governance  Li & Fung Group 
      Manager  
     2544 - 2547 Regional Internal Audit  Li & Fung Group 
      Manager and Internal Audit   
      Manager  



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

 - 216 - 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ 
 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการบริษทัฯ ใหมี้การ     
จดัการท่ีดี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย์
สุจริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป โดยก ากบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลด าเนินงานท่ีเป็นจริงของ
บริษทัฯ 
  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการ
รายงานการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และ
สามารถใหค้วามมัน่ใจอยา่งมีเหตผุลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2559) ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกตอ้ง ตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์)  (นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่เป็นกรรมการท่ีมี

ส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทัฯ จ านวน 3 ท่าน โดยมีนายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายสนัติ บางออ้ และนายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น
และไดป้ฏิบติัหน้าท่ีภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
 

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการ
ตรวจสอบคือ การใหก้ารสนบัสนุนต่อคณะกรรมการบริษทัในการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและ
การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การปฏิบติั
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การติดตามดูแลคุณสมบติั ความเช่ียวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็น
อิสระของทั้งผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ          
ผูต้รวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
เม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยั หรือมีความเห็นวา่ควรมีการด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะในเร่ืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างทันท่วงที การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและรับฟังค าช้ีแจงจากผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในกระบวนการ
จดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงินในเร่ืองขอ้มูลท่ีส าคญัของงบการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีท่ีมีสาระส าคญั รายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ท่ีมีสาระส าคญั รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯท่ีมีสาระส าคญั การเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้น รายการผิดปกติและประมาณการท่ีมีสาระส าคญั (ถา้มี) เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติังบการเงินดงักล่าว ในการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบได ้ สอบทานรายงาน
ท่ีไดรั้บจากทั้งผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี โดยเฉพาะการรายงานในเร่ืองความเส่ียงหรือการประเมินต่างๆ ท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเวลานั้น 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่งอิสระ

ถึงขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัในการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็น
ประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี รวมทั้งพฤติการณ์อนัควรสงสัย
ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงในปี 2559 ผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สังเกตท่ีเป็นสาระส าคญั และไม่พบพฤติการณ์
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อนัควรสงสยัดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม เพื่อการเปิดเผย
ขอ้มูลทางการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กับขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั และมีการจดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 รวมทั้งไดส้อบทานความเป็น
อิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานของ
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากท่ีกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในดา้นการบริหาร ดา้น
การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามแนวทางท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ฝ่ายตรวจสอบภายในได้แจ้งผลการตรวจสอบและประเด็นท่ีพบแก่ผูรั้บตรวจและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ ง
ขอ้แนะน าท่ีเหมาะสมและติดตามการด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุง และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุก
ไตรมาส นอกจากท่ีกล่าว ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นท่ีสอดคลอ้งวา่ไม่พบขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญัท่ี
มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
และเพียงพอรวมถึงการประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุมขององคก์ร การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม การส่ือสาร
ขอ้มูล และระบบการติดตามผลการด าเนินงาน ตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นวา่จ าเป็นส าหรับการประกอบกิจการของบริษทัฯ และไม่พบ
ขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั 
 
3. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ายก ากบัดูแล และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัเพ่ือสอบทานการ
ปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ ผูต้รวจสอบภายในไดท้ าการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆ มีความสมเหตุสมผลเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ผลการสอบทานไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ตามล าดับ 
เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่รายการเก่ียวโยงกนัมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
สาระส าคญั และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นว่าบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัการด าเนินงานของบริษทัฯตามกฎหมายท่ีส าคญั 

 
4. การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองข้อร้องเรียนเกีย่วกบัการทุจริต (Whistleblowing Policy) 

คณะกรรมการไดส้นบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและพิจารณาขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริต เช่น การเพ่ิม
ช่องทางใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง เพื่อใหส้ามารถแจง้ขอ้มูล
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจดั
ใหมี้ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมีมาตรการคุม้ครองโดยไม่เปิดเผยผูแ้จง้ขอ้มูลและถือเป็นความลบั 
ไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองการกระท าผิดหรือการทุจริตในรอบปีน้ี 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการได้พิจารณาและรับทราบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยกระบวนการและเน้ือหาในหนงัสือรับรองฯ ช่วยให้ความมัน่ใจวา่ 
บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการพฒันาโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบเพ่ือใหมี้การตรวจสอบในเชิง
รุก (Proactive) รองรับความเส่ียงท่ีส าคญัอ่ืนๆ นอกเหนือการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และก าหนดให้มีการ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามการแกไ้ขประเด็นจากการตรวจสอบของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญั เพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการตรวจสอบ รวมทั้งก ากบัใหมี้การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน และการ
พฒันาบุคลากรผูต้รวจสอบภายในให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทกัษะในสายอาชีพ นอกจากน้ียงัไดว้างระบบ Risk Control 
Matrix (RCM) ซ่ึงช่วยในการพฒันาการการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรส านกังานตรวจสอบ ซ่ึงได้

ใหค้วามเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 และคณะกรรมการบริษทัได้
อนุมติั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบภายใน
ครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และหนา้ท่ีความรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์และเหมาะสม
กบัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 
6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเร่ือง
ต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใชเ้วลาในการใหค้  าแนะน าในการแกปั้ญหา คุณภาพของทีมงานในเร่ืองความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และการท างานตามแผนงานท่ีวางไว ้

 
จากการพิจาณาอยา่งรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดัเป็นผูส้อบ

บญัชีใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 3636 และ/หรือ  นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ/หรือ นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565  และ/หรือ นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 จากบริษทั เคพีเอ็มจี    
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และอนุมติัค่าสอบบญัชีส าหรับงบ
การเงินเฉพาะบริษทัฯ และส าหรับบริษทัในกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 3.7 ลา้นบาท และ14.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
7. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้ งคณะ และ
รายบุคคล ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑ ์ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยซ่ึ์งผลของการประเมินแสดงวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิผลดีเยีย่ม 
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ ตลอดจนไดใ้ห้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคญักบัการมี
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯมีการก ากบัดูแลท่ีดี โดยมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ  มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบบญัชีและรายงานทางการ
เงินมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ และการปฏิบติังามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

  

 

 

 

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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