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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 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,998,446,888 บาท และทุน
ช าระแลว้ 1,822,464,006  บาท  
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาคือ  
 

ปี 2556 - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”)  เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ากดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ไดรั้บมอบเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองรวม 
3 ล า  โดยเป็นเรือท่ีสัง่ตอ่ใหม่ 2 ล าและเรือมือสองอีก 1 ล า ส่วนบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิงค ์ จ ากดั 
(“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”)  ไดรั้บมอบเรือขดุ
เจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีสัง่ตอ่ใหม่อีก 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  

- บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”)ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุน้เพ่ิมทุนจ านวนเงิน 
175.78 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด 

 
ปี 2557 - TSS ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมือสองรวม 6 ล า 

- บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูเ่กือบทั้งหมด ก่อตั้งข้ึนจากการ
ควบรวม 45 บริษทัในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองของ TTA ท่ีไม่ไดด้ าเนินกิจการแลว้ในประเทศ
ไทยเขา้ดว้ยกนั 
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- TTA ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 
2556  เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทั บาคองโค จ ากดั (“บาคองโค”) PMTA ไดแ้ปร
สภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2557 

- TTA ขายเงินลงทุนในบริษทั PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึง
เป็นบริษทัท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 49 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 

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

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

- 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  
- PMTA ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดเ้ป็นผลส าเร็จ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 

และเป็นบริษทัยอ่ยของ TTA โดย TTA ถือหุน้ใน PMTA ร้อยละ 67.2 
- TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้นประเทศประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้น

การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูแ้ละเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 
- เมอร์เมด และ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.สผ”) ไดล้งนามในบนัทึก

ความร่วมมือทางดา้นการวจิยัและพฒันายานยนตใ์ตน้ ้ าควบคุมดว้ยตนเอง (Autonomous Underwater 
Vehicle หรือ AUV) ท่ีมีการใชง้านครบทุกฟังกช์ัน่ ส าหรับใชใ้นการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพ่ือการ
พฒันานวตักรรมในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 

- PMTA ไดเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายปุ๋ยยเูรียสูตร N-Protect แต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ของบริษทัผลิตสารเคมีชั้นน าระดบัโลก “โซลเวย ์แห่งเบลเยีย่ม” ใชใ้นประเทศเวยีดนาม 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”)  คิดเป็นมูลค่า 28 
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม  2559 

 - TTA ลงทุนร้อยละ 30 ในบริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั (“LGA”) ผา่นบริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส 
จ ากดั (“ACS”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้ทั้งหมด 
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 - TTA ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุน คือ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั (“TTA SUEZ”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริหารจดัการ
ดา้นน ้ าด่ืมและใหบ้ริการดา้นการบ าบดัน ้ าเสีย โดยร่วมทุนกบั Suez Environnement South East Asia 
Limited เพ่ือพฒันาธุรกิจน ้ าด่ืมและบริการดา้นการบ าบดัน ้ าเสียในประเทศไทย 

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

 

ปี 2560 - TSS ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมือสองรวม 3 ล า 
- TTA จดัตั้งบริษทั พี เอช แคปปิตอล จ ากดั (“PHC”) โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 70 ใน PHC เพื่อเขา้ซ้ือ

กิจการพิซซ่า ฮทั ในประเทศไทย จากบริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
(“YUM”) ไดเ้ป็นผลส าเร็จเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 และ PHC ไดบ้ริหารจดัการกิจการร้านพิซซ่า ฮทั ทุก
สาขาในประเทศไทยนบัตั้งแต่นั้นมา 

- TTA และ TSS จดัตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (“TST”) ข้ึนเพ่ือใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ทางเรือโดยเรือสญัชาติไทย ทั้งน้ี TST ไดรั้บโอนเรือจาก TSS 1 ล าเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการ 

- เมอร์เมด ไดเ้ขา้ลงทุนโดยการถือหุน้ร้อยละ 49 ในบริษทั พีทีจีซี จ ากดั (“PTGC”) ในประเทศกมัพชูา เพื่อ
สร้างผลตอบแทนในอนาคต 
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1.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 รับจดัการเรือเดนิทะเล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

1. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) รับจดัการเรือเดินทะเล 99.99% 
2. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั รับจดัการเรือเดินทะเล 99.99% 

 

 ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

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

4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 
5. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

6. บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

7. บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

8. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 
9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เซา้ท ์แอฟริกา (พีทีวาย) จ ากดั (แอฟริกาใต)้ ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 
 

 ให้บริการเช่าเรือและรับขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

10. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ใหบ้ริการเช่าเรือและ 
รับขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 

99.99% 

 

นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

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

 

กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

12. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 58.22% 
13. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
14. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

15. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
16. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี. ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
17. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
18. บริษทั  เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
19. บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
20. บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
21. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
22. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
23. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 49.00% 
24. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
25. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
26. เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
27. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
28. บริษทั ซบัเทค ซาอุดิอาระเบีย จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
29. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 49.00% 
30. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 33.76% 
31. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
32. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
33. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
34. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส แอลแอลซี ลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 40.00% 
35. บริษทั พีทีจีซี จ ากดั บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ 49.00% 
 
กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

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

37. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี เพ่ือการคา้ทัว่ไป 100.00% 
38. บริษทั บาคองโค จ ากดั ขายปุ๋ยเคมี 100.00% 
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กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ 
โลจสิตกิส์ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

39. บริษทั บาเรีย เซเรส บริหารท่าเรือ 28.00% 
40. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั เรือบรรทุกน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 40.00% 
41. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) โลจิสติกส์ถ่านหิน 90.11% 
42. บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั โลจิสติกส์ถ่านหิน 99.99% 

43. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ากดั โลจิสติกส์ถ่านหิน 99.99% 

44. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั โลจิสติกส์ถ่านหิน 99.99% 

45. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ากดั โลจิสติกส์ถ่านหิน 99.99% 

46. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ตวัแทนเรือ 50.00% 
47. บริษทั โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ตวัแทนเรือและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 49.00% 
48. บริษทั โทรีเซน-วนิามา โลจิสติกส์ จ ากดั คลงัสินคา้ทณัฑบ์นและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 100.00% 
49. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายหนา้เช่าเหมาเรือ 49.00% 
50. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรคก้ิง ไพรเวท จ ากดั นายหนา้เช่าเหมาเรือ 99.99% 
51. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนเรือ 51.00% 
52. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั คลงัเก็บสินคา้ 51.00% 

53. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด์ ซพัพลายส์  จดัหาอุปกรณ์ส าหรับจดัวางสินคา้ 99.99% 
 จ ากดั ในเรือเดินทะเล  

54. โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ตวัแทนเรือ 100.00% 
55. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี บริหารท่าเรือ 49.00% 
 

อาหารและเคร่ืองดืม่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

56. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั อาหารและเคร่ืองด่ืม 99.99% 
57. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 70.00% 
 

การบริหารทรัพยากรน า้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

58. บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั น ้าด่ืมและบริการก าจดัน ้ าเสีย 51.00% 
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การลงทุนอืน่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

59. บริษทั เอเชีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส จ ากดั เพื่อการลงทุน 99.99% 
60. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั ไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง 30.00% 
61. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ 99.99% 
62. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั เพื่อการลงทุน 99.99% 

63. บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เพื่อการลงทุน 100.00% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได ้
 

  
% การถือหุ้น รายได้ (บาท) 

กลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย ของ TTA ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับปีส้ินสุด % 
   31 ธ.ค. 2558  31 ธ.ค. 2559   31 ธ.ค. 2560  

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ชิปป้ิง 100 5,765,685,998  27  3,176,912,332  23 4,007,397,043  29 
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง เมอร์เมด 58.2 11,527,292,397  53  6,533,377,554  46  4,918,923,124  35 

ถ่านหิน/กลุ่มธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ UMS/1 90.1 577,509,567  3 483,055,531  3 448,118,629  3 

ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร บาคองโค/2 100 3,307,625,800  15  3,232,904,661  23  2,871,765,483  21  
กลุ่มธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ GTL/CMSS 51/99.9 247,644,163  1 235,597,337  2 1,146,056,725  8 
รายไดอ่ื้น 272,872,806  1 433,318,568  3  487,453,403  4  
รวม 21,698,630,731 100 14,095,165,983 100 13,879,714,407 100 

 
 
หมายเหตุ: /1 ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
 /2 ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
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ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 
ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 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 คิดเป็นร้อยละของมูลค่าอุปกรณ์

หรือการใหบ้ริการ 
ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 
รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้ / หรือค่าเช่าเรือ 

 
ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวศิวกรรมใต้ทะเล 
รายไดม้าจากการใหบ้ริการซ่อมบ ารุงท่อน ้ ามนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้างของแท่นขดุเจาะ โดยใชน้กั

ประดาน ้ า และอุปกรณ์หุ่นยนตด์ าน ้ า รายไดป้ระกอบดว้ยค่าเช่าเรือ อุปกรณ์ด าน ้ า หุ่นยนตด์ าน ้ า และค่าจา้งนกัประดาน ้ า 
ตามวนัและเวลาท่ีใชจ้ริง 
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ข.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิให้บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
รายไดม้าจากค่าเช่าเรือขดุเจาะคิดเป็นรายวนั และท าสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลาตามท่ีตกลงกนั 

 
ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 

ค.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิปุ๋ ยและบริการให้เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 
รายไดม้าจากการขายปุ๋ยและค่าเช่าพ้ืนท่ีโรงงานเพื่อเก็บสินคา้ 
 

ง. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มการลงทุนอืน่ 
ง.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจดัหาอปุกรณ์บนเรือและโลจสิตกิส์ 
รายไดม้าจากการขายอุปกรณ์ส าหรับรัดตรึงและปกป้องสินคา้บนเรือ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ 
ง.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 
รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ, ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้, ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ คิดค่าบริการ
จากน ้ าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 
ง.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
รายไดม้าจากการจ าหน่ายถ่านหินและการบริการขนส่งถ่านหิน 

ง.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ 
รายไดม้าจากการกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) ยอ้นกลบัไปในปี 2447 เติบโตข้ึนจาก
จุดเร่ิมตน้เล็กๆ ในฐานะของบริษทัท่ีเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางเรือและปัจจุบันเติบโตเป็นบริษทัระดับสากลท่ี
ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเชิงกลยทุธ์ (a strategic investment holding company) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัใน
ระดบัสากลไปทัว่ภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออกกลาง ยโุรป และแอฟริกา ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงใน 100 ล าดบัแรก ของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”)  ทั้งน้ี บริษทัฯ  ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจท่ี
หลากหลาย โดยมีผลตอบแทนหลกัท่ีไดจ้ากธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร และ
การลงทุนอ่ืน  
 

บริษทัฯ เร่ิมให้บริการดา้นการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2528 ความสนใจในดา้นพาณิชยนาวีของบริษทัฯได้
ขยายตวัข้ึน เม่ือบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั เมอร์เมด มารีน เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจให้บริการขุดเจาะ
น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง เพ่ือท่ีจะเจาะเขา้ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจดงักล่าว ต่อมา บริษทั เมอร์เมด มารีน 
เซอร์วสิเซส จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจให้บริการขุดเจาะน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง ไดเ้ขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2550 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท   เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน)          
(“เมอร์เมด”) บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจไปนอกเหนือกลุ่มพาณิชยนาวใีนปี 2552 โดยการเขา้ไปเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”) จากนั้นไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยของเวียดนามท่ีช่ือวา่ บริษทั     
บาคองโค จ ากดั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการผ่านการน าบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดส้ าเร็จในปี 2558  นอกจากจะเป็นการ
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สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แลว้ การลงทุนในกิจการดงักล่าวยงัท าให้ บริษทัฯ สามารถลดการพ่ึงพิงธุรกิจ
พาณิชยนาว ีซ่ึงมีลกัษณะของการเป็นรอบวฏัจกัรของอุตสาหกรรมและยงัท าใหส้ามารถมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึน  
 

ต่อมาในปี 2554 เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัข้ึนกบับริษทัฯ เม่ือครอบครัวมหากิจศิริไดก้ลายมาเป็นผูถื้อหุ้น        
ใหญ่ของบริษทัฯ  การด าเนินธุรกิจภายใตก้ารน าของนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ โดยปรับเปล่ียนสถานะทางธุรกิจของ บริษทัฯ 
ใหม่ และไดส้ร้างความเปล่ียนแปลง โดยเป็นไปดว้ยความรอบคอบในการวางรากฐานและปูแนวทางเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต  ความส าคญัล าดบัแรกคือการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กบัสถานะทางการเงิน และปรับปรุงศกัยภาพของ
ธุรกิจหลกัท่ีมีอยู่แลว้ให้ดียิ่งข้ึน บริษทัฯ ไดร้ะดมเงินทุน โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมสองคร้ัง 
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนเมอร์เมดไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและ
บุคคลในวงจ ากดั เพ่ือเสริมสร้างสถานะทางการเงินใหแ้ขง็แกร่งมากข้ึน 
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจใหม่ในปี 2557 โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการ
ลงทุนชั้นน าในเอเชียท่ีไดรั้บความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด (“To be the Most Trusted Asian Investment 
Group”) บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยู ่ในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีความปรารถนาท่ีจะขยายธุรกิจออกไป
โดยแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและมีความยืดหยุน่ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้นตามแนวทางกลยทุธ์ใหม่ใน
การด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดร้ะดมทุนอีกรอบในปี 2558 ดว้ยการออกหุน้เพ่ิมทุนจ านวนเงิน 7,286 ลา้นบาท 
 

ถึงแมว้า่ปีท่ีผา่นมาจะเผชิญความทา้ทาย จากการถดถอยตามวฏัจกัรของธุรกิจพาณิชยนาว ีบริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ไป
ท่ีการขยายการลงทุนและกระจายประเภทธุรกิจให้หลากหลายมากข้ึน บ ริษัทฯ         ลงทุนเ ชิงกลยุท ธ์
                                                  ท่ีมีช่ือเสียง             Suez Environnement South East Asia 
Limited (“Suez Environnement”) ในปี 2559 เพื่อเจาะตลาดธุรกิจน ้ าด่ืมและบริการระบบบ าบดัน ้ าเสียในประเทศไทย และ
ล่าสุดในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซ้ือกิจการพิซซ่า ฮัช ในประเทศไทย ผ่านบริษัทย่อยจากบริษัท ยมั เรสเทอรองตส์      
อินเตอร์เนชัน่เนล (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ 

วิสัยทศัน์ของเรา “บริษทัฯ จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชียท่ีไดรั้บความไวว้างใจและ
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด” เพ่ือเป็นผูน้ าทางธุรกิจโดยการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบและเป็นเลิศในดา้นธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยนื รวมทั้งสร้างมูลค่าและการเติบโตในระยะยาว ดว้ยเป้าหมายท่ีจะส่งผา่นประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาในตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมาไปสู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตและเสริมสร้างช่ือเสียงให้กบัธุรกิจหลกัของ  
บริษทัฯ ตลอดจนสร้างผลก าไรให้กบัทุกกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯให้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้มีการเงินท่ีเหนือกวา่และ
ผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนื 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัทั้งรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและธุรกิจหลกัขององคก์ร โดยพฒันา
ขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยการพฒันาปรับปรุงในด้านต่างๆ อย่างทันท่วงที เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  นับเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งในการท่ีจะบริหารงานท่ามกลางภาวะตลาดท่ีมีความ    
ผนัผวนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจให้บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง    
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บริษทัฯ จึงพยายามเสริมสร้างสถานะในดา้นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษทัต่างๆ ท่ีอยู่ในพอร์ตการลงทุนของ
บริษทัฯ ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะรักษาและเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานให้ย ัง่ยืน โดยมุ่งเน้นในเร่ือง
คุณภาพและตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า 
 

บริษทัฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการส่งผา่นการเติบโตอยา่งมัน่คงและสมดุลยใ์นทุกแขนงธุรกิจ โดยจะเร่งการเติบโต
ของธุรกิจจากความหลากหลายของโอกาสทางกลยทุธ์ท่ีจะท าให้เกิดผลก าไรท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว ในปีท่ีจะมาถึงน้ี บริษทัฯ
จะยงัคงด าเนินธุรกิจดว้ยกลยทุธ์ในการรวมธุรกิจและสร้างความหลากหลายทางธุรกิจ  นอกเหนือไปจากธุรกิจหลกัเดิมท่ีมี
อยู ่บริษทัฯ ก าลงัมองหาธุรกิจใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต โดยเนน้การใชก้ลยทุธ์ท่ียืดหยุน่แต่รัดกุมในการท าธุรกิจใน
ประเทศไทยและแถบอินโดจีนเป็นหลกั ดว้ยเป้าหมายท่ีจะสร้างรายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีมีความมัน่คงยิ่งข้ึน  บริษทัฯได้
มุ่งเป้าท่ีจะขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีน่าสนใจสามกลุ่มดว้ยกนั คือ  สินคา้อุปโภคบริโภค น ้ า และโลจิสติกส์/คลงัสินคา้    
บริษทัฯ จะมีความเขม้งวดและมีวินยัทางการเงินโดยมุ่งเน้นท่ีการเติบโต ผลตอบแทน และการสร้างมูลค่าจากการเขา้ซ้ือ
และการรวมกิจการ หรือในการขยายกิจการ นอกจากน้ีบริษทัฯ จะสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ทางธุรกิจให้แข็งแกร่งเพ่ือให้
เกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

 
ในฐานะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (investment holding company) ความส าเร็จของ

บริษทัฯ ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการบริหารการลงทุนและธุรกิจดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพในแต่ละรอบ    
วฏัจกัรของอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าท่ีย ัง่ยนืดว้ยการบริหารจดัการในระยะยาว บริษทัฯจะยงัคงแสวงหานวตักรรมและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพสูง  รวมทั้งการก ากบัดูแล
และวนิยัท่ีเขม้งวดในทุกธุรกิจของบริษทัฯ 
 

บริษทัฯจะเป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีความหลากหลายทางธุรกิจยิ่งข้ึน โดยให้ความส าคญักบัผลประกอบการและการ
สร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 
พอร์ตการลงทุนทางธุรกจิ 

ดว้ยเป้าหมายสูงสุดในการสร้างและท าใหมู้ลค่าของผูถื้อหุน้มีความยัง่ยนื บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีการบริหารจดัการและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจในภาพรวม ในฐานะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นใน
บริษทัอ่ืน กลุ่มบริษทัฯ มีพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจท่ีหลากหลายโดยกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่ม
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืน ท่ีปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ธุรกิจขององคก์รจากกลุ่มธุรกิจเดิมในปีก่อน คือ ขนส่ง พลงังาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน บริษทัฯ ยงัเร่งการขยายตวัของกลุ่ม
บริษทัฯ ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมให้เติบโตข้ึนในปี 2560 ภายใตก้ารลงทุนโดยการเข้าซ้ือสินทรัพยใ์นกิจการร้าน      
พิซซ่า ฮทั ในประเทศไทย  

 
พอร์ตการลงทุนทางธุรกิจหลกัท่ีส าคญั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ  ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกั       

ส่ีกลุ่มและโดยมีบริษทัในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดงัน้ี 
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กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ) 

ผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 

กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 58.22) 

ผู้ เช่ียวชาญการให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการขุดเจาะนอกชายฝ่ังในอุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซ
ธรรมชาติ 
 

กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 
 บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 68.52 ) 

ผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยและให้บริการให้เช่าพืน้ท่ีโรงงานในประเทศเวียดนาม 
 

กลุ่มการลงทุนอืน่ 
 บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70)   

ผู้ให้บริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั(มหาชน) (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90.11 ) 

ผู้ เช่ียวชาญการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 การลงทุนอ่ืนๆ 

 
กลุ่มธุรกจิของบริษทัฯ 
2.1.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 
โทรีเซน ชิปป้ิง 
ภาพรวมธุรกจิ 

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
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รับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (Contracts of Affreightment หรือ “COA”) นอกจากจะใหบ้ริการดว้ยกองเรือท่ีตนเองเป็นเจา้ของ
แลว้ โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัมีการเช่าเรือมาเสริมเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

 
กองเรือทั้งหมดจะถูกบริหารจดัการโดยทีมงานมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงประจ าอยูท่ี่ส านกังานในสิงคโปร์

ไทย และกรุงลอนดอน 
 

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

 
อตัราการแข่งขนัในธุรกิจเดินเรือทัว่โลกปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมาก ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นการ

แข่งขนัของโทรีเซนยงัคงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึงทกัษะของบุคลากรดว้ยเช่นกนั  

 ในช่วงปี 2560 บริษทัไดพ้ยายามท่ีจะขยบักา้วเขา้สู่ระยะถดัไปของวฏัจกัรธุรกิจเดินเรือ ดว้ยการซ้ือเรือใหม่ท่ีใหญ่
ข้ึนและทนัสมยัมากข้ึนเพ่ือทดแทนเรือล าเก่า อนัจะน ามาซ่ึงผลก าไรท่ีมากข้ึนจากอตัรารายรับท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมทั้งการเพ่ิม
ขีดความสามารถเชิงธุรกิจดว้ยการเพ่ิมจ านวนบุคคลากรและส านกังานสาขาของบริษทัฯ 
 
การพฒันาทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

 การปรับปรุงกองเรือดว้ยการซ้ือบรรทุกสินคา้เทกองมือสองจ านวน 3 ล า 

 การชนะการประมูลโครงการขนส่งท่อเหลก็น าเขา้จากต่างประเทศคร้ังท่ี 5 ของ ป.ต.ท. 

 การด าเนินงานดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าอยา่งต่อเน่ือง 

 การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 การด าเนินมาตรการบริหารความเส่ียงแบบมืออาชีพและการรายงานผลเป็นรายสปัดาห์ 

 การจดัตั้งส านกังานเพ่ือการพาณิชยใ์นกรุงลอนดอน  

 การปรับสดัส่วนของการเป็นเจา้ของเรือและผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางเรือ 

จากการท่ีโทรีเซน ชิปป้ิงมีการบริหารจดัการกองเรือและแผนกลูกเรือโดยหน่วยงานภายในองคก์รเอง ส่งผลให้
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 25 
 

ในเชิงพาณิชย ์บริษทัมีฐานลูกคา้หลกัท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงใชบ้ริการของกองเรือโทรีเซนในการขนส่งสินคา้ไปยงัตลาด
ท่ีส่งมอบสินคา้ทนัทีและตลาดซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้ 

 
นอกจากน้ี บริษทั ยงัมีซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยัและดีท่ีสุดในการบริหารเท่ียวเรือ การตรวจวดัความเส่ียง และการ

รายงานผล ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถควบคุมผลตอบแทนอยา่งรัดกมุ 
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 ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์  

ณ ส้ินปี 2560  โทรีเซน ชิปป้ิง เป็นเจา้ของเรือรวม 21 ล า ซ่ึงประกอบดว้ย เรือประเภท  Handymax  2  ล า และเรือ
ประเภท Supramax 19 ล า โดยมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 1.13  ลา้นเดทเวทตนั  อายเุฉล่ียของกองเรือโทรีเซนเท่ากบั 
11.98  ปี และขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 53,742 เดทเวทตนั 
 

ในช่วงปี 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเรือไปรวม 2 ล า คือ ทอร์ ฮาร์โมน่ี  และทอร์ ฮอไรซนั ซ่ึงเรือเหล่าน้ีมีการออกแบบ
ในรูปแบบเก่าท่ีมีลกัษณะไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั แทนท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมในการน าเรือเหล่าน้ีเขา้อู่
แหง้เพ่ือปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ช่วงเวลาในการขายเรือไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้เพื่อท่ีบริษทัฯ 
จะไดรั้บผลก าไรมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดจ้ากตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองและเงินทุนท่ีไดจ้ากการขายเรือเหล่าน้ี 
เน่ืองจากเรือเหล่าน้ีผลิตจากเหลก็กลา้คุณภาพสูงจึงท าใหข้ายไดก้ าไร ซ่ึงมีการรับซ้ือเศษซากเหลก็ดงักล่าวเพ่ือน ากลบัมาใช้
ใหม่ส าหรับเรือบรรทุกสินคา้มือสองอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี ยงัมีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองอีกจ านวนประมาณ 5.24 ล า ท่ี
บริษทัไดเ้ช่ามาเสริมเพ่ิมเติมแบบเตม็ระยะเวลา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงระหวา่งปี บริษทัยงัคงมี
รายรับท่ีเพ่ิมข้ึนจากเรือประเภท   nd m           อยูใ่นกองเรือได ้ ท่ามกลางการแข่งขนัทางการคา้เฉพาะกลุ่มท่ีทา้ทาย
มากข้ึน 
 
 โครงสร้างกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ปี 2560 
 
1. โครงสร้างกองเรือ 

จ านวนเรือ 
 ประเภทของเรือ เรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ เรือที่เช่า  เร่ือที่ส่ังต่อใหม่ รวม 

Handymax 
 

2 1 - 3 

Supramax 19 5  - 24 

รวม 21 6 - 27 

 
2. อายุเฉลีย่กองเรือ (Simple Average Age) 

อายุเฉลีย่ของกองเรือ 

ประเภทของเรือ เรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ เรือที่เช่า เรือที่ส่ังต่อใหม่ รวม 

Handymax 22.59 9.5 - 16.05 

Supramax 10.86 5.9 - 7.18 

รวม 11.98 6.0 - 7.64 
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3. รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรอบปีบญัชี 2560 
เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 ช่ือเรือ วนัที่ส่งมอบเรือ
จากอู่ต่อเรือ 

 เดทเวทตัน  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

1 ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/04/2538 42,529  22.74 Bulk Carrier Semi-Open Hatch/ Box 
Shape 

NKK 

2 ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/07/2538 42,529 22.44 Bulk Carrier Semi-Open Hatch/ Box 
Shape 

DNV-GL 

3 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 5/01/2553 57,015 7.99 Bulk Carrier Standard BV 
4  ทอร์ เบรฟ 15/11/2555 53,506 5.13 Bulk Carrier Open Hatch/ Box Shape ABS 
5 ทอร์ บรีซ 13/08/2556 53,572  4.39 Bulk Carrier Open Hatch/ Box Shape ABS 
6 ทอร์ เฟียร์เลส 9/11/2548 54,881  12.15 Bulk Carrier Open Hatch/ Box Shape NKK 
7 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554 54,123  6.55 Bulk Carrier Open Hatch/ Box Shape NKK 
8 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123  7.97 Bulk Carrier Open Hatch/ Box Shape NKK 
9 ทอร์ ฟิวเจอร์ 3/03/2549 54,170  11.84 Bulk Carrier Open Hatch/ Box Shape NKK 
10 ทอร์ อินดิเพนเด็นซ์ 23/10/2544 52,407  16.20 Bulk Carrier Standard NKK 
11 ทอร์ อินฟินิต้ี 1/02/2545 52,383  15.92 Bulk Carrier Standard NKK 
12 ทอร์ อินสุวิ 16/11/2548 54,489  12.13 Bulk Carrier Standard NKK 
13 ทอร์ อินทีกริต้ี 2/04/2544 52,375  16.76 Bulk Carrier Standard BV 
14 ทอร์ เมด็อค 15/07/2548 55,695  12.47 Bulk Carrier Standard KR 
15 ทอร์ มากนัฮิลด ์ 28/06/2549 56,023  11.52 Bulk Carrier Standard NKK 
16 ทอร์ แมก็ซิมสั 7/10/2548 55,695  12.24 Bulk Carrier Standard KR 
17 ทอร์ เมเนลอส 25/08/2549 55,710  11.36 Bulk Carrier Standard KR 
18 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 11/10/2548 55,862  12.23 Bulk Carrier Standard ABS 
19 ทอร์ โมนาดิค 05/09/2549 55,026  11.33 Bulk Carrier Standard NKK 
20 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 25/06/2551 58,781  9.52 Bulk Carrier Standard KR 
21 ทอร์ เคอริจ 22/04/2552 58,693 8.70 Bulk Carrier Standard DNV-GL 
รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน   1,128,587  เดทเวทตัน 

 
ABS: American Bureau of Shipping     
BV: Bureau Veritas    
DNV-GL: Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd   
NKK: Nippon Kaiji Kyokai 
KR: Korean Register of Shipping   
  
ท่ีมา : TTA 
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รูปแบบการให้บริการของกองเรือ 
 ในช่วงปี 2560 อตัราค่าระวางปรับตวัดีข้ึนเน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสมดุลกนั จากแนวโนม้
ท่ีดีดงักล่าว บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึนโดยเฉพาะการวา่จา้งเรือโดยการท าสญัญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ทั้งน้ี
จ านวนเรือเช่าเหมาล าแบบเป็นระยะเวลา (Time Charter) ท่ีเพ่ิมข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรในส่วนของเรือท่ีท าสญัญา
รับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ได ้ บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้ใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลกัและปรับสดัส่วนของการเป็นเจา้ของเรือและ
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางเรือใหเ้หมาะสม ดว้ยวธีิน้ี บริษทัฯ จึงสามารถใชฐ้านลูกคา้ท่ีมีอยูแ่ละยอดการจองเรือ
ล่วงหนา้เป็นประกนัถึงผลก าไรของเรือทั้งท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเองรวมถึงเรือท่ีเช่าเหมาล าแบบเป็นระยะเวลาดว้ย 
 
 บริษทัฯ บริหารความเส่ียงดว้ยการกระจายกองเรือไปยงัตลาดหลายภูมิภาค ไดแ้ก่ มหาสมุทรแอตแลนติค 
มหาสมุทรอินเดีย และ มหาสมทุรแปซิฟิก และหากเป็นไปได ้ บริษทัฯ จะส่งเรือไปยงัพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีการส่งออกเมลด็
ธญัพืชตามฤดูกาล ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งยอ่มส่งผลถึงการเพ่ิมข้ึนของระดบัอตัราค่าระวางดว้ย  บริษทัฯ 
ไดร้วมเอาการวา่จา้งแบบระยะสั้นเขา้ไวด้ว้ยเพ่ือช่วยป้องกนัความเส่ียงส าหรับไตรมาสท่ีก าลงัจะมาถึง และช่วยดึงราคา
ตลาดภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด (spot market) ใหสู้งข้ึนดว้ย 

 
2.1.2 กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของ TTA ขบัเคล่ือนโดยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึง TTA 
ถือหุน้อยูร้่อยละ 58.22 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เมอร์เมดเปิดด าเนินการเป็นคร้ังแรกในปี 2526 จากนั้นในปี 2538 TTA จึง
ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บางส่วนในเมอร์เมด และน าเมอร์เมดเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโ์ปร์ (“SGX”) ได้
ส าเร็จในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 

 
เมอร์เมดเป็นบริษทัชั้นน าระดบัโลกดา้นการให้บริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล และบริการขุดเจาะนอกชายฝ่ังแก่

บริษทัน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกหรือให้บริการแก่ผูรั้บจ้างช่วงต่อจากบริษัทน ้ ามนั โดยจดทะเบียนในตลาด
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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
ตลาดภายในประเทศและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานภายในองคก์รเป็นอนัดบัแรก ผลสมัฤทธ์ิหลกัในปี 2560 คือ การ
ไดรั้บการต่อสญัญาส าหรับระยะเวลาท่ียงัเหลือต่อไปของโครงการส าคญัต่างๆ การจดัระบบสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้
ในส่วนของงานขดุเจาะนอกชายฝ่ังและงานวศิวกรรมใตท้ะเล การขยายและเสริมสร้างความแขง็แกร่งเพ่ิมเติม และการ
ปรับปรุงการบริหารตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งบริการท่ียอดเยีย่มและเป่ียมไปดว้ยคุณภาพ  
 

การตั้งเป้าหมายเพือ่การเตบิโต (Positioning for Growth): ในการท่ีจะผลกัดนักลยทุธ์น้ีใหส้ าเร็จ เมอร์เมดได้
มุ่งเนน้ในการวางรากฐานเพ่ือท่ีจะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ซ่ึงในปี 2560 บริษทัสามารถขยายไปสู่ภูมิภาคใหม่ไดส้ าเร็จ
และการใหบ้ริการแบบส่งเสริมกนั ( ro    e  ing)                                  (v  ue  h in)       บริการวศิวกรรมใต้
ทะเลใหสู้งข้ึน โดยน าเสนอการใหบ้ริการท่ีครบวงจรทั้งแบบระยะสั้นและระยะกลางและการใหบ้ริการแบบเหมาจ่าย 

 
ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
โครงสร้างและบริการของกองเรือ 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 

บริการวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดประกอบดว้ยการใหบ้ริการประดาน ้ าและการใหบ้ริการส ารวจตรวจสอบใต้
ทะเลดว้ยยานส ารวจใตท้ะเลแบบไร้คนขบั (“ROV”) ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เมอร์
เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั และซีสเคป 
เซอร์เวย ์ ซ่ึงไดร่้วมกิจการกนัและเปิดใหบ้ริการภายใตช่ื้อใหม่ร่วมกนัวา่ “เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส” โดยมีขอบเขตการ
ใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่งานส ารวจ งานซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา งานก่อสร้างงาน
ติดตั้ง และงานโครงการวางท่อและสายเคเบิล เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจ านวน 8 
ล า (รวมเรือท่ีเช่ามา) โดย 3 ใน 8 ล า เป็นเรือสนบัสนุนนกัประดาน ้ า (dive support vessels) แบบพิเศษ และยานส ารวจใต้
ทะเลระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) อีก 16 ล า ท่ีมีระบบสนบัสนุนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ส าหรับน ้ าลึกและน ้ าลึกมาก 
นอกจากกองเรือเหล่าน้ีแลว้ ส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจะมีทีมนกัประดาน ้ ามืออาชีพ ช่างเทคนิค ช่างส ารวจ บุคลากรท่ี
เช่ียวชาญและพนกังานพิเศษอีกประมาณ 1,000 คน ไม่นบัรวมพนกังานประจ าท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีช่วยงานในโครงการบริการงาน
วศิวกรรมใตท้ะเลต่างๆ  

 
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 
7. เอส. เอส. บาร์ราคูดา้ เรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรม

ใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์
2525 2553 

8. เรโซลูชนั เรือซ่ึงสนบัสนุนระบบควบคุมยานส ารวจ
ใตท้ะเลและนกัประดาน ้ าระบบ DP2 

2556 2556 (เช่า) 
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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 AOD ไดรั้บการต่อ
สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะกบั ลูกคา้รายเดิมออกไปจนถึงปี 2562 โดยในปี 2560 เรือขดุเจาะใหม่ทั้งสามล ามีอตัราการใช้
ประโยชน์โดยเฉล่ียร้อยละ 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 

 
ทั้งเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up)และเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender)  ตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจาก

สมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียงโดยจดัล าดบัจากมาตรฐานของการปฏิบติังานและความปลอดภยั ซ่ึงเรือขดุเจาะของ 
MDL ไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากองคก์รระดบัสากล เช่น  Det Nor ke Verit   (“DNV”) Ameri  n Bure u of Shipping 
(“ABS”) หรือ Bureau Veritas (“BV”) โดยเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน  MTR-1 ถูกจดัล าดบัชั้นโดย ABS และเรือขดุเจาะแบบ
ทอ้งแบน  MTR-2 ถูกจดัล าดบัชั้นโดย BV โดยสมาคมจดัชั้นเรือดงักล่าวจะเขา้มาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขดุเจาะแบบ
ทอ้งแบนตอ้งเขา้อู่ซ่อมแหง้ทุกๆ 5 ปีและไดรั้บการตรวจสภาพบ ารุงรักษา (Special Periodic Survey) จากสมาคมจดัอนัดบั
ชั้นเรือต่างๆ ดงักล่าว ส่วนเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ของ AOD จะไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 
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บริการของกองเรือ 
เรือขดุเจาะ MTR-1 และ MTR-2 ซ่ึงเป็นเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) ยงัคงไม่ไดรั้บสญัญาวา่จา้งในปี 2560 

เน่ืองจากอุปสงคท่ี์จ ากดัในตลาด ปัจจุบนั บริษทัก าลงัทบทวนทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือสร้างประโยชนจ์ากสินทรัพยเ์หล่าน้ี  
 

ในทางตรงกนัขา้ม AOD ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนของเมอร์เมดไดรั้บการต่อสญัญาวา่จา้งออกไปจนถึง 2562 กบั
ลูกคา้รายเดิม ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้งสามล าจะยงัคงไดรั้บการวา่จา้งงานอยา่งต่อเน่ืองไป
จนถึงปี 2562 เรือขดุเจาะของ AOD มีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีเน่ืองดว้ยมีอตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือทั้งสาม
ล าท่ีสูงถึงประมาณร้อยละ 100 ในปี 2560 
 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้งสามล าของ AOD ไดรั้บการออกแบบในชั้น MOD V-B ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่
เป็นเรือขดุเจาะท่ีไดรั้บการออกแบบตรงตามท่ีบริษทัขดุเจาะรายใหญ่และบริษทัน ้ ามนัต่างๆ นิยมใชง้านในพ้ืนท่ีน ้ าต้ืนทุก
แห่งของโลก เรือขดุเจาะแบบน้ีจะไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ลอดทั้งปีในพ้ืนท่ีอ่าวเมก็ซิโก มหาสมุทร
อินเดีย ทะเลเหนือทางตอนใต ้ บริเวณชายฝ่ังตะวนัออกกลาง นอกชายฝ่ังอินเดีย นอกชายฝ่ังออสเตรเลีย นอกชายฝ่ัง
นิวซีแลนด ์และนอกชายฝ่ังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
2.1.3 กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 
 
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 านกังานใหญ่ตั้งอยูท่างตอน
ใตข้องประเทศเวยีดนาม ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตร ในขณะท่ี PMTS เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อใหบ้ริการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรของ Baconco  

 
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 เคร่ืองหมายการคา้ 
STORK ของบาคองโคเป็นท่ียอมรับและไดรั้บความเช่ือถือดา้นคุณภาพอนัเป็นผลจากการท่ีบาคองโควางกลยทุธ์ท่ีจะเป็น
ผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงท่ีมีส่วนผสมของสารอาหารหลกั อนัไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส (K2O) 

 
เคร่ืองหมายการค้า STORK ของบาคองโคได้รับการจดทะเบียนในประเทศเวยีดนามตั้งแต่ปี 2548 
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เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกคา้ เพ่ิมช่องทางการขาย และจดัจ าหน่ายในต่างประเทศ บาคองโคด าเนินการผลิตตาม
ค าสัง่ซ้ือและจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอก ปัจจุบนั บาคองโคมีการส่งออกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีไปยงั 30 กวา่ประเทศทัว่โลก 
โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นประเทศในแถบแอฟริกา ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีท่ี
กล่าวไปแลว้นั้น บาคองโคมีการจดัจ าหน่ายสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสารก าจดัแมลงในประเทศเวยีดนามและ
ปุ๋ยทางใบทั้งในประเทศเวยีดนามและต่างประเทศ  โดยกระบวนการผลิตและการบรรจุหีบห่อส าหรับสารเคมีป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืชเป็นการวา่จา้งบุคคลภายนอก (Outsource) ตามสูตรและมาตรฐานท่ีบาคองโคก าหนด นอกจากน้ี บาคองโค 
เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางการตลาด ขาย และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช และปุ๋ยทางใบ
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีมีการจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองในประเทศเวยีดนาม และต่างประเทศ อาทิ ประเทศลาวและ
ประเทศกมัพชูา 

 
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
1. ผลติภัณฑ์ปุ๋ ยเคม ี

สารอาหารหลกัในปุ๋ยเคมี คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซ่ึงใหฟ้อสฟอรัส (P) แก่พืช และ โพแทช (K2O) ซ่ึง
ใหโ้พแทสเซียม (K) แก่พืช นอกจากน้ี ยงัประกอบไปดว้ยสารอาหารเสริมอีกหลากหลายชนิด โดยทั้งสารอาหารหลกัและ
สารอาหารเสริมจะท าหนา้ท่ีฟ้ืนฟแูละเพ่ิมสารอาหารในดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตร 
ไนโตรเจนมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในการสงัเคราะห์แสง อีกทั้งยงัช่วยในการผลิตเมลด็พืช 
ฟอสฟอรัสมีประโยชน์ในการพฒันาและเจริญเติบโตของล าตน้และช่วยใหร้ะบบรากแขง็แรง โพแทสเซียมมีประโยชน์ใน
การสร้างและเคล่ือนยา้ยสารอาหารจ าพวกแป้งและน ้ าตาลไปเล้ียงในส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโต หรือท่ีหวัและล าตน้เพ่ือเป็น
เสบียง และเพื่อลดโอกาสการติดโรคอีกดว้ย  

 
ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ประกอบไปดว้ยสารอาหารหลกัสามชนิด คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซ่ึงให้
ฟอสฟอรัส (P) แก่พืช และโพแทช (K2O) ซ่ึงใหโ้พแทสเซียม (K) แก่พืช โดยปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK แต่ละสูตรจะมีส่วนผสม
ของ N P และ K ท่ีแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการทางชีวภาพของพืชแต่ละชนิด โดยปุ๋ยเคมีเชิงผสม 
NPK เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบาคองโคท่ีมีการจดัจ าหน่ายทั้งในประเทศเวยีดนามและต่างประเทศ   

 
ปุ๋ ยเคมีอื่น 

สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีอ่ืนประกอบไปดว้ยปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวหรือแม่ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารหลกัธาตุเดียว และ
ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบท่ีไดจ้ากกรรมวธีิทางเคมีและมีธาตุอาหารหลกัตั้งแต่ 2 ธาตข้ึุนไป ปุ๋ยเคมีชนิดดงักล่าวนิยมใชก้นั
เน่ืองจากความยดืหยุน่ในการผสมสูตรตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละคนหรือพืชแต่ละชนิด โดยปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจน (N) 
เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในการสงัเคราะห์แสง และการผลิตเมลด็พืช  ปุ๋ยท่ีมี
ฟอสเฟต (P) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการพฒันาและเจริญเติบโตของล าตน้และระบบราก ขณะท่ีปุ๋ยท่ีมีโพแทช 
(K) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการสร้างและเคล่ือนยา้ยสารอาหารไปเล้ียงในส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโต เพ่ิมคุณภาพ
ของดอกผล และเพ่ิมปริมาณโปรตีนเพ่ือป้องกนัการติดโรค  
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2. ผลติภัณฑ์เคมเีพือ่การเกษตรอืน่ 
สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน ประกอบไปดว้ยสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช และสารก าจดั

แมลง ซ่ึงบาคองโคเป็นผูรั้บซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายและส่งใหแ้ก่บุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อท าการบรรจุภณัฑโ์ดย
จ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบาคองโค แลว้น ามาจ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบาคองโครวมถึง ปุ๋ยชนิด
น ้ าหรือปุ๋ยทางใบ    

 
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 

 
3. ก าลงัการผลติปุ๋ ยเคม ี

ปัจจุบนั โรงงานผลิตปุ๋ยของบาคองโค มีก าลงัการผลิตปุ๋ยประมาณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีก าลงัการบรรจุ
หีบห่อประมาณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี  

 
4. กระบวนการผลติ 
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บาคองโคผลิตปุ๋ย 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเมด็ (Granulated) ชนิดเมด็แบบคอมแพค็ (Compacted) และชนิดคลุกเคลา้ 
(Bulk Blending) อีกทั้ง ยงัสามารถผลิตสารเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีรู้จกักนัในช่ือ ยเูรีย ซุปเปอร์ ฟอสเฟต (Urea Super 
Phosphate หรือ USP) และสารอินทรียก์ระตุน้ประสิทธิภาพ  (Bio Stimulant) ซ่ึงใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมมูลค่า (Value add) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละความคุม้ค่าแก่ลูกคา้อีกดว้ย กระบวนการผลิตปุ๋ยจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ
อยา่งสูงควบคู่กบัเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั โดยบาคองโคจะผลิตปุ๋ยแต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 50,000 เมตริกตนัต่อแต่ละ
สายการผลิต 

 

  
เคร่ืองผสมปุ๋ยชนิดคลุกเคลา้ เคร่ืองป๊ัมเมด็ 

  
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
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เด่นในการดึงดูดผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม และถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการส่งออกทางตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม 
นอกจากน้ี นิคมอุตสาหกรรมแห่งน้ียงัไดรั้บประโยชนจ์ากความตอ้งการบริการดา้นพ้ืนท่ีเก็บสินคา้  เพ่ือเก็บสินคา้หรือ
วตัถุดิบก่อนการส่งออกไปยงัท่าเรือหรือสถานท่ีต่างๆ  ดว้ยเหตุน้ี บาคองโคจึงเลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจในการประกอบ
ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งรายไดต้อ่เน่ือง (Recurring Income) 
และช่วยใหบ้าคองโคสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืจากการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ 

 
พ้ืนท่ีเก็บสินคา้ของบาคองโคตั้งอยูติ่ดกบัท่าเรือ B ri                              ต        Phu M  I จึงมี

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั                   ต      และดา้นการใหบ้ริการ ดว้ยท าเลท่ีตั้งดงัเช่นท่ีกล่าวมา ท าให ้    
บาคองโคสามารถลดตน้ทุนการขนส่งและโลจิสติกส์จากการขนถ่ายวตัถุดิบและการขนส่งผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปลงได ้ รวมทั้ง
สามารถใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ไดอ้ยา่งตรงเวลาอีกดว้ย  
 
ผลติภัณฑ์และบริการ 

เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ในการเก็บพกัสินคา้ก่อนการขนถ่ายไปยงัท่าเรือ บาคองโคจึงสร้าง
พ้ืนท่ีเก็บสินคา้ 3 แห่ง กระจายอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ซ่ึงลูกคา้ของแต่ละพ้ืนท่ีเก็บสินคา้แตกต่างกนัไปตาม
จุดประสงคใ์นการใชง้านและขนาดของพ้ืนท่ีท่ีเช่า  

 
ทั้งน้ี อาคารบางคองโค 1 (“BCC I”) และบาคองโค 3 (“BCC III”) จะถูกใชส้ าหรับเก็บวตัถุดิบสินคา้ส าเร็จรูป 

อะไหล่และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรของบาคองโค เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม 
อาจมีการใหลู้กคา้ภายนอกเช่าพ้ืนท่ีวา่งเป็นระยะสั้น ในขณะท่ีอาคารบาคองโค 5 (“BCC V”) นั้นถูกสร้างข้ึนเพ่ือรองรับการ
ขยายสายการบรรจุห่อปุ๋ยทางใบ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีวา่งคงเหลือ Baconco จึงจดัสรรพ้ืนท่ีดงักล่าวไวเ้พ่ือ
ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา้ ทั้งน้ี อาคารของ Baconco สามารถแบ่งยอ่ยไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 
อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคครบวงจร อาทิเช่น ท่ีจอดรถบรรทุก จุดถ่ายสินคา้ บริการรักษาความปลอดภยั  
และระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปาและระบบระบายอากาศ เป็นตน้  
 
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 ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยบริษทั มีกลยทุธ์น าถ่านหินดงักล่าวมาท าการคดัเลือกและปรับปรุง
คุณภาพเพ่ือใหถ่้านหินมีคุณภาพตรงกบัคุณสมบติัเชิงวศิวกรรมของหมอ้ไอน ้ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี 
บริษทัยงัเขา้ร่วมประมูลขายถ่านหินใหก้บับริษทัเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าท่ีมีการ
ประมูลจดัซ้ือถ่านหินอีกดว้ย 
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บริษทัวางรูปแบบการจดัส่งถ่านหินใหถึ้งมือลูกคา้อยา่งทนัท่วงที ดว้ยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (supply 
chain)  แบบครบวงจร โดยมีการบริหารจดัการกบักองถ่านหิน และคลงัสินคา้เป็นอยา่งดี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ เรามีถ่านหิน
เพียงพอส าหรับส่งมอบใหลู้กคา้ ซ่ึงท าใหลู้กคา้ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองการส ารองถ่านหินและเตรียมพ้ืนท่ีหรือ
คลงัสินคา้ในการจดัเก็บถ่านหินดว้ยตวัเอง  
 
ผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึงมีปริมาณส ารองอยูม่ากโดยแหล่งถ่านหินกระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ มากกวา่ 100 
ประเทศทัว่โลก ท าใหถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความมัน่คงสูง ราคามีการแข่งขนักนัสูง ส่งผลใหมี้ราคาถูกกวา่เช้ือเพลิงชนิด
อ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเตา  ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติชนิดหน่ึงซ่ึงมีสถานะเป็นของแขง็และมี
แร่ธาตุท่ีส าคญัคือคาร์บอน โดยทัว่ไปแลว้  ถ่านหินจะมีสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด าและแบ่งไดห้ลายประเภทถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด  เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์ บิทูมินสั ซบับิทูมินสั และลิกไนต ์ (พิจารณาจากค่าความร้อน ค่าความช้ืนและ
ปริมาณก ามะถนั) 

 
บริษทัเนน้การน 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  
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
 

2.2.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
1. การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 

การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงสร้างความเติบโตใหก้บัธุรกิจขนส่งสินคา้อยา่งต่อเน่ืองกบักลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งสินคา้

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

บริษทัฯ ประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ในการสร้างตวัตนท่ีโดดเด่นในการใหบ้ริการแบบพิเศษแก่ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 
เช่น การขนส่งท่อเคลือบ เป็นตน้ ดว้ยกองเรือท่ีมีความหลากหลายและทีมบริหารงานท่ีมากดว้ยประสบการณ์ ท าให ้        
โทรีเซน ชิปป้ิง สามารถจดัหาระวางสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มเหล่าน้ีได ้
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โทรีเซนขนส่งสินคา้ปริมาณ 9.21  ลา้นตนัในปี 2560  ซ่ึงสามารถแบ่งไดโ้ดยคร่าวออกเป็นร้อยละ 70/30   

ระหวา่งสินคา้แหง้เทกองกลุ่มหลกั อาทิ ถ่านหิน แร่/สินแร่ และผลผลิตทางการเกษตร และสินคา้แหง้เทกองกลุ่มยอ่ย อาทิ 
เหลก็ ปุ๋ย ซีเมนต ์และทราย 
  
 

 
 
 
ความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 

โทรีเซนยงัคงความเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองอยา่งครบวงจร คู่แข่งทางธุรกิจส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ มกัตอ้งพ่ึงพาการบริการจากหน่วยงานภายนอก อาทิ การจดัหาลูกเรือ การบริหารจดัการดา้นเทคนิค ประกนัภยั 
และการจดัซ้ือจดัหา แต่โทรีเซนมีหน่วยงานภายในท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าวดว้ยตนเอง 
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นอกจากน้ี ลูกเรือและบุคลากรท่ีมากดว้ยประสบการณ์ รวมทั้งแผนกปฏิบติัการเรือ (Marine Operations 
Department) ซ่ึงประจ าอยูท่ี่กรุงเทพมหาคร ลว้นทุ่มเทในการปฏิบติังาน เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานโดย
มีค่าใชจ่้ายรายวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือต ่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 เช่ือวา่โทรีเซนจะสามารถท าก าไรในช่วงการฟ้ืน
ตวัของวฏัจกัรธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองน้ีได ้ 
 
ตลาดธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

  ปี 2560 เป็นปีท่ีตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองกลบัเขา้สู่ระยะฟ้ืนตวัของวฏัจกัร ผลประกอบการของตลาดท่ีดีข้ึน
ในช่วงปีน้ีส่งผลใหบ้ริษทัเจา้ของเรือตน้ทุนต ่าอยา่งเช่นโทรีเซน ชิปป้ิง มีผลก าไรได ้ 

 
อุปสงคด์า้นสินแร่เหลก็และถ่านหินน าเขา้ของจีนปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมาก ความตอ้งการเหลก็กลา้ภายในประเทศท่ี

เพ่ิมข้ึน ผลก าไรท่ีดีส าหรับโรงงานผลิตเหลก็ และการท่ีรัฐบาลสัง่ระงบัการผลิตเหลก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพ่ือลดมลพิษ
ทางอากาศในฤดูหนาวลง ลว้นเป็นปัจจยับวกต่อตลาดธุรกิจขนส่งสินคา้ทางเรือในช่วงเวลาส่วนมากของปีน้ี 

 
ตลาดยงัไดรั้บแรงหนุนจากฤดูกาลขายเมลด็ธญัพืชท่ียาวนานของทวปีอเมริกาใตอี้กดว้ย ช่วงเวลาการเก็บเก่ียวทั้ง

เมลด็ถัว่เหลืองและเมลด็ขา้วโพดท าใหแ้น่ใจไดว้า่แรงหนุนน้ียงัคงอยูต่่อไปไม่มากก็นอ้ยตลอดทั้งปี 
 
ในดา้นของอุปทาน การส่งมอบเรือต่อใหม่ไดช้ะลอตวัลงในช่วงคร่ึงปีหลงั ในขณะท่ีราคาเศษซากเหลก็ปรับตวั

สูงข้ึน ดงันั้น ถึงแมว้า่ปริมาณเรือล าใหม่จะลดลง ก็ยงัคงมีเรือบางส่วนท่ีถูกขายเพ่ือน าไปท าลาย 
 
มูลค่าเรือยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดี และราคาเรือมือสองปรับเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 20 – 30  
 

2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ตลาดไดก้ลบัเขา้สู่ภาวะสมดุลอีกคร้ังในระหวา่งปี 2560 มีการชะลอตวัลงของการส่งมอบเรือใหม่ ใน

ขณะเดียวกนัอุปสงคก็์ปรับตวัดีข้ึนดว้ย และดูเหมือนวา่แนวโนม้ท่ีดีดงักล่าวจะยงัคงด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองในปี 2561  
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มีการคาดการณ์ท่ีค่อนขา้งแน่นอนถึงจ านวนเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีจะส่งมอบในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ดชันีช้ีวดัต่างๆ 
ลว้นแสดงใหเ้ห็นวา่การส่งมอบเรือใหม่ในปี 2561 จะมีจ านวนนอ้ยกวา่ในปี 2560 ถึงแมว้า่การขายเรือเพ่ือน าไปท าลายจะ
ลดลง แต่ราคาเศษซากเหลก็ยงัคงดีอยู ่ และดว้ยกฎระเบียบใหม่ท่ีก าลงัจะน ามาบงัคบัใช ้ ท าใหเ้รือบางล าเลือกท่ีจะออกจาก
ตลาดไป 

 
ในดา้นอุปทาน สภาพเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีข้ึนทัว่โลก ส่งผลใหมี้ความตอ้งการเรือบรรทุกสินคา้เพ่ิมมากข้ึนดว้ย 

 
การน าเขา้สินคา้แหง้เทกองของจีนเป็นตวัแปรส าคญัต่อตลาดธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง นโยบายท่ีใชอ้ยูใ่นจีน

สามารถสร้างอุปสงคเ์กินจริงท่ีไม่แน่นอนได ้ มาตรการต่างๆ ในปัจจุบนัท่ีรัฐบาลจีนด าเนินการอยูน่ั้นไดแ้ก่ การปิด
โรงงานผลิตเหลก็ในช่วงฤดูหนาวเพ่ือปรับปรุงคุณภาพอากาศใหดี้ข้ึน การจ ากดัการน าเขา้ถ่านหินจากเกาหลีเหนือ รวมทั้ง
การสัง่ปิดเหมืองถ่านหินท่ีไม่ท าก าไรและไม่ปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง หลงัจากฤดูหนาวส้ินสุดลง บริษทัฯ หวงัวา่ความ
ตอ้งการเหลก็ของจีนจะกลบัมาอยูใ่นระดบัสูงอีกคร้ังจากการท่ีโรงงานผลิตเหลก็เปิดท าการดว้ยก าลงัการผลิตสูงสุด ซ่ึง
ส่งผลใหมี้การน าเขา้สินแร่เหลก็และถ่านหินคุณภาพดีมากข้ึน สร้างก าไรไดม้ากกวา่และก่อมลพิษนอ้ยกวา่ และดูเหมือนวา่
การน าเขา้เช่นน้ีจะยงัคงด าเนินต่อไป 

 
 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของจีนตามท่ีไดมี้การอนุมติัไวแ้ลว้ตามแผนนโยบาย 5 ปี ซ่ึงไดเ้ร่ิม
บงัคบัใชเ้ม่ือปี 2559 ไดส่้งแรงหนุนใหแ้ก่ตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรืออยา่งมากในปี 2560 และจะยงัคงเป็นปัจจยับวก
ต่อไปจนถึงปี 2561  
 

สภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตวัดีข้ึนของสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสหภาพยโุรปยงัส่งผลดีอยา่งมากตอ่อุปสงคเ์ช่นกนั 
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึนอยา่งกา้วกระโดดท าใหป้ริมาณการน าเขา้ถ่านหินของแตล่ะประเทศเพ่ิมข้ึนตาม
ไปดว้ย แมว้า่สดัส่วนการใชถ่้านหินในการผลิตพลงังานโดยรวมของประเทศต่างๆ ทัว่โลกจะปรับลดลงก็ตาม การเพ่ิมข้ึน
ของประชากร การขยายตวัของชุมชนเมือง และการปรับเปล่ียนวถีิการบริโภคไปสู่อาหารประเภทผลิตภณัฑจ์ากนมและเน้ือ
มากข้ึน ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความตอ้งการเรือขนส่งสินคา้จากผูค้า้เมลด็ธญัพืชและปุ๋ยท่ีมากข้ึน 
 
จ านวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่ส าหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2560 

ประเภทเรือทีส่ั่งต่อใหม่ จ านวนเรือ 
ขนาดระวางบรรทุกรวม 

% ของกองเรือทีม่อียู่เดมิ 
(ล้านเดทเวทตนั) 

Handysize  175 5.94 6.2% 
Handymax  171 10.36 5.3% 
Panamax  192 15.89 7.9% 
Capesize  152 39.67 12.3% 
รวม 690 71.86 8.8% 
ท่ีมา: Clarksons 
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ราคาน า้มนั 
 ราคาน ้ ามนัไดป้รับตวัสูงข้ึนในปี 2560 บริษทัฯ ไดใ้ชก้ลยทุธ์ป้องกนัความเส่ียงท่ีรัดกมุในส่วนของการจองระวาง
บรรทุกสินคา้ล่วงหนา้ โดยการท าสญัญาซ้ือขายน ้ ามนัล่วงหนา้ (bunker swap agreement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
2.2.2 กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
1. ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเลและเรือขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 

ลูกคา้ของเมอร์เมดประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหาน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ทั้งท่ีอยูภ่ายในและภายนอก
ประเทศ บริษทัขนส่งทางท่อและบริษทัก่อสร้างงานวศิวกรรมนอกชายฝ่ัง ภายในตลาดภูมิภาคทั้งตะวนัออกกลางและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยในปี 2560 เมอร์เมดใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลแก่ลูกคา้กวา่ 40 ราย 
 

ลูกคา้ในตะวนัออกกลางยงัคงเป็นลูกคา้หลกัของธุรกิจเมอร์เมด สญัญาการใหบ้ริการการประดาน ้ าฉบบัส าคญัท่ี
บริษทัฯ ไดม้าในปี 2556 ผา่นบริษทั Zamil ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ของเมอร์เมดในตะวนัออกกลาง ท าใหเ้มอร์เมดยงัคงมี
รายไดแ้ละผลก าไรท่ีสูงและจะยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไป จนกวา่จะครบสญัญาในปี 2561 โดยบริษทัไดรั้บการต่อสญัญาออกไป
อีกหน่ึงปี 

 
ดว้ยกลยทุธ์การตั้งเป้าหมายเพ่ือการเติบโตน้ี เมอร์เมด คาดหวงัวา่จะรักษาระดบัการขยายตวัทางการตลาดของงาน

วศิวกรรมใตท้ะเลใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งภูมิภาคตะวนัออกกลาง เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในระดบัน้ีต่อไปในอีกสองสามปี
ขา้งหนา้ 
 

นอกจากน้ี การเพ่ิมอตัราการใชป้ระโยชน์ในเรือใหสู้งข้ึนยงัคงเป็นหน่ึงในส่ิงส าคญัอนัดบัตน้ๆ ของเมอร์เมด และ
ในขณะเดียวกนัการใหบ้ริการส่งเสริมกนั (cross selling) ผา่นห่วงโซ่มูลค่า (value chain) รวมถึงหาสญัญาท่ีมีระยะเวลา
สญัญาท่ียาวข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการสร้างความเติบโต เช่น เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัออกกลางก็ยงัคงด าเนินต่อไป  
 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้ง 3 ล าของ AOD ยงัคงใหบ้ริการแก่ลูกคา้ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัน ้ ามนัและก๊าซ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยสญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงในปี 2562 ดว้ยเหตุน้ี AOD จึงมีอตัราการใชง้านท่ีสูงถึงประมาณร้อยละ 
100 โดยเฉล่ียส าหรับเรือขดุเจาะทั้งสามล า ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีบริษทัวางไว ้ อตัราการใชง้านท่ีสูงน้ีเป็นผลมาจากการท่ีเรือ
ขดุเจาะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานไม่ไดน้อ้ยมาก  
 
คู่แข่ง 

การบริการลูกคา้ยงัคงเป็นกลยทุธท่ี์สร้างความแตกต่างท่ีส าคญัมากของบริษทั มีหลายเหตุผลวา่ท าไมลูกคา้ถึงได้
เลือกใชบ้ริการของบริษทั นัน่ก็คือ บริษทัมีประวติัดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเยีย่มซ่ึงนบัเป็นความ
ภาคภูมิใจของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัเสนอการบริการท่ีมีคุณภาพในระดบัตน้ๆ บวกกบัราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาด
ได ้ บริษทัมีความสามารถและทรัพยากรท่ีจะรับมือไม่วา่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการขนาดเลก็ตามแตท่ี่ลูกคา้
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ตอ้งการ และยงัมีจุดใหบ้ริการแบบครบในหน่ึงเดียว (one stop shop) ไวบ้ริการลูกคา้อีกดว้ย บริษทัมีบุคลากรภายในองคก์ร
ท่ีมีประสบการณ์และมีความทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานใหก้ารสนบัสนุนอยูเ่ป็นจ านวนมาก รวมถึงมีหุน้ส่วนเชิง   กลยทุธ์
ในประเทศอยูห่ลายแห่ง นอกจากน้ีบริษทัยงัปฎิบติัตามมาตรฐานสากลในดา้นของเรือ เรือขดุเจาะ และอุปกรณ์ต่างๆ อยา่ง
เคร่งครัด 
 

บริษทัไดท้ างานอยา่งหนกัเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงโครงการท่ีประสบผลส าเร็จจากลูกคา้ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือขยายธุรกิจไปยงั
ภูมิภาคใหม่ๆ และพฒันาฐานการด าเนินงานระดบัภูมิภาคดว้ยการสานสมัพนัธ์ท่ีระยะยาวกบัลูกคา้ และมีระบบพร้อมท่ีจะ
ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความทุ่มเทและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเร่งด่วนไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ ดงันั้น บริษทัจึงมีความยนิดีท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ืองกบัลูกคา้ทุกราย 
 
ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
1. ปี 2560 - การปรับสมดุลของตลาดน า้มนั 

โดยรวมราคาน ้ ามนัมีเสถียรภาพมากข้ึนในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา รวมทั้งยงัมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนทัว่โลก 
หลงัจากท่ีราคาน ้ ามนัเบรนท ์(Brent oil) พุง่ลงต ่าสุดท่ี 27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2560 ราคาน ้ ามนัเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองก่อนท่ีจะเกินเกณฑม์าตรฐาน ท่ี 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560 จากขอ้มูล US Energy 
Information Administration (EIA) ราคาน ้ ามนัดิบเบรนท ์อยูท่ี่ 54 เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรลในปี 2560 ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 10 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรลจากราคาน ้ ามนัในปี 2559 และคาดวา่ราคาเฉล่ียจะอยูท่ี่ระดบั 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2561 

 

 
 

 การเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560 ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัพ้ืนฐานหลายประการซ่ึงหน่ึงใน
นั้นคือขอ้ตกลงการลดอุปทานระหวา่งสมาชิกกลุ่ม OPEC และพนัธมิตรคู่คา้ท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม OPEC ขอ้ตกลงท่ีเร่ิมข้ึน
เม่ือเดือนมกราคม 2560 ท าใหส้ภาพตลาดน ้ ามนัมีการปรับตวัลงโดยราคาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองท่ีระดบัสูงกวา่ 50 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรลและสูงกวา่ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนพฤศจิกายน นอกจากน้ีตามขอ้ตกลงของ OPEC และกลุ่ม
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พนัธมิตรเพื่อขยายการลดอุปทานไปจนถึงปลายปี 2561 ท าใหน้กัวเิคราะห์ไดเ้พ่ิมการคาดการณ์ราคาน ้ ามนัเบรนทเ์ฉล่ียของ
ปี 2561 ไวต้ามตารางดา้นล่าง 

 
 
 
 ในเดือนธนัวาคม 2560 ราคาน ้ ามนัยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน เม่ือคณะกรรมการ Joint OPEC-Non-OPEC 
Ministerial Monitoring Committee ประกาศวา่สมาชิกของตนปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการลดอปุทานไดถึ้งร้อยละ 122 
น ้ามนัดิบเบรนทถู์กซ้ือขายในตลาด Spot Market เฉล่ียมากกวา่ 64 เหรียญสหรัฐต่อเดือน นกัวเิคราะห์จาก Jefferies เห็นวา่
ตลาดน ้ ามนัจะยงัคงอยูใ่นภาวะต ่ากวา่อุปทานจนถึงปี 2562 และสินคา้คงเหลือจะลดลงสู่ระดบัเฉล่ีย 5 ปีในไตรมาสท่ี 3 ของ
ปี 2561 

 
 อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึนก าลงัดึงปริมาณน ้ ามนัเขา้สู่ตลาดมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ทวปีอเมริกาเหนือและโดยเฉพาะหินน ้ ามนั ซ่ึง EIA ไดค้าดการณ์วา่การผลิตน ้ ามนัดิบในสหรัฐจะมีอตัราการผลิตน ้ ามนัดิบ
เฉล่ียสูงสุดในประวติัศาสตร์ในปี 2561 ท่ี 10.3 ลา้นบาร์เรลต่อวนัและจะเพ่ิมข้ึนสู่ระดบั 11 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปลายปี 
2562  หลายคนกงัวลวา่หินน ้ ามนัจะเป็นตวัก าหนดใหร้าคาน ้ ามนัอยูใ่นระดบัใดระดบัหน่ึง หากราคาเพ่ิมข้ึนสูงเกินไปผูผ้ลิต
หินน ้ ามนัจะเพ่ิมการผลิตมากข้ึนซ่ึงจะฉุดใหร้าคาลดลงอีก แมว้า่ตน้ทุนการผลิตหินน ้ ามนัจะเพ่ิมสูงข้ึนประกอบกบัการต่อ
สญัญาการขดุเจาะ ดว้ยสภาวะท่ีรัดตวัของตลาดแรงงานและอปุกรณ์การผลิตในตลาด ผูผ้ลิตพยายามท่ีจะลดจุดคุม้ทุนของ
ตน้ทุนโดยการปรับปรุงเทคโนโลยแีละประสิทธิภาพจนถึงจุดท่ีสามารถบรรลุอตัราผลตอบแทนท่ีดีท่ี 53 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรลและอาจไดผ้ลตอบแทนคืนในอตัราท่ี 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
 
 OPEC และผูผ้ลิตทัว่ไปทุกรายจะตอ้งเฝ้าติดตามพฒันาการของหินน ้ ามนัในสหรัฐอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือดูวา่ผูผ้ลิตท่ีมี
ตน้ทุนต ่าจะตอบสนองต่อราคาน ้ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและรีบด าเนินการอยา่งทนัท่วงทีเพ่ือไม่ใหร้าคาน ้ามนัปรับตวัลดลงอีก
คร้ังอยา่งไร 
 

นอกจากน้ี BP ไดร้ายงานใน Energy Outlook ฉบบัปี 2560 ซ่ึงคาดการณ์วา่ความตอ้งการพลงังานจะเพ่ิมข้ึนเพียง 
30 เปอร์เซ็นตใ์นช่วงท่ีอุปสงคเ์พ่ิมข้ึนซ่ึงจะถูกชดเชยโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน พลงังานหมุนเวยีนคาดวา่จะ
กลายเป็นแหล่งท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดของน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึนส่ีเท่าตวัในช่วง 20 ปีขา้งหนา้ เม่ือความสามารถในการแข่งขนั
ยงัคงมีเพ่ิมข้ึน ทั้งๆ ท่ีการเติบโตของพลงังานทดแทนจะมีเพ่ิมข้ึน เช้ือเพลิงฟอสซิลคาดวา่จะยงัคงเป็นแหล่งพลงังานส าคญั
ในปี 2578 ท่ีร้อยละ 77; และการผลิตน ้ ามนัของโลกคาดวา่จะมีความเขม้ขน้มากข้ึนในตะวนัออกกลาง สหรัฐอเมริกาและ
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รัสเซียเน่ืองจากผูผ้ลิตตน้ทุนต ่าเพ่ิมสดัส่วนการถือครองในตลาดเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 63 ของการผลิตน ้ ามนัในปี 2578 เทียบ
กบัร้อยละ 56 ในปี 2558    น ้ามนั ก๊าซและถ่านหินจะยงัคงเป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัในการกระตุน้เศรษฐกิจโลกซ่ึงคิดเป็น
สดัส่วนกวา่ 3 ใน 4 ของแหล่งพลงังานทั้งหมดในปี 2578 

 
2. อุตสาหกรรมการผลติน า้มนัและก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ่ัง   
 การอนุมติัโครงนอกชายฝ่ังถึงจุดสูงสุดของการตดัสินใจลงทุนสุดทา้ย (FIDs) จ านวน 120 โครงการในปี 2555 แต่
ตั้งแต่นั้นโครงการก็ถูกกดดนัจากราคาน ้ ามนัท่ีตกลงมาตั้งแต่ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 การลดการใชจ่้ายดา้นการส ารวจและ
ผลิตของบริษทัน ้ ามนั ท าให ้ FIDs ตกลงถึงร้อยละ 33  ในปี 2558 โครงการขนาดใหญ่กวา่ไดรั้บผลกระทบหนกัข้ึนเม่ือ
จ านวนของการพฒันาโครงการเหล่านั้นในปี 2559 ท่ีจะไดรั้บ FID ลดลงร้อยละ 60 ในปี 2555 
 
 หลงัจาก 2 ปีของ “ภาวะถดถอยของตลาดเป็นประวติัการณ์” ผลกระทบยงัคงมีอยู ่ และยงัคงกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมน้ีอยา่งหนกั ในปี 2560 เราไดเ้ห็นการปรับโครงสร้างหน้ีจ านวนมากของบริษทัต่างๆ  การเขา้สู่
กระบวนการลม้ละลายและมีการควบรวมกิจการมากข้ึน Rystad Energy รายงานวา่ขณะท่ีปี 2560 เป็นปีท่ีตลาดการ
ใหบ้ริการเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ ส าหรับผูป้ระกอบการในอเมริกาเหนือและธุรกิจหินน ้ ามนัเท่านั้น ในทางตรงกนัขา้ม 
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังของ EPCI การขดุเจาะนอกชายฝ่ังและธุรกิจบริการใตท้ะเลไดรั้บผลกระทบจาก
การตดัสินใจอนุมติัโครงการท่ีต ่าในปี 2557-2559 และค่าใชจ่้ายการลงทุนในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังลดลงร้อยละ 18 ในปี 
2560 

 
 ตามรายงานของ Clarksons Platou Offshore งานขดุเจาะนอกชายฝ่ังลดลงอยา่งมากในช่วงภาวะการณ์ตกต ่า มีการ
คน้พบพ้ืนท่ีขดุเจาะนอกชายฝ่ังจ านวน 53 แห่งทัว่โลกในปี 2560 ซ่ึงมีอตัราการลดลงร้อยละ 56 เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของปี 
2548-2557 ท่ี 166 แห่งต่อปี การเร่ิมท าธุรกิจนอกชายฝ่ังหดตวัลงเน่ืองจากภาวะงานคา้งในพ้ืนท่ีขดุเจาะใตท้ะเลท่ียงัอยู่
ระหวา่งการด าเนินการและโครงการท่ีไดรั้บการอนุมติัมีนอ้ยลง มีแหล่งขดุเจาะใตท้ะเลเพียงจ านวน 41 พ้ืนท่ีเท่านั้นท่ีไดเ้ร่ิม
งานในเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงลดลงร้อยละ 51 ของค่าเฉล่ียในปี 2548 ถึงปี 2557 ท่ีมีแหล่งขดุเจาะใตท้ะเล 115 พ้ืนท่ี โดยมี
อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือขดุเจาะแบบสามขา (jack-up) และแท่นเจาะแบบลอยน ้ า (floater) ทัว่โลกอยูท่ี่ร้อยละ 65 
ลดลงร้อยละ 27 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2557 และเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) และแท่นเจาะแบบลอยน ้ า 
(floater)  รวมจ านวนทั้งหมด 129 ล ายงัคงไม่มีงาน ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ถึงร้อยละ 87 
 

การส่งมอบ OSV ในปี 2560 ยงัคงมีแนวโนม้ลดลง ปีน้ีเจา้ของเรือไม่ไดรั้บมอบเรือท่ีต่อข้ึนใหม่นอ้ยลงกวา่ 100 
ล า ซ่ึงส่งผลใหมี้เรือเกือบ 400 ล าท่ีสร้างข้ึนในปี 2552 ท่ียงัคงไม่ไดมี้การส่งมอบไดใ้นเร็วๆ น้ี นอกจากน้ียงัมีเรือ OSV 
ประมาณ 400 ล าในอู่ต่อเรือของจีนก าลงัรอส่งมอบใหเ้จา้ของ แต่ในปี 2560 แสดงใหเ้ห็นวา่การส่งมอบเรือมีแนวโนม้
กลบัมาในปี 2560 

 
 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ความทา้ทายท่ียงัคงมีอยูส่ าหรับปี 2561 แต่ผูป้ระกอบการนอกชายฝ่ังทุกรายก าลงัเฝ้าสงัเกต
สญัญาณความต่ืนตวัส าหรับปีต่อๆ ไป ราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนเสมือนเป็นแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนในการประกอบการอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป คาดวา่จะช่วยลดการแข่งขนัไดม้ากข้ึนเพ่ือใหมี้งานมากข้ึน การใชเ้รือเพ่ิมสูงข้ึนและกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมา 
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3. ปีแห่งการตดัสินใจทีย่ากล าบาก 
 ปี 2560 เป็นอีกปีท่ีบริษทัน ้ ามนัตดังบประมาณการใชจ่้ายอยา่งมาก Wood Mackenzie รายงานวา่การยกเลิก
โครงการและการลดการซ้ือขายกบัผูผ้ลิตรายยอ่ยเป็นกลยทุธ์ทัว่ไปท่ีใชเ้พ่ือลดค่าใชจ่้ายตลอดทั้งปี การริเร่ิมการปรับลด
งบประมาณและการเพ่ิมประสิทธิภาพค่าใชจ่้ายไดถู้กน ามาใชท้ัว่ทั้งอุตสาหกรรม และผูป้ระกอบการน ้ ามนัทุกรายไดน้ า
แนวคิด “นอ้ยลงแตใ่ชไ้ดน้านข้ึน” หรือแมแ้ต่ “ใชน้อ้ยลงแต่มีใชต้ลอดไป” มาปรับใชด้ว้ย 
 
 แมจ้ะมีการปรับข้ึนราคาน ้ ามนัในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 บริษทัผูส้ ารวจและผลิตต่างๆ (E&P) ยงัคงเนน้ย  ้าถึง
ความตั้งใจในการรักษาตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงหมายความวา่ในขณะท่ีบริษทัน ้ ามนัอาจไดรั้บผลก าไรอีกคร้ัง
เน่ืองจากราคาน ้ ามนัปรับตวัสูงข้ึน บริษทัขนาดเลก็กวา่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน้ีกลบัไม่ไดก้ าไรโดยเฉพาะ
เจา้ของเรือท่ีใหบ้ริการนอกชายฝ่ังซ่ึงเป็นปัญหาท่ีบริษทัเหล่าน้ีตอ้งจดัการเองซ่ึงปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือก าลงัการผลิตท่ีสูง
เกินไป การท่ีมีเรือลน้ตลาดจะตอ้งมีการจดัการใหมี้การกระจายในตลาดก่อนท่ีจะมีการข้ึนอตัราค่าเช่าเรืออยา่งมีนยัส าคญั 
 
 เพื่อท่ีจะไดรั้บการวา่จา้งงานอยา่งต่อเน่ืองไปจนกวา่จะไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนจริงใน
ตลาดนอกชายฝ่ังนั้น นวตักรรมในการบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพและผลผลิตถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผูรั้บเหมาทั้งหมด
ตอ้งน ามาใชใ้นปี 2561 

 
4. งานบริการวศิกรรมใต้ทะเล  

4.1 ตลาดงานวศิวกรรมใต้ทะเล  
“Subsea หรืองานวศิวกรรมใตท้ะเล” เป็นค าท่ีใชใ้นการอธิบายถึงการด าเนินงานหรือการประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์

วศิวกรรมทางทะเลท่ีอยูใ่ตน้ ้ าโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ืออยูห่่างไกลนอกชายฝ่ังในน่านน ้ าทะเลลึกหรือบนพ้ืนใตท้ะเล แหล่ง
น ้ ามนัและก๊าซมกัจะอยูใ่ตท้ะเลและนอกชายฝ่ังหลายแห่งทัว่โลก ในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซ ค าวา่ “subsea” เก่ียวขอ้ง
กบัการส ารวจการขดุเจาะและการพฒันาแหล่งน ้ ามนัและก๊าซในสถานท่ีใตน้ ้ าเหล่าน้ี แล่งน ้ ามนัและเคร่ืองมืออุปกรณ์ใตน้ ้ า
โดยทัว่ไปใชค้  าน าหนา้ดว้ยค าวา่ “subsea”  เช่น บ่อน ้ ามนัใตท้ะเล หรือ subsea well, แหล่งการขดุเจาะใตท้ะเล หรือ subsea 
field, โครงการงานใตท้ะเล หรือ subsea project และ การพฒันางานใตท้ะเล หรือ subsea development และอ่ืนๆ 
 

การพฒันาแหล่งน ้ ามนัใตท้ะเลมกัแบ่งออกเป็น ประเภทน ้ าต้ืนและน ้ าลึก เพ่ือแยกความแตกต่างระหวา่งเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวธีิการต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่องานแต่ละประเภท ค าวา่น ้ าต้ืนหรือ Shallow water หรือไหล่ทวปี (shelf) ใชส้ าหรับ
ระดบัความลึกของน ้ าท่ีต้ืนมากท่ีซ่ึงอุปกรณ์ยดึพ้ืนต่างๆ เช่น แท่นขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) และส่ิงปลูกสร้างแบบถาวร
สามารถใชไ้ดซ่ึ้งท าใหง้าน   ด าน ้ าระยะยาวแบบ saturation สามารถท าได ้ ส่วนค าวา่ น ้าลึกหรือ Deepwater เป็นค าท่ีใช้
บ่อยคร้ังเพ่ืออา้งถึงโครงการนอกฝ่ังทะเลซ่ึงตั้งอยูใ่นระดบัความลึกของน ้ าทะเลมากกวา่ 600 ฟตุ โดยท่ีมีการใชเ้รือขดุเจาะ
แบบลอยน ้ าและแท่นขดุเจาะน ้ ามนัแบบลอยตวัและตอ้งใชย้านใตน้ ้ าท่ีควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทรลระยะไกลเป็นตวัท างาน
เน่ืองจากนกัด าน ้ าไม่สามารถท างานในเขตน ้ าลึกเหล่านั้นได ้

 
 ในขณะท่ีการส ารวจและพฒันานอกชายฝ่ังลดลง ตลาดเรือบริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลยงัคงมีสูงมากส่งผลให้
เกิดการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งเขม้ขน้ อตัราค่าเช่าเรืออยูใ่นระดบัต ่า ผูรั้บเหมางานขดุเจาะนอกชายฝ่ังไม่ไดมี้ทางเลือกมาก
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นกั แต่ตอ้งการใหมี้งานเพียงเพื่อใหเ้รือยงัคงมีอตัราการใชป้ระโยชน์ มีรายงานวา่ผูรั้บเหมาบางรายยอมจ่ายเงินบางส่วนให้
ลูกคา้หรือเสนออปุกรณ์ ROV ใหใ้ชฟ้รีและเรียกเก็บเงินจากบุคลากรท่ีใหบ้ริการเท่านั้น 

 
 อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือค่อนขา้งท่ีจะต ่าในปีท่ีผา่นมา ยกตวัอยา่งเช่น อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือ
สนบัสนุนการด าน ้ า (dive support vessel)  นอกแควน้ทะเลเหนือ เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 55-57 เทียบกบัอตัราการใชร้้อยละ 80 
ในช่วงจุดสูงสุดของการใชน้ ้ ามนั ในปี 2557 การใชเ้รือประเภท ROV อยูท่ี่ร้อยละ 66-70 เทียบกบัอตัราการใชร้้อยละ 85-95 
ในช่วงจุดสูงสุดของการใชน้ ้ ามนัในปี 2557 นอกจากน้ีในช่วงปลายปีน้ีมีการคาดการณ์วา่อู่ต่อเรือต่างๆ จะมีการส่งมอบเรือ
สนบัสนุนการด าน ้ าใหม่เขา้มาในตลาดซ่ึงจะเพ่ิมศกัยภาพในการรองรับอุปทานท่ีก าลงัมีอยูอ่ยา่งลน้ตลาด 
 
  ต่อมาในปี  2560 เม่ือราคาน ้ ามนัปรับตวัข้ึนผูรั้บเหมาไดเ้ห็นตวัช้ีวดัของงานท่ีเพ่ิมข้ึนและโครงการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
อนุมติัมากข้ึน ความตอ้งการของลูกคา้เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ แต่ตลาดเรือบริการนอกชายฝ่ังยงัคง
แสดงลกัษณะใหเ้ห็นจากงานท่ีลดลงและความสามารถในการใหบ้ริการของเรือยงัคงลน้ตลาด 
 
 แมจ้ะมีสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีทา้ทาย สญัญาณส าคญัท่ีจ าเป็นมากส าหรับการฟ้ืนตวัในภาคธุรกิจก็ยงัคงด าเนิน
ต่อไปแมจ้ะเคล่ือนไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม การฟ้ืนตวัของตลาดยงัคงมาจากขอ้เท็จจริงท่ีวา่ บริษทัน ้ ามนัมีกระแสเงิน
สดเป็นบวกท่ี 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเน่ืองจากบริษทัเหล่านั้นกลบัมาใชจ่้ายและเร่ิมมีงานดา้นการส ารวจนอกชายฝ่ัง
มากข้ึน 
 

4.2 ประเภทของเรือวศิวกรรมใต้ทะเล 
 อุตสาหกรรมบริการนอกชายฝ่ังเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความหลากหลาย โดยมีเรือปฎิบติัการหลายประเภทใหบ้ริการ
ในงานท่ีแตกต่างกนัไปดว้ยระบบและอุปกรณ์เฉพาะตวั เรือเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนจากเรือท่ีอาจสร้างข้ึนมาเพ่ือใชเ้ฉพาะงาน 
เช่น เพ่ืองานประดาน ้ าโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นเรือท่ีมีการดดัแปลงบ่อยคร้ังจากเรือประเภทหน่ึงใหเ้ป็นอีกประเภทหน่ึง 
ตามลกัษณะของธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ค าวา่เรือสนบัสนุนงานบริการงานวศิวกรรมนอกชายฝ่ังจึงอาจหมายรวมถึงเรือได้
หลายประเภทซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ปกตินกัหากจะน าเรือล าหน่ึงมาใหบ้ริการเฉพาะงานประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น เรือล า
หน่ึงอาจสามารถปฏิบติังานไดท้ั้งงานด าน ้ า งานยานส ารวจใตท้ะเลแบบไร้คนขบั (ROV) งานส ารวจและงานสนบัสนุนงาน
ก่อสร้างข้ึนอยูก่บัโครงสร้างการออกแบบของเรือแต่ละล า 
 

โดยทัว่ไปแลว้เรือสนบัสนุนการด าน ้ า (DSV) ในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง จึงอาจมาจากเรือแปลงสภาพท่ีมาพร้อม
กบัระบบพ้ืนฐานปฏิบติัการด าน ้ าแบบใชอ้ากาศ (rudimentary air driving) จนไปถึงเรือต่อใหม่ท่ีมาพร้อมกบัระบบการ
ท างานอยา่งสมบูรณ์แบบและซบัซอ้นข้ึนเพ่ือการด าน ้ าลึก เรือสนบัสนุน ROV อาจจะเป็นเรือท่ีมาพร้อมกบัระบบส่งยาน
แบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงสามารถน าข้ึนเรือและปลดประจ าการเรือภายในระยะเวลาท่ีสั้นมาก ในขณะท่ีเรือสนบัสนุนการงาน
ก่อสร้างจะมีคุณสมบติัและการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าน ้ าและการปฏิบติังาน ROV ดงันั้น หนา้ท่ีหลกัของเรือ
ใหบ้ริการก่อสร้างจะเป็นเร่ืองของการติดตั้งและร้ือถอนงานใตน้ ้ าและบนพ้ืนผิวน ้ า เรือท่ีใหบ้ริการงานวางท่ออาจมีลกัษณะ
การออกแบบท่ีแตกต่างกนัของระบบและอุปกรณ์บนเรือ แต่หนา้ท่ีหลกัของเรือเหล่าน้ีจะเป็นการวางท่อในกน้ทะเลหรือ
เสน้ทางท่ีก าหนด 
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5. อุตสาหกรรมขุดเจาะนอกชายฝ่ัง – ปรับตวัขึน้เลก็น้อย อตัราค่าระวางเรือยงัทรงตวั 
5.1 ตลาดขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 

 ความตอ้งการเรือขดุเจาะทัว่โลกยงัคงชะลอตวัลงในปี 2560 IHS Markit ไดร้ายงานถึงภาวะลน้ตลาดของเรือขดุ
เจาะนอกชายฝ่ังโดยมีแนวโนม้การใชป้ระโยชนเ์พียงเลก็นอ้ยอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 70 ในไตรมาสท่ี 3 จ านวนเรือขดุเจาะท่ีหด
ตวัไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาอยา่งมากเช่นกนั 
 

 
 
 ในท านองเดียวกนั Bassoe Offshore รายงานวา่อตัราค่าระวางเรือรายวนัและแนวโนม้การใชป้ระโยชน์ส าหรับเรือ
ขดุเจาะนอกชายฝ่ังมีการปรับตวัเพียงเลก็นอ้ยในปี 2560 และมีความเห็นวา่ในปี 2561 บริษทัน ้ ามนัจะลดค่าใชจ่้ายในการ
ส ารวจเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั การพฒันาประสิทธิภาพในดา้นตน้ทุนท่ีต ่าและผลกระทบส าหรับงบประมาณท่ีสูงในการวาง
แผนการส ารวจและการผลิตจะยงัคงจ ากดัการท าตลาดแท่นขดุเจาะ อยา่งไรก็ตามมนัไม่ไดห้มายความวา่การขดุเจาะนอก
ชายฝ่ังจะลดลง แตจ่ะเป็นเพราะ บริษทัน ้ ามนัสามารถด าเนินการขดุเจาะไดเ้องดว้ยตน้ทุนเพียงเลก็นอ้ยเน่ืองจากอตัราค่า
ระวางเรือขดุเจาะยงัคงต ่ากวา่ท่ีเคยมีมา เช่ือวา่กิจกรรมการขดุเจาะนอกชายฝ่ังจะเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย แต่ปริมาณการผลิตลน้
ตลาดจะยงัคงกดอตัราค่าระวางเรือรายวนั 

 
5.2 ประเภทของเรือขุดเจาะแบบ Offshore Drilling Rigs 
เรือขดุเจาะมีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั ส่วนมากจะเป็นท่ีรู้จกัในนามแท่นเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังแบบเคล่ือนท่ี 

(“Mobi e Off hore Dri  ing Unit  หรือ “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 10,000 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 
ณ ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 กองเรือขดุเจาะแบบสามขามีจ านวน 546 ล าซ่ึงในจ านวนน้ีมีเรือ 78 ล าไม่มีการใชง้าน 

และมีเรือ 301 ล าท่ีไดรั้บการท าสญัญาเพ่ือท างาน โดยมีอตัราการใชป้ระโยชน์โดยรวมในตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 55 และ 64  
อตัราการใชก้ าลงัการผลิตทั้งหมดส าหรับเรือขดุเจาะท่ีมีอายมุากกวา่ 20 ปีอยูท่ี่ร้อยละ 52 ขณะท่ีการใชป้ระโยชนข์องเรือขดุ
เจาะท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 10 ปีอยูท่ี่ร้อยละ 65 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงตลาดท่ีมีเรือขดุเจาะในปริมาณมากเกินไปท าใหอ้ตัราค่าระวาง
เรือปรับตวัลดลงอยา่งมากในปี 2560 จากรายงานของ Clarksons Platou Offshore ค่าเฉล่ียของค่าระวางเรือทัว่โลกเพ่ิมข้ึน
เพียงร้อยละ 6 ในปีดงักล่าวอยูท่ี่ 83,500 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
 
 จ านวนการจองการท างานอยูท่ี่ 94 ล าซ่ึงในจ านวนน้ีมีเจา้ของเรือขุดเจาะเพียง 9 ล าเท่านั้นท่ีคาดวา่จะด าเนินการ
เอง ส่วนท่ีเหลืออีก 85 ล าเป็นเจา้ของโดยอู่ต่อเรือและจะตอ้งมีการเอาออกขายและ/หรือด าเนินการภายใตส้ญัญาเช่าเรือแบบ
เรือเปล่า (bareboat) นอกเหนือจากก าลงัการผลิตลน้ตลาดดงักล่าว การร่วมทุน 50/50 ระหวา่ง Saudi Aramco และ Rowan 
ยงัมีขอ้ผกูมดัท่ีจะตอ้งต่อเรือใหม่อีก 20 ล าในซาอุดิอาระเบียซ่ึงจะมีการส่งมอบตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป เรือทั้งหมดน้ีท่ีจะ
ออกสู่ตลาดและจะยิ่งตอกย  ้าว่าภาวะการแข่งขนัจะยิ่งเขม้ขน้ และอตัราค่าระหว่างเรือจะยงัคงอยู่ในระดับต ่าระหว่างปี   
2561 – 2563 
 
 การปลดระวางเรือเพ่ือแยกช้ินส่วนขายยงัคงเป็นกญุแจส าคญัในการปรับสมดุลของตลาดในระยะยาว แต่ยงัคง
เป็นสดัส่วนท่ีไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัปริมาณเรือท่ีมากเกินไป คาดวา่การปลดระวางเรือเพ่ือแยกช้ินส่วนขายจะเร่งตวัเพ่ิมข้ึน
ในช่วงหลายปีขา้งหนา้ เน่ืองจากตอ้งมีการท านุบ ารุงรักษาเรือมากเพ่ิมข้ึนและการท างานท่ีมีมากข้ึนหากเทียบกบัการลงทุน
ในกองเรือท่ีค่อนขา้งจ ากดัในปัจจุบนั ตลอดจนเรือแบบใหม่ๆ ท่ีก าลงัจะตามมา 
 
 Saudi Aramco ไดท้ าสญัญากบักองเรือขดุเจาะแบบสามขาท่ีมีอยูเ่ดิมโดยคาดวา่จะมีการใชง้านเรือขดุเจาะแบบ
สามขามากข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ เพ่ือเป็นการต่อยอดแผนการพฒันาดงักล่าว เรือขดุเจาะแบบสามขา ทั้ง 3 ล าซ่ึงเป็นของ
บริษทัร่วมของเมอร์เมด คือ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์ จ ากดั ไดรั้บการต่ออายสุญัญาในปี 2560 ซ่ึงจะเห็นวา่เรือขดุ
เจาะแบบสามขาทั้ง 3 ล ายงัคงไดรั้บการวา่จา้งในซาอุดิอาระเบียไปจนถึงปี 2562 

 
5.4 ตลาดเรือขุดเจาะแบบท้องแบน 

 โดยปกติเม่ือตลาดเรือสามขาปรับตวัดีข้ีน ตลาดเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนก็จะดีตามข้ึนไปดว้ย แต่ในปี 2560 
ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่ไม่มีสญัญาณของการปรับตวัของตลาดเรือขดุเจาะแบบทอ้งแบนหาก
พิจารณาจากภาวะอุปทานลน้ตลาดและการแข่งขนักบัแบบเรือขดุเจาะใหม่ๆ ในเดือนธนัวาคม 2560 จ านวนเรือขดุเจาะแบบ
ทอ้งแบนอยูท่ี่ 22 ล าและมีเพียง 10  ล าท่ีท างาน 
 
6. ต าแหน่งทางการตลาดของเมอร์เมด 

เมอร์เมดจะพิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองของแนวโนม้น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติในช่วง 12 เดือนขา้งหนา้ และ
ดว้ยภาวะการปรับสมดุลของตลาดน ้ ามนั ผูป้ระกอบการในวงการน ้ ามนัต่างหยบิยกคุณสมบติัเด่นของตนในฐานะผู ้
ใหบ้ริการงานน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ตนอยูเ่หนือกวา่ผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน และเม่ือพิจารณา
ถึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีแลว้ เมอร์เมดเช่ือวา่เมอร์เมดเป็นหน่ึงในบริษทักลุ่มท่ีมีชั้นเชิงเหนือกวา่เน่ืองดว้ยกลยทุธ์ในต าแหน่ง
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ทางการตลาดของเมอร์เมด ความมีช่ือเสียง ภาพรวมผลงานท่ีผา่นมาท่ีเป็นท่ีรับรู้และความมีวนิยัทางการเงิน 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 และการขยายธุรกจิทางภูมิศาสตร์ 

เมอร์เมดยงัคงทุ่มเทและใหค้วามส าคญักบังานในช่วงการผลิตของธุรกิจทางดา้นการส ารวจและผลิต (E&P) 
ดงันั้นเมอร์เมดจึงไม่ไดรั้บผลกระทบเร่ืองการลดรายจ่ายฝ่ายทุน (capital expenditure) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อุปสงคต์ลาด
ระยะกลางถึงระยะยาวคาดวา่จะยงัคงอยูค่่อนขา้งสมบูรณ์ ซ่ึงน่าจะเป็นสญัญาณท่ีดีส าหรับความตอ้งการการผลิตอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

เมอร์เมดยงัคงมุ่งมัน่ใหบ้ริการและขยายตวัทางภูมิศาสตร์ในประเทศท่ีมีอุปสงคข์องการใชบ้ริการค่อนขา้งสูง  
 
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 
 

เมอร์เมดยงัด าเนินการขยายกองเรือตามแผนงาน โดยการเช่าเรือบริการวศิวกรรมใตท้ะเลเขา้มาเพ่ิมเติม ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้มอร์เมดมีความยดืหยุน่ในการตอบสนองต่ออุปสงคใ์นตลาด หรือยกเลิกการเช่าในกรณีท่ีความตอ้งการในตลาดลดลง
โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินทุนท่ีส าคญั 
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เมอร์เมดยงัมียอดสัง่จองงานอยา่งต่อเน่ืองส่วนใหญ่ส าหรับงานวศิวกรรมใตท้ะเล ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บงานจริงๆ 
เป็นจ านวนมากในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ งานในมือเหล่าน้ีท่ีคาดวา่จะเป็นฐานรายไดใ้นปี 2561 มีโอกาสท่ีจะมีส่วนช่วยเพ่ิม
การลงทุนได ้ทั้งน้ี การลงทุนของเมอร์เมดในบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์ จ ากดั  ("AOD") ในเรือขดุเจาะแบบสามขา
จ านวนสามล าของบริษทัตั้งแตปี่ 2559 ยงัคงความต่อเน่ืองโดยสามารถท่ีจะขยายระยะเวลาการจา้งไปอีกจนถึง 2562 ตาม
ความตอ้งการของลูกคา้และประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ียงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีการดดัแปลงใหต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละราย 
 
วนิัยทางการเงนิ 

ท่ามกลางสภาวะตลาดท่ีทา้ทายเหล่าน้ีเมอร์เมดยงัคงสามารถรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีต ่า และมีปริมาณเงินสด
ส ารองท่ีเพียงพอ ช่วยให ้ บริษทั ยงัคงคล่องตวัและเตรียมพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชนเ์พ่ือการเติบโตในทางอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนได้
ในปัจจุบนั 

 
 (อา้งอิง: กลุ่ม BRS, Clarksons Platou Offshore, ท่ีปรึกษา Icarus, IHS Markit, Kennedy Marr, องคก์รร่วม
ประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัเพ่ือการส่งออก (OPEC), Pareto Securities Research, Rigzone, Rystad Energy, Strategic Offshore 
Research, US Energy Information Administration  (EIA), Wood Mackenzie, Bassoe Offshore) 
 
2.2.3 กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 
 

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 

 
ในตลาดส่งออก กลุ่มลูกคา้ทางตรงของบาคองโคส าหรับผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว ปุ๋ยเคมี

เชิงประกอบ และปุ๋ยทางใบ ไดแ้ก่ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป (Trader) ซ่ึงในตลาดดงักล่าวบาคองโคท าหนา้ท่ีเป็น
ผูรั้บจา้งผลิต และผลิตภณัฑข์องบาคองโคจะไม่น าไปขายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK 
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ช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเคมเีพือ่การเกษตร 

 
 

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

 จากขอ้มูลของสภาวะตลาดปุ๋ยเคมีโลก โดย Food and Agriculture Organization of the United Nations อุปสงค์
การใชปุ๋้ยรวมอยูท่ี่ประมาณ 190.8 ลา้นเมตริกตนัในปี 2559 และจะเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 201.6 ลา้นตนัในปี 2563 ซ่ึงตลาด
เอเชียเป็นตลาดซ่ึงมีการอุปโภคปุ๋ยเคมีมากท่ีสุดและการบริโภคโดยส่วนมากมาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต ้ 

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 
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ปัจจุบนั มีระบบท่าเรือของเวยีดนามก าลงัไดรั้บการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญั  โดยเฉพาะท่าเรือท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ แต่
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับก็ยงัมีขอ้จ ากดัในแง่การรองรับตูสิ้นคา้และสินคา้เทกอง ดงันั้น การพฒันาพ้ืนท่ีเก็บสินคา้ และ
ความพร้อมในการใหเ้ช่า ผนวกกบัการบริหารจดัการทางดา้นโลจิสติกส์อยา่งเช่ียวชาญคือ ปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือ และภาคอุตสาหกรรมของเวยีดนาม 
 
2.2.4 กลุ่มการลงทุนอืน่ 
 
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 

 
(2) ด้านการขยายฐานลูกค้า 
เน่ืองจากถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีราคาต ่ารวมถึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณส ารองสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้ ามนั

เตาและก๊าซธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก (ถ่านหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสั)) ดงันั้นในระยะ
ยาว โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนมาใชถ่้านหินเพ่ิมมากข้ึน บริษทัมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกคา้
ไปยงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชน้ ้ ามนัเตา เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทั้งจะขยายไปสู่กลุ่มลูกคา้
รายใหญ่ดว้ย เช่น โรงงานปูนซีเมนต ์โรงไฟฟ้า 

  
บริษทัมีโครงการท่ีจะเขา้ไปน าเสนอทางเลือกให้กบัลูกคา้อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ

จากการใชถ่้านหินเป็นแหล่งเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตา โดยบริษทัใชก้ลยทุธ์เขา้ไปน าเสนอถึงค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้โดยใช้
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9-24 เดือน รวมถึงใหค้วามรู้กบัลูกคา้เพ่ือใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัถ่านหินในเร่ืองของมลภาวะ
กบัส่ิงแวดลอ้ม ท าใหลู้กคา้ใหค้วามสนใจหนัมาใชถ่้านหินมากข้ึน  
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อยา่งไรก็ตาม การเพ่ิมฐานลูกคา้ให้หันมาใชถ่้านหินเพ่ิมจะตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร เน่ืองจากโดยทัว่ไปการ
ติดตั้งหมอ้ไอน ้ าขนาดเลก็จะใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน (รวมเวลาในการน าเขา้หมอ้ไอน ้ า) แต่ถา้เป็นหมอ้ไอน ้ าขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่จะใชเ้วลาติดตั้งนานถึง 8-15 เดือน บริษทัจึงจะเร่ิมขายถ่านหินของบริษทัได ้ 

 
(3) ด้านการบริหารต้นทุน 
บริษทัมีการวางแผนการซ้ือสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ 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 บริษทัจะให้พนกังานขายตรงซ่ึงมีความรู้ ความเขา้ใจ ในตวัสินคา้ของบริษทัเขา้ไป
น าเสนอถึงขอ้เปรียบเทียบระหวา่งการใชน้ ้ ามนัเตาและถ่านหิน ทั้งในดา้นค่าใชจ่้ายและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้
ลูกคา้สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
 บริษทัแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 
กลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษทัโดยลูกค้ากลุ่มน้ีมีอยู่มากทั้ งในจังหวดักรุงเทพมหานคร 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี และอยธุยา ผูบ้ริหารคาดวา่ในภาคกลาง มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้
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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 าใหย้งัไม่มีความรู้และความเขา้ใจท่ีดีพอในการใชถ่้านหิน ดงันั้น จึงเป็นโอกาสดีท่ีบริษทัจะชกัชวนใหก้ลุ่มลูกคา้
เหล่าน้ีเปล่ียนมาใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงแทนน ้ ามนัเตา เพื่อเป็น การลดตน้ทุนของการใชพ้ลงังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ในการชกัจูงใหลู้กคา้กลุ่มน้ีหนัมาใชถ่้านหินแทน โดยมีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียท่ี 9-24 เดือน รวมทั้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการใชถ่้านหิน  
 

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีใชถ่้านหินของบริษทั ส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ซ่ึงจะท าการซ้ือ
ถ่านหินในปริมาณมากและส่วนใหญ่จะใชว้ธีิการประมูล โดยปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือถ่านหินของลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็น
เร่ืองของราคา บริษทัจะเร่ิมท าตลาดลูกคา้กลุ่มน้ีมากข้ึน เพ่ือตอ้งการขยายปริมาณการขายและขยายตลาดให้เพ่ิมข้ึน และ
นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา้รายยอ่ย เพ่ือใหมี้รายไดท่ี้มัน่คงในระยะยาว  
 
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) บริษทั ซิงเฮงเส็ง จ ากดั บริษทั อีสเทิร์น เพิร์ล จ ากดั บริษทั ฟิโก ้เมทเทิลส์ แอนด์ ไม
เนอร์รอลส์ จ ากดั บริษทั ฟีนิคซ โกลบอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริษทั ทีซีซี   เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั เป็นตน้ บริษทัมุ่งเนน้การเพ่ิม
ลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และพร้อมกบัมองหาโอกาสท่ีจะเขา้ตลาดลูกคา้กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษทัพยายามเพ่ิมฐานการขายและปริมาณยอดขายให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือการเติบโตท่ีมากข้ึนของ
ธุรกิจ  

 
แนวโน้มอตุสาหกรรม 

ถ่านหินยงัถือวา่เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีความส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลงังานท่ีราคาต ่า
กวา่ก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเตา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง เช่นประเทศในแถบ
เอเชีย รวมถึงประเทศไทยนั้นยงัคงใชถ่้านหินอยูเ่น่ืองจากราคาท่ีถูก  
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แนวโนม้ก าลงัผลิตถ่านหินทัว่โลกในอีก 10 ปีขา้งหนา้ซ่ึงคาดวา่จะเพ่ิมสูงถึง 1 พนัลา้นตนั โดยเฉพาะการเพ่ิมก าลงั
ผลิตในทวปีเอเชีย และเช้ือเพลิงถ่านหินยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนพลงังานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยคาดวา่สัดส่วน
การใชถ่้านหินในภาพรวมจะเพ่ิมจากร้อยละ46 ในปัจจุบนั เป็นร้อยละ 60 และสัดส่วนการใชถ่้านหินผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึน
จากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2583 หรืออีก 23 ปีขา้งหนา้ 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีการใชพ้ลงังานมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกและก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีใชท้ั้งเช้ือเพลิง
ฟอสซิลเป็นพลงังานหลกั ควบคูไ่ปกบัการเพ่ิมก าลงัการผลิตของพลงังานหมุนเวยีน ทั้งพลงังานแสงอาทิตย ์ และพลงังาน
ลม ส านกับริหารสารสนเทศพลงังานของสหรัฐอเมริกา (EIA) เปิดเผยรายงานมุมมองพลงังานระยะสั้น (Short-Term 
Energy Outlook, September 2017) ระบุวา่สดัส่วนการใชถ่้านหินในการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐในปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนไปอยูท่ี่
ร้อยละ 31 และจะเพ่ิมไปอยูท่ี่ร้อยละ 32 ในปี 2562 

จากเหตุการณ์หลงัเกิดเหตุแผ่นดินไหวและภยัพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญ่ีปุ่นน าไปสู่การระงับโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เกือบทุกแห่งในประเทศ มีการวางแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 46 แห่งในอนาคต ถา้ยงัไม่สามารถผลิตพลงังาน
เองไดม้ากพอ รวมถึงการน าเขา้จากประเทศจีนบางส่วน รัฐบาลญ่ีปุ่นใหเ้หตุผลวา่ พลงังานถ่านหินเป็นพลงังานท่ีมีราคาถูก
กวา่ และเป็นตวัสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานใหป้ระเทศท่ีส าคญั ในขณะน้ีญ่ีปุ่นตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้พลงังานกวา่ร้อย
ละ 95 และหากสามารถผลิตไดเ้อง จะสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นการผลิตพลงังาน 
 
การจดัหาผลติภณัฑ์และบริการ 
 บริษทัมีกระบวนการในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัน าเขา้ถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตถ่านหินท่ีใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก บริษทั
ท าการคดัเลือกเหมืองถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีท่ีให้ค่าความร้อนสูง มีค่าความช้ืนต ่า มีปริมาณข้ีเถา้และปริมาณก ามะถนัต ่า 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง ถ่านหินท่ีประเทศอินโดนีเซียยงัมีปริมาณ
ถ่านหินจ านวนมากเม่ือเทียบกบัแหล่งอ่ืนในต่างประเทศ และประหยดัค่าขนส่ง เน่ืองจากสามารถขนส่งโดยทางเรือได้
ประมาณ 50,000 ตนั (+/-10%)  

 
2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเขา้มาจอดท่าท่ีเกาะสีชงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรีจากนั้นจะท าการ

ขนถ่ายถ่านหินลงเรือโป๊ะอีกทอดหน่ึงซ่ึงเรือโป๊ะน้ีสามารถขนถ่ายถ่านหินไดค้ร้ังละ 500-2,500 ตนัต่อล า โดยเดินทางมาข้ึน
ท่ีท่าเทียบเรือจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
3. บริษทัสามารถจดัส่งถ่านหินโดยตรงใหก้บัลูกคา้ไดท้นัทีทั้งโดยทางเรือหรือทางรถบรรทุก และในกรณีท่ีบริษทั

ตอ้งการขนยา้ยถ่านหินเขา้คลงัสินคา้สามารถเก็บในพ้ืนท่ีโรงงานของบริษทั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือคดัเลือกและ
ปรับปรุงคุณภาพ แลว้จึงส่งถ่านหินใหก้บัลูกคา้ โดยรถบรรทุกของบริษทัผูรั้บเหมาต่อไป  

 
4. บริษทัมีนโยบายในการเก็บสินคา้คงคลงัในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถส่งสินคา้ไดท้นักบัความตอ้งการ

ของลูกคา้  
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5. ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซ้ือถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียจนกระทัง่ขนส่งถ่านหินเขา้เก็บคลงัสินคา้ใชเ้วลา
ประมาณ 45 วนั 

 
จากขอ้มูลในอดีตพบวา่ราคาถ่านหินมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยบริษทัมีนโยบายจดัหาถ่านหินจากผู ้

จดัจ าหน่ายหลายรายเพ่ือส ารองปริมาณถ่านหินให้เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัและถ่วงดุลอ านาจการ
ต่อรองราคาสินคา้กบัผูจ้ดัจ าหน่ายรายอ่ืนๆ หลายราย ซ่ึงเป็นการกระจายความเส่ียงในการจดัซ้ือถ่านหิน 

 
นอกจากปัจจยัดา้นราคาแลว้ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในแหล่งท่ีมาของถ่านหินเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีบริษทัให้

ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งทั้ งในดา้นคุณภาพถ่านหิน ก าลงัการผลิต ระบบขนส่งถ่านหินมายงัท่าเรือและช่ือเสียงของผูจ้ ัด
จ าหน่ายถ่านหิน เป็นตน้  และดว้ยความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้เป็นระยะเวลายาวนาน ท าใหบ้ริษทัมัน่ใจวา่จะไดรั้บการส่งมอบ
ถ่านหินคุณภาพดีจากคู่คา้ตามสญัญาอยา่งต่อเน่ือง 

 
บริษัทมีนโยบายจัดหาถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตรงกับความต้องการลูกคา้ มีขบวนการ

ตรวจสอบควบคุมคุณภาพถ่านหิน ตั้ งแต่ซ้ือจากผูจ้  าหน่าย เหมือง การขนส่ง และการผลิตสินค้าส าเร็จรูป จนส่งถึง
ลูกคา้  เพ่ือสร้างความมัน่ใจและพ่ึงพอใจของลูกคา้ 
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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   Shipping Enterpri e (“AIS”) สิทธิพิเศษท่ีส าคญัรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรจากกิจการเดินเรือทะเล เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2549 ถึงวนัท่ี 7 กนัยายน 2559 และปัจจุบนั 
บริษทั โทรีเซน      ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บการอนุมติั ใหต้่ออายใุนการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีออกไปไดอี้ก 
10 ปี จนถึงวนัท่ี 7 กนัยายน 2569 
 
2. เรือของกลุ่มบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ณ 31 ธนัวาคม 2560 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) 

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) 
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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 1 ฉบบั มีสาระส าคญัดงัน้ี  
 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1047(2)/2552 
 ประเภทกิจการ บริการดา้นขนถ่ายสินคา้ส าหรับ  

เรือเดินทะเลประเภท 7.1 
 ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ตามท่ีคณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมติั 
 ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน  

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

 ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

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

ความเส่ียงเป็นส่วนประกอบส าคญัของธุรกิจ แบ่งออกเป็นทั้งภยัคุกคามและโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯ มุ่งมัน่ใน
การด าเนินการเพื่อท าให้กิจกรรมหลกัและส่วนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ มีความสามารถในการบริหารความเส่ียงและ
โอกาสทางธุรกิจแบบองคร์วมและเป็นระบบ  มีการปลูกฝังการตระหนกัถึงความเส่ียงเสมอเม่ือจะท าการตดัสินใจทุกคร้ัง
จนเป็นวฒันธรรมองค์กร   เพ่ือสร้างการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั บริษทัฯ ไดใ้ชแ้ผนงานดา้นการบริหารความเส่ียงท่ี
รวดเร็วท่ีสอดคลอ้งกนัเพ่ือท าใหมี้โอกาสทางธุรกิจเพ่ิมข้ึนและลดภยัคุกคามลง 
 

บริษทัฯ ไดนิ้ยามความเส่ียงวา่เป็นอุบติัการณ์หรือพฒันาการท่ีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อการบรรลุผลส าเร็จของ
คุณค่า วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติักรอบการท างานดา้นการบริหารความเส่ียง 
หรือกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM) ซ่ึงได้
ก าหนดวิธีการในการเขา้ถึงระบบบรรษทัภิบาลและการบริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมท่ีไดอิ้งตามมาตรฐานดา้นการ
บริหารจัดการความเส่ียงของกลุ่มอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ตามแนวทางของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผิดชอบขั้นสูงสุดส าหรับกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมและการ
พิจารณาวา่ระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมและยอมรับไดค้วรเป็นระดบัใด โดยไดมี้การก าหนดขีดจ ากดัความเส่ียงโดยรวมท่ี
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ  และความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดท่ีกลุ่มบริษัทฯ ก าลัง
เผชิญ รวมถึงมีการประเมิน เฝ้าติดตามและรับมือกบัความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นปฏิบติัการ ดา้นการเงิน และดา้นการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบ ไดใ้ห้
ความส าคญัและทุ่มเททรัพยากรอยา่งเตม็ท่ีตลอดทั้งปี เพื่อความมัน่ใจในการน าแผนงานการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
มาใชภ้ายในกลุ่มบริษทัฯ และท่ีรวมถึงการทบทวนและหารือปัญหาความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง 
 

แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะสามารถท าใหห้ลกัปฏิบติัดา้นการบริหารความเส่ียงแขง็แกร่งไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่การ
ด าเนินการจะส าเร็จไม่ได ้หากทั้งองคก์รไม่น าไปปฏิบติัเพ่ือสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รดา้นความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทัฯ ส่ือสารถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและสร้างความเขา้ใจวา่การบริหารความเส่ียงเป็น
ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในองคก์ร ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในดา้นน้ีท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการ
ความเส่ียงไดเ้ป็นอยา่งดีและส่งผลท าใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมดา้นความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณค่าต่อองคก์รใน
ทา้ยท่ีสุด 
 

1. ด้านกลยุทธ์ 
1.1 การด าเนินการด้านกลยุทธ์ 

แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ จะวางแผนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของกลุ่มอย่างรอบคอบ แต่การท่ีไม่สามารถระบุและน า  
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมมาใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอาจท าให้เกิดผลกระทบดา้นลบ
ต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างมาก บริษัทฯ จึงจัดการกับความเส่ียงน้ีโดยการประเมินกลยุทธ์และแผนธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับหน่วยปฏิบติัการ ท่ีค  านึงถึงการรักษาความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างมูลค่าให้แก่      



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

- 51 -  
 

ผูถื้อหุน้ โดยปกติบริษทัฯ จะวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาภายนอกเพื่อทดสอบและตรวจสอบความถูกตอ้งของต าแหน่ง
และทิศทางทางกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 
 

เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน บริษัทฯ จะติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจทางบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 
คณะกรรมการบริหารและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะจดัประชุมกบัหน่วยงานธุรกิจทุกเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษทัฯ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและแผนกลยทุธ์ในระยะสั้นเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

1.2 วฏัจกัรตลาด/อุตสาหกรรม 
กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเปราะบางต่อวฏัจกัรเศรษฐกิจของโลกอยา่งมาก การชะลอตวั

ทางเศรษฐกิจหรือการถดถอยของตลาดท่ีมีนัยส าคญัอาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อความสามารถในการก่อให้เกิดเงินสด
หรือผลก าไรทางธุรกิจ และยงัอาจท าให้สถานะทางการเงิน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนในราคาท่ี          
สมเหตุผลของบริษทัฯ ลดนอ้ยลงอีกดว้ย เพ่ือบรรเทาความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัฯ พยายามมองหาการลงทุนท่ีหลากหลายและ
ลดธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรของกลุ่มบริษทัฯ ลง  โดยการมุ่งเนน้ท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีความมัน่คง  และเป็นไปในลกัษณะ
ท่ีผนัผวนตรงกนัขา้มกบัวฏัจกัรเศรษฐกิจ (Countercyclical) มากข้ึน 

 
1.3 การลงทุนใหม่ 

บริษทัฯ ไดม้องหาโอกาสการลงทุนใหม่ เพ่ือเป็นการต่อยอดทางธุรกิจและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น แต่ในสภาวะ
เศรษฐกิจเช่นน้ี อาจเป็นเร่ืองยากในการหาการลงทุนท่ีดีและเหมาะสม ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะสามารถหาโครงการลงทุนใหม่ท่ี
เหมาะสมไดแ้ลว้ก็ตาม ความส าเร็จในการลงทุนนั้นอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดา้นลบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการระดม
เงินทุนส าหรับโครงการ หุ้นส่วนร่วมทุน ค่าสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าของโครงการ ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจ กฎระเบียบขอ้บงัคบั สภาวะตลาด และการแข่งขนั  
 

เพ่ือใหก้ารตดัสินใจในการลงทุนเป็นไปอยา่งรอบคอบและเหมาะสม กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนดขั้นตอนการอนุมติั
การลงทุน โดยมีวิธีการในการพิจารณาท่ีเป็นระเบียบแบบแผนเพ่ือประเมินความเส่ียงหลกัๆ และโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการลงทุน ตอ้งมีการน าแนวทางดา้นการควบรวมกิจการท่ีเขม้งวดรวมถึงกระบวนการตรวจสอบสถานะของธุรกิจ
มาใชใ้นการประเมินและการด าเนินการซ้ือกิจการทั้งหมดท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

 
1.4 การร่วมทุน/หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

เพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ หรือเขา้สู่ตลาดใหม่ๆ กลุ่มบริษทัฯ จะเลือกเฟ้นในการท าธุรกิจกบับริษทั 
ร่วมทุนและหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบอย่างแข็งขันเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปรับ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของทุกฝ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีคุณค่าหลกัขององคก์รร่วมกนั  แต่เม่ือเวลาผ่านไป 
แนวคิดน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์หรือเป้าหมายทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจของหุ้นส่วนอาจไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบักลุ่มบริษทัฯ อีกต่อไป และท่ีร้ายแรงกวา่นั้น หุน้ส่วนอาจด าเนินการท่ีขดักบัผลประโยชน์ของกลุ่ม บริษทัฯ เพื่อ
บรรเทาความเส่ียงในดา้นน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะแลกเปล่ียนความเห็นกบัหุน้ส่วนอยา่งเปิดกวา้งและมัน่ใจเพ่ือให้บรรลุขอ้ตกลง 
และหากจ าเป็น อาจพิจารณาเร่ืองการแยกจากกนัอยา่งฉนัมิตร  
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อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายวา่ตอ้งมีการยกร่างขอ้ตกลงและทบทวนการท าธุรกิจทั้งหมดกบับริษทัร่วม
ทุนหรือหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ทั้งหลายอยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มได ้ 
 

1.5 ช่ือเสียง 
บริษทัฯ ตอ้งการใหก้ลุ่มบริษทัฯ บริษทัยอ่ยในกลุ่มและพนกังานทุกคนด าเนินการอยา่งมีจริยธรรมตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจท่ียึดตามคุณค่าหลกัของบริษทัฯ  บริษทัฯ คาดหวงัว่าพนักงานทุกคนจะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งโดยใช้
วิธีการท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากจะเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นท่ีจะสามารถท าให้กลยุทธ์ท่ีมีความส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ บรรลุผล
ส าเร็จและท าใหช่ื้อเสียงแขง็แกร่ง แมเ้ม่ือกลุ่มบริษทัฯ แสวงหาการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน  แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งการ
ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเต็มท่ี แต่การท่ีไม่ปฏิบัติตามหรือถูกเข้าใจว่าไม่ท าตามหลัก
จรรยาบรรณและขอ้ก าหนดทางกฎหมายนั้น อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอยา่งมากต่อช่ือเสียงของกลุ่มบริษทัฯ  
 

ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีครอบคลุมเพ่ือจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว รวมถึง
การต่อตา้นทุจริต การปฏิบติัตามหลกัการด าเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและโปร่งใส พนักงานทุกคนตอ้งตระหนักและรับรู้
นโยบายของบริษทัฯ ดา้น “การไม่อดทนต่อการไม่ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณขอ้ก าหนดทางกฎหมาย” ท่ีทุกฝ่ายตอ้ง
ยึดถือและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัฯ จะถูกด าเนิน
มาตรการขั้นรุนแรง 
 

2. ด้านการปฏิบัตกิาร  
2.1 ห่วงโซ่อุปทาน 

ในการด าเนินงาน บริษทัฯ ตอ้งพ่ึงพาผูจ้ดัหาสินคา้และความสามารถของพวกเขาในการน าส่งผลิตภณัฑ์หรือ
บริการอย่างทนัเวลาในคุณภาพท่ีเหมาะสม ผลกระทบท่ีไดรั้บบางส่วนคือ บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการท่ีผูจ้ดัหาสินคา้มี
อ านาจต่อรองท่ีค่อนขา้งสูงข้ึนและจากจ านวนผูจ้ดัหาสินคา้ท่ีมีจ านวนจ ากดั แมว้่าส่วนมากแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มกัจะใชผู้ ้
จดัหาสินคา้ท่ีหลากหลาย มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง และติดตามการท างานของพวกเขาเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท าให้
สถานะในการต่อรองของกลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อตน้ทุนของผลิตผลหรือการมีความ
พร้อมในการใชง้านทั้งหมด 
 

2.2 พนัธะหน้าทีด้่านสินเช่ือของคู่สัญญา 
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือจะเกิดข้ึนเม่ือคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้ โดยปกติกลุ่มบริษทัฯ จะด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจกบัคู่สญัญาโดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาเป็นหลกั ซ่ึงกระท าไดโ้ดย
การประเมินและติดตามการผิดนดัช าระหน้ีและความเส่ียงดา้นสินเช่ือของลูกคา้ ผูจ้ดัหาสินคา้ ผูรั้บจา้ง ผูร่้วมทุน และ
สถาบนัการเงินต่างๆ ความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาดา้นสินเช่ือจะไดรั้บการประเมินเป็นระยะดว้ยวธีิการท่ีเป็นระเบียบ     
แบบแผน ในบางกรณีบริษทัฯ อาจตอ้งมีการเพ่ิมมาตรการลดความเส่ียง โดยการขอใหเ้พ่ิมหลกัประกนั หรือลดระยะเวลา
ในการใหเ้ครดิตทางการคา้ส าหรับคู่สญัญาท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีไม่แขง็แกร่ง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดท้บทวน
ความเส่ียงดา้นการกระจุกตวัของสินเช่ือกบัคู่สญัญารายบุคคลหรือตามภูมิศาสตร์ดว้ย 
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2.3 ทุนมนุษย์ 
การสรรหาพนกังานใหม่ การรักษาและพฒันาพนกังานท่ีมีความสามารถและการบริหารจดัการพนกังานท่ีมี

ความสามารถพิเศษตลอดทั้งกลุ่มบริษทัฯ มีความส าคญัต่อความส าเร็จของกลุ่มอยา่งมาก การแข่งขนัดา้นบุคลากรนั้นสูง
มาก โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษทัฯ อาจไม่สามารถดึงดูดหรือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพได ้ การสูญเสีย
พนกังานหลกัๆและการท่ีกลุ่มไม่สามารถดึงดูดพนกังานใหม่หรือพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอ หรือความ
ล่าชา้ในการวา่จา้งบุคลากรหลกัๆ สามารถท าใหธุ้รกิจของกลุ่มบริษทัฯ เสียหายอยา่งร้ายแรง และยงัขดัขวางใหก้ลุ่มบริษทัฯ 
และหน่วยงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ใหไ้ม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคด์า้นกลยทุธ์ ตอ้งเผชิญกบัผลกระทบเชิงลบท่ีมี
นยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรได ้ 
 

บริษทัฯ จดัการความเส่ียงและการสูญเสียพนกังานท่ีมีความสามารถโดยการใชก้ารด าเนินการแบบผสมผสานท่ี
แตกต่างกนั อาทิ การด าเนินการท่ีมุ่งเนน้ในการท าใหพ้นกังานทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ มีภาพรวมท่ีดีข้ึน ท าใหช่ื้อเสียงของ
พนกังานท่ีมาจากบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในและต่างประเทศดียิง่ข้ึน การน าเสนอแพค็เกจค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนั
กบับริษทัอ่ืนได ้ มีความพยายามในการจ าแนกและพฒันาพนกังานท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีเขม้ขน้ ทา้ยท่ีสุด กลุ่มบริษทัฯ 
จะเนน้เร่ืองการประเมินการบริหารจดัการและพนกังานท่ีมีความสามารถพิเศษอยา่งจริงจงั รวมถึงการวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งท่ีส าคญัๆ 
 
2.4 ความเส่ียงด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม (“HSE”) 

การไม่สามารถบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในระดบัสูง อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพนกังานหรือผูรั้บจา้ง 
รวมถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียง ผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บบาดเจ็บทางกายภาพ ผลขา้งเคียงต่อ
สุขภาพและความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาจจะส่งผลต่อความรับผิดชอบในพนกังานหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่ม
บริษทัเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือไม่สามารถดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถเอาไวไ้ด ้ นอกจากนั้นหน่วยงานของ
รัฐบาลอาจบงัคบัใหปิ้ดการด าเนินธุรกิจเป็นการชัว่คราวได ้
 

เน่ืองจากสุขภาพและความปลอดภยัเป็นเร่ืองท่ีเคร่งครัด บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งมีการติดตาม ตรวจสอบอยา่ง
เคร่งครัด และท าใหต้รงตามมาตรฐานดา้น HSE ท่ีประกาศใช ้ จะมีการวดัผลการปฏิบติังานดา้นสุขภาพและความปลอดภยั
ของธุรกิจของบริษทัฯ โดยการใชต้วัช้ีวดัตามส าหรับการเกิดอุบติัเหตุและเกือบจะเกิดอบุติัเหต ุ และตวัช้ีวดัน าส าหรับการ
สงัเกตุการณ์ความปลอดภยั เป้าหมายดา้นความปลอดภยัคือการลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ และอุบติัเหตท่ีุเกิดข้ึนใหเ้ป็นศูนย ์
หากธุรกิจไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน HSE ได ้จะมีการน ามาตรการแกไ้ขและป้องกนัมาใชเ้พ่ือลดความเส่ียงลง 
 
2.5 การพลกิผนัทางธุรกจิ  

การพลิกผนัทางธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของแผนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ  เพ่ือใชบ้ริหารจดัการภยั
คุกคามหรือเหตุการณ์ดา้นลบต่างๆ ซ่ึงขดัขวางการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น โรคระบาด ภยัจากการก่อการร้าย ภยั
ธรรมชาติ และความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นส าคญัของบริษทัฯ  บริษทัฯ จะท างานร่วมกบัหน่วยงานแต่ละแห่งในการก าหนด
แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและแผนการจดัการในภาวะวกิฤต  ซ่ึงจะช่วยลดหรือจ ากดัโอกาสในการเกิดภาวะธุรกิจ
หยดุชะงกั และยงัช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. ด้านการเงนิ 

3.1 ตลาดทางการเงนิ 
บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นตลาดทางการเงินหลายดา้น ทั้งอตัราแลกเปล่ียน ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์และอตัราดอกเบ้ีย 

ซ่ึงลว้นมีความผนัผวนและไม่แน่นอน ดงันั้น เพ่ือท าใหมี้การระดมเงินทุนโดยการใชต้น้ทุนอยา่งมีประสิทธิผลและลดความ
ไม่แน่นอนของรายได ้กลุ่มบริษทัฯ จึงไดบ้ริหารความเส่ียงทางการเงินเหล่าน้ี ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหน้า 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนั และการซ้ือสิทธิซ้ือขายต่างๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการจดัให้รายจ่ายและเงินกูเ้ป็นเงิน
สกุลเดียวกบัรายไดใ้ห้มากท่ีสุด เพ่ือลดความเส่ียงดา้นความผนัผวนของสกุลเงิน ทั้งน้ี การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินจะถูก
ควบคุมอยา่งเขม้งวดดว้ยนโยบายและขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ  บริษทัฯ 
 
3.2 สภาพคล่องทางการเงนิ/แหล่งเงนิทุน 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงน้ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการใหมี้แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นในดา้น
เงินลงทุนหมุนเวยีนและเพ่ือผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ เติบโต ไม่วา่จะดว้ยการขยายธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการและการซ้ือ
กิจการ นอกเหนือจากการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัทางการเงินต่างๆ แลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการวางแผนดา้นกระแสเงินสด การก าหนดงบประมาณและการคาดการณ์ เพ่ือประเมินความจ าเป็นทาง
สภาพคล่องในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มาตรการเหล่าน้ีประกอบดว้ยการบริหารเงินสดของกลุ่มอยา่งคล่องแคล่ว 
การรักษาระดบัเงินทุนและการเขา้ถึงสินเช่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และการทดสอบระดบักระแส
เงินสดเพ่ือรักษาความมัน่คงทางการเงิน กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือพร้อมใชท่ี้ไดรั้บอนุมติัแลว้กบัธนาคารท่ีมีช่ือเสียงทั้ง
ในและต่างประเทศ 
 

3.3 เงนิปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เน่ืองจากบริษทัฯ  ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน จึงตอ้งพ่ึงพาผลตอบแทนจากบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วม บางคร้ังทั้งระยะเวลาและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ อาจ
ถูกจ ากดัดว้ยกฎระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดดา้นการเป็นหน้ีของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมแต่ละแห่ง เง่ือนไขทางการเงิน 
ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตบริษทัย่อยและบริษัทร่วม ซ่ึงหากไม่ได้รับเงินปันผล อาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีของกลุ่มบริษทัฯ ได ้บริษทัฯ บริหารความเส่ียงน้ีโดยการวางแผนขอ้ก าหนดดา้นสภาพคล่อง
ทางการเงินและแหล่งเงินทุนในระดบับริษทัแม่อยา่งรัดกุม บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามสร้างความสมดุลของความเส่ียงดา้นเงิน
ปันผลโดยใชก้ลยทุธ์การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเนน้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ี
แตกต่างออกไป และมีกระแสเงินสด/การคืนทุนของเงินสดท่ียดืหยุน่  
 

4. การปฏบิัตติามข้อก าหนดและจากภายนอก 
4.1 ตลาดโลก 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจทัว่โลก จึงตอ้งประเมินและติดตามความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของประเทศ
ต่างๆ ท่ีบริษทัฯ มีการประกอบกิจการอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจ-สงัคม ระบบภาษีและกฎหมาย ไปจนถึงสถานการณ์ทางการเมือง และความขดัแยง้ภายในประเทศ โดยได้
ประเมินความเส่ียงเหล่าน้ีเป็นประจ าเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและท่ีก าลงัเกิดข้ึนใหม่เพ่ือให้
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กลุ่มบริษทัฯ สามารถรับมือและหาวธีิในการจดัการกบัความเส่ียงเหล่าน้ีอยา่งทนัท่วงทีดว้ยกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสมหากจ าเป็น 

 

4.2 อุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ
แผน่ดินไหว น ้ าท่วม หรือพายสุามารถส่งผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละการปฏิบติัการของกลุ่ม ท าใหเ้กิดอุบติัการณ์

ทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั ความสูญเสียทางการคา้ หรือการหยดุชะงกัของธุรกิจได ้ เพ่ือบรรเทาความเส่ียงน้ี กลุ่ม
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและแผนฉุกเฉินเชิงรุก และหากสามารถท าได ้ จะท าประกนัภยัท่ีมี
คุม้ครองอยา่งเพียงพอเพ่ือลดหรือบรรเทาความสูญเสียใดๆ  
 

4.3 การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดตามกฎหมาย 
กลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจทั่วโลก จึงต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของข้อก าหนดตามกฎหมายต่างๆ 

มากมาย บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ จึงไดจ้ดัท ารายการขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีบริษทัฯ 
ตอ้งปฏิบติัตามข้ึนเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใชใ้นการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกฎหมาย แมแ้ต่ภายใต้
สถานการณ์ความไม่แน่นอนดา้นการเปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดต่างๆ บริษทัฯ จะด าเนินทุกมาตรการท่ีเป็นไปไดเ้พื่อท าให้
การปฏิบติังานของบริษทัฯ สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงสร้างมาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์ทางกฎหมาย 
 
4.4 ชุมชนสัมพนัธ์และความรับผดิชอบทางสังคม 

ความเส่ียงทางสงัคมอาจสร้างความเสียหายต่อการปฏิบติังานท่ีด าเนินอยูแ่ละการด าเนินงานการลงทุนใหม่ๆ การ
ท่ีไม่สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ินและองคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ สามารถท าให้การปฏิบติังานของ
บริษทัฯ หยดุชะงกัและส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษทัฯ อาจเกิดผลกระทบดา้นช่ือเสียงและการน าเสนอทางส่ือใน
เชิงลบ สร้างความเสียหายใหก้บัชุมชน ท าใหเ้กิดการหยดุชะงกัท่ีเป็นผลร้ายต่อการปฏิบติังานจนกระทัง่ถึงขอบเขตท่ีอาจท า
ใหบ้ริษทัฯ สูญเสียใบอนุญาตเพื่อปฏิบติังานได ้

 
บริษทัฯ พยายามบ่งช้ีและลดความเส่ียงทางสังคมดงักล่าวให้น้อยท่ีสุด ซ่ึงรวมถึงการเน้นการใชม้าตรการเชิง

ป้องกันเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม/สังคมในเชิงลบอย่างเสมอ และเพ่ือท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัติดตามพฒันาการดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ อยา่งจริงจงั เพื่อจดัท าแผนงาน
และลดผลกระทบในเชิงลบใดๆ ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
เท่ากบั  35,584,769,722.13 บาท โดยร้อยละ 30.7 เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 
69.3 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
 

 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั
และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 15,561,464,481 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.7 
ของสินทรัพยร์วม 

 
ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 

สุทธิ (พนับาท) 
ท่ีดิน TTA เป็นเจา้ของ 82,847 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 19,275 
 UMS เป็นเจา้ของ 272,612 
 อ่ืนๆ 125,444 
อาคารและโรงงาน TTA เป็นเจา้ของ 40,331 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 26,093 
 UMS เป็นเจา้ของ 53,751 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 514,558 
 GTL เป็นเจา้ของ 275,390 
 อ่ืนๆ 48,049 
ส่วนปรับปรุงอาคาร TTA เป็นเจา้ของ 4,205 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 404 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 27,015 
 UMS เป็นเจา้ของ 4,269 
 PHC เป็นเจา้ของ 134,569 
 อ่ืนๆ 500 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 7,313,521 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 4,793,977 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 149,129 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 162,388 
 UMS เป็นเจา้ของ 4,977 
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 
สุทธิ (พนับาท) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจา้ของ 2,367 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 39,327 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 811,513 
 UMS เป็นเจา้ของ 29,328 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 119,097 
 อ่ืนๆ 241,177 
รถยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 24,732 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 35,111 
 อ่ืนๆ 4,223 
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 55,615 
เรือขนถ่านหิน UMS เป็นเจา้ของ 77,040 
งานระหวา่งก่อสร้าง TTA เป็นเจา้ของ 535 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 54,999 
 UMS เป็นเจา้ของ 1,746 
 GTL เป็นเจา้ของ 4,111 
 PHC เป็นเจา้ของ 7,339 

รวม  15,561,464 
 
ภาระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจาํนวนหลายลาํ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 170.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2559: 205.9 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) ไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูต้่างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 96.4 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2559: 114.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
 

 เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวนหลายลาํ และ เรือขดุเจาะนํ้ ามนั 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 125.2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2559: 128.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชีและวงเงินกูต้่างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2559: 110.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) 
 

 เรือขนลาํเลียงหน่ึงลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 12.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: ศูนย)์ ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคาร
แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 10.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 10.0 
ลา้นบาท) 
 

 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 217 ลา้นบาท 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
และ 98,327 ลา้นดองเวยีดนาม (31 ธนัวาคม 2559: 361.6 ลา้นบาท 2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 104,714 ลา้นดอง
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เวยีดนาม) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
และหนงัสือคํ้าประกนัโดยมีมูลคา่การจาํนองรวม 290 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 445.0 ลา้นบาท) 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13,211 
ใบอนุญาตแฟรนไชส์ 130,957 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 27,526 
รวม 171,694 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 
 

 
เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 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 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ              

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลขจด

ทะเบียน 
วนัจดทะเบียน วนัหมดอายุ (ถ้าม)ี 

 Baconco 169017 30/05/2017 30/05/2027 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Baconco 151949 17/06/2009 17/06/2019 

 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 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในธุรกิจต่างๆ คือ ธุรกิจขนส่งทางเรือ 

มูลค่ารวม 12,653 ลา้นบาท ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง มูลค่ารวม 5,889 ลา้นบาท ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร มูลค่ารวม 
728 ลา้นบาท และธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ มูลค่ารวม 4,315 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 80.6 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 พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ถือหุน้ร้อยละ 68.52) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั            
บาคองโค จาํกดั ในปี พ.ศ. 2557 
 
 การลงทุนโดยบริษทัฯ หรือบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หรือบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั หรือบริษทั 
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีวตัถุประสงคท่ี์จะเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั 
ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง และธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร โดยมีนโยบายในการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็น
ผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัท่ีลงทุน และ/หรือเป็นผูถื้อหุน้ร่วมลงทุน ตามแต่จะตกลงกนัตามสญัญาการถือหุน้ (shareholders 
agreement) โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น 
ความเหมาะสม และประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั และปฎิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใน
เร่ืองการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
 

ในเร่ืองของการควบคุมดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ ไดมี้การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็น
กรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือคอยติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทันั้นๆ 
อยา่งใกลชิ้ด  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพยสู์งกวา่ร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ หรือคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

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 
 

: ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยลงทุนในธุรกิจ
หลกั 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการ
นอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร และกลุ่มการ
ลงทุนอ่ืน 

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 านักงานเลขานุการบริษัท : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 144 
  โทรสาร +66 (0) 2655-5631 
  อีเมล COR@thoresen.com 
แผนกตรวจสอบภายใน : โทรศพัท ์+ 66 (0) 2254-8437 ต่อ 156 
  โทรสาร +66 (0) 2655-5635 
   

หุ้นสามญั   
ทุนจดทะเบียน : 1,995,946,888 บาท 
ทุนช าระแล้ว : 1,822,464,006 บาท  
จ านวนหุ้นทีอ่อกจ าหน่าย : 1,822,464,006 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 
 
 
 
 
 

http://www.thoresen.com/
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 

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  1,529,944 

  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 35,000,000 349,977 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 ชาร์เตอร์ร่ิง (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 614,909,306 614,909,306 100.00 
 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 25,000 100.00 
 Stavendamm 4a, 28195 Bremen, Germany         
 โทรศพัท ์+49 421 336 52 22     
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ประเภทธุรกจิ : ให้บริการเช่าเรือและรับขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  
9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั หุน้สามญั 12,000,000 6,120,000 99.99 
 26/26-27 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต   5,879,990/1  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2250-0569 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

ประเภทธุรกจิ : นายหน้าเช่าเหมาเรือ 
10. บริษทั โทรีเซน ชาร์เตอร์ร่ิง (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     

กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

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

 26/28-29 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     20,398,420/4   
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     102,509,593/5   
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6          
 โทรสาร +66 (0) 2255-1079     

12. 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      

13. 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      

14. 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      

15. 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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16. 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     

17. 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     

18. บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 22,000,100 22,000,100 100.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     

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

20. 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     

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

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

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

24. 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     

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

26. 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     
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27. บริษทั ซบัเทค ซาอุดิ อาระเบีย จ ากดั หุน้สามญั 5,000 4,750 95.00 
 Al Khobar, Al Shoaiby Building, Al Hizam and Al      
 Akhzar Area, Prince Hamoud Raod      
 PO Box 1280, 31952 Kingdom of Saudi Arabia     

28. 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     

29. 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     

30. 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     

31. 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     

32. 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     

33. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สามญั 2,000 800 40.00 

 
Khobar, P.O. Box 1922, ZIP Code 31952 
Kingdom of Saudi Arabia     

34. บริษทั พีทีจีซี จ ากดั หุน้สามญั 1,200,000 588,000 49.00 
 J41, Street 99R, Toul Sakae Village         
 Sangkat Toul Sanglke, Khan Russey Keo     
 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia     
 โทรศพัท ์: +855 087336668         

กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 
35. 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     
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36. 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     

37. บริษทั บาคองโค จ ากดั 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 

377,072,638,790 
เวยีดนามดอง 

100.00/6 
 Phu My I Industrial Park, Tan Thanh Town  
 Baria Vung Tau Province, Vietnam  
 โทรศพัท ์+84 64 3893 400 โทรสาร +84 64 3876 030  

กลุ่มการลงทุนอืน่ 
ประเภทธุรกจิ : โลจสิตกิส์ 
38. บาเรีย เซเรส หุน้สามญั 2,039,080 407,816 28.00/5 

 Phu My Borough, Tan Thanh District         
 Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam         
 โทรศพัท ์+84 64 3876 603 โทรสาร +84 64 3876 600         

39. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั หุน้สามญั 1,259,350,452 503,740,176 40.00/5 
 7F, Mapfre Insular Corporate Center     
 Madrigal Business Park I, 1220, Acacia Avenue     
 Ayala Alabang, Muntinlupa City, 1780 Philippines     

40. 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         

41. 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     

42. 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     
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43. 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     

44. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ากดั หุน้สามญั 1,800,000 1,799,993 99.99 

 
108/2 หมู่ 2 ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง       
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา     

 โทรศพัท ์+66 (0) 3572-4210, +66 (0) 3572-4204      
 โทรสาร +66 035-724-281     

45. 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         

46. บริษทั โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 
8,412,697,789 เวยีดนามดอง 

49.00 
 19-25 Nguyen Hue,  Ben Nghe Ward  
 District 1, Ho Chiminh City, Vietnam  

47. 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         

48. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรคก้ิง ไพรเวท จ ากดั  หุน้สามญั 10,000 9,990  99.90 /8 
 ชั้น 7, Badheka Chambers     
 31, Manohardas Street, Fort, Mumbai, India 400 001     

49. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั หุน้สามญั 22,000 11,215 51.00 
 26/30-31 อาคารอรกานต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 650-7400 โทรสาร +66 (0) 2650-7401     

50. 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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51. 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     

52. บริษทั 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         

53. 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          

ประเภทธุรกจิ : อาหารและเคร่ืองดืม่ 
54. 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         

55. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั หุน้สามญั 60,000,000 4,199,999 70.00 
 26/24-25 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

ประเภทธุรกจิ : การบริหารทรัพยากรน า้ 
56. 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) 2250-0569 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

ประเภทธุรกจิ : การลงทุนอืน่ 
57. 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) 2250-0569 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     
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ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

58. 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     

59. 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) 2250-0569 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

60. 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         

61. 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     

 
 

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 
  /8 ถือหุ้นโดยออ้มผา่นบริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) 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 
ชั้น 48-51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

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 2560 จ านวน 1,998,446,888 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,998,446,888 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,822,464,006 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,822,464,006 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 29 ธนัวาคม 2560 

 
ล าดบัที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
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. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 66,142,615 3.63 
5. นายประทีป ตั้งมติธรรม 41,533,807  2.28 
6. นายพิพฒัน์ เตียธวฒัน ์ 32,000,000  1.76 
7. นางสุวมิล มหากิจศิริ 28,065,223  1.54 
8. นางสมทรง ลาภานนัตรั์ตน ์ 22,716,400  1.25 
9. DBS Bank Ltd. 22,689,600  1.24 
10. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 22,567,789  1.24 

 รวม 707,959,553 38.85 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน 1,114,504,453 61.15 
 จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 1,822,464,006 100.00 

 

หมายเหตุ: นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจ านวน 150,000,000 หุ้น ภายใตค้สัโตเดียน คิดเป็นร้อยละ 8.23 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  
 

 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 คือ 1,998,446,888 บาท และ 1,822,464,006 บาท  
ตามล าดบั มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ 
การกระจายการถือหุน้ของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ัง

ล่าสุดของบริษทัฯ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 
 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวน
หุ้นทั้งหมด 

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 23,292 1,550,150,309 85.06 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 118 272,313,697 14.94 

รวมทั้งส้ิน 23,410 1,822,464,006 100.00 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
7.3.1 หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุน้มีมติใหล้ดทุน
และเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดย 

(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) 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 

 

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 

ก) หุน้สามญัขายได ้520,470,459 หุน้ 
ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) ขายได ้173,482,938 หน่วย  
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 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 2560 

: 173,482,882 หน่วย   

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั/1 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 18.50 บาท ต่อหุน้/1 
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 18.2851 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั และ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิต่อ 1.0118 หุ้นสามญั ตามล าดบั ในเดือนพฤษภาคม 2560  
 
7.3.2 หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 

บริษทัฯ ออกหุน้กูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาทในปี 2558 ซ่ึงเป็นส่วนหนึงของวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้
พนัลา้นบาท) ตามมติจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภท
ใดก็ไดค้ร้ังเดียวเตม็จ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
(หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า โดย
สามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแตปี่ 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 
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จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 2,000,000 (สองลา้น) หน่วย 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 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. 2561 

(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 ้

 
7.4 นโยบายจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษัท โทรีเซนไทย 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 
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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 5 ปีบัญชีทีผ่่านมา เป็นดงันี ้
 

 
รอบปีบัญชี 

 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 

30 กนัยายน 
 

2560 2559 2558 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

2557 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.32 (0.23) (6.61) 0.06 0.88 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  0.075/3    0.05 /2     0.05 /2     0.025 /1    0.25 /1 

                                                  

หมายเหตุ : /1   เงินปันผลจ่ายของบริษทัฯ 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          

 /2      บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม          

 /3      การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบบญัชี 2560 ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2561 ท่ีจะ     
            จดัข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2561                     
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8.   โครงสร้างการจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

   จ านวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
ท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุม การประชุม 

   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
9 8 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ/2 กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการการลงทุน 

9 9 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 

9 8 

4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ/2 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

9 7 

5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา /1 กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/
กรรมการบริหาร/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/
กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการ
ลงทุน 

4 4 

6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 9 9 
7. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 

9 9 

8. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการตรวจสอบ 

9 8 

9. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 9 8 
10. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 

เอม็. อลันสัซารี 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9 5 

11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี/2 กรรมการ 9 7 
 

หมายเหตุ /1 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
 /2 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 2 คร้ังในปี 2560 เพ่ือพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี นายเฉลิมชัย  

นางสาวอุษณา และนายกมลสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯ และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน มิได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ใน 2 คร้ังดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั 
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กรรมการผู้มอี านาจผูกพนับริษัทฯ 

กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ คือ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  
ลงนามร่วมกนักบั นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทบัตราบริษทั 

 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “การก 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  

 
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยในแต่ละคณะ โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้          

“การก ากบัดูแลกิจการ” 
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8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 
 

 
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 แต่งตั้ง นางวรพินท ์อิศราธรรมใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560  โดย
ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัไวใ้นหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” 
 
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 ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจระยะยาว ประกอบดว้ย กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินประกนัสงัคม  
 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด 
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย โดยก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี 2560 ไวไ้ม่
เกิน 10 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ใหแ้ก่
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม  

 
อตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2560 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 

เงินรางวลัประจ าปี  
(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 2560  บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรูปของ

ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมจ านวนรวม 7.83 ลา้นบาท และยงัมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลัประจ าปี (โบนสั) ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นเงินรวมจ านวน 2.17 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตารางขา้งตน้ ทั้งน้ี รวมแลว้ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีจ านวน 10 ลา้นบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยไดแ้สดงไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจ าปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA ส าหรับปี 2560  
หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ /1 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560  
 /2 นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ มีผลเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุมกรรมการส าหรับปี 2560ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 
รวม 

 
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 
รายเดอืน 

 
โบนัส 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 1,800,000 421,320 432,000 0 800,000 0 0 0 3,453,320 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง  294,000 250,000 252,000 0 224,000 0 0 25,200 1,045,200 
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 294,000 250,000 157,500 0 0 42,000 12,600 0 756,100 
5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ /2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 294,000 250,000 283,500 235,200 0 0 0 0 1,062,700 
7. นายสนัติ บางออ้ 294,000 250,000 283,500 196,000 0 75,600 15,120 0 1,114,220 
8. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 294,000 250,000 252,000 196,000 0 0 0 57,960 1,049,960 
9. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 294,000 250,000 252,000 0 0 0 0 0 796,000 
10. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 294,000 250,000 157,500 0 0 21,000 0 0 722,500 
11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 3,858,000 2,171,320 2,070,000 627,200 1,024,000 138,600 27,720 83,160 10,000,000  
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทน 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2560 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2559 

จ านวนผูบ้ริหาร 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวนผูบ้ริหาร 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงินเดือนและโบนสัรวม 4 37.85 4 41.274  
ค่าตอบแทนอ่ืน  
(รวมเงินประกนัสงัคมและ 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ) 

4 2.44 4 2.620 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W5 

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

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

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  401,348,382 401,348,382 - 38,430,826 38,430,826 - 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 11,200 11,200 - 1,066 1,066 - 

4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  70,795,737 70,795,737 - 6,742,451 6,742,451 - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา     55,000 55,000 - 33 33 - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

7. นายสันติ บางออ้ - -  - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

8. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

9. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

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

11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 70,795,737 70,795,737 - 6,742,451 6,742,451 - 

 



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

 - 85 - 

การถือครองหลกัทรัพย์โดยผู้บริหาร 
การถือครองหลกัทรัพย ์TTA โดยผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W5 

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง
ระหว่างปี 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   401,348,382 401,348,382 - 38,430,826 38,430,826 - 
2. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี - - - - - - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 70,795,737 70,795,737 - 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 - - - - - - 
 
 
 
 
 



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

 - 86 - 

8.5 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 TTA มีพนกังานในสงักดัโดยตรง ทั้งส้ิน 90 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 4 คน และพนกังานอีก 86 คน โดยมีพนกังานของแต่ละสาย
งานดงัน้ี 
 

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน (เฉพาะสงักดั TTA) 
1. สายงานบญัชีและการเงิน นกัลงทุนสมัพนัธ์ และกฎหมาย 21 
2.  สายงานทรัพยากรบุคคล 6 
3. สายงานสนบัสนุนส่วนกลาง (Group Supports)  
และส านกังานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO’s office) 49 
4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 8 
5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 6 

รวม 90 
 

จ านวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จ านวนพนกังาน 
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 81 
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 275 
กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร 551 
กลุ่มการลงทุนอ่ืน 2,331 

 
- รวมจ านวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 3,328 คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจ าเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังาน TTA และบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ (ไม่รวมคนประจ าเรือ) ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงิน
จ านวน 849,304,014 บาท (รอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559: 790,663,105 บาท)  

- TTA ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม (ไม่รวมคน
ประจ าเรือ) ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวน 32,910,658 บาท (รอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559: 17,697,816  บาท)  

-  แผนพฒันาพนกังาน อยูใ่นหวัขอ้ ”การก ากบัดูแลกิจการ” 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1 การก ากบัดูแลกจิการ หมายถึง ระบบท่ีจดัใหมี้โครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่การเติบโตและเพ่ิมคุณค่าใหก้บั
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

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

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือท าหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการก ากบั
ดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกรอบของจริยธรรม 

 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดเ้สนอใหมี้การทบทวนและแกไ้ขนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2560 
 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 ข้อก าหนดของกฎหมาย การบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎบตัร 

กฎเกณฑแ์ละมติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความรับผดิชอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบของตน 

 ความโปร่งใส การประกอบธุรกิจและการด าเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารถตรวจสอบไดแ้ละมีความ

โปร่งใส 

 การมส่ีวนร่วม ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของบริษทัฯ 

 หลักความคุ้มค่า ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนทางการเงิน

และเศรษฐกิจ 

องคป์ระกอบส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) มีดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดต้รวจสอบรายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลและมีความเห็นวา่ TTA ไดป้ฏิบติัตาม

ขอ้พึงปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการโดยทัว่ไป 
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การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการในปี 2560 มีดงัน้ี 
 
1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ เล็งเห็นและตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้นและการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  บริษทัฯ 
ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเคร่งครัด  

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตน
อย่างเต็มท่ีโดยได้รับขอ้มูลอย่างครบถว้น ก่อนท่ีผูถื้อหุ้นจะใช้สิทธิดังกล่าว บริษทัฯ จะจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การด าเนินการประชุมไปจนถึง
การน าส่งรายงานการประชุม ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ท่ีตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีๆไป  

 
 บริษทัฯไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย  
 
รายละเอยีดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มดีงันี ้
(ก) วธีิการก่อนการประชุม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 มีมติใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

โดยสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นสถานท่ีซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชใ้นการเดินทางไปเขา้
ร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้แจ้งก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อม
รายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบโดยผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมผูถื้อ
หุน้ คือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

 
บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น ไดมี้เวลาในการพิจารณาหนงัสือเชิญการประชุม หรือการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อน

การประชุม โดยบริษทัฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 และเอกสารการ
ประกอบการพิจารณาให้กบัผูถื้อหุ้นและตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560  ซ่ึงไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ
ประชุม อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดพ้ยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นให้ไดม้ากกวา่ 21 
วนัล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลกัปฏิบัติท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวทั้งฉบับ
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ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาในการศึกษาขอ้มูล
เพ่ือประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีอยูใ่นแต่ละวาระของการประชุม 

 
บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุม

ผูถื้อหุน้ โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ลว้  บริษทัฯ ยงัไดมี้การแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SET 
Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 
http://www.thoresen.com ได ้ตั้งแต่วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 ล่วงหนา้ก่อนการประชุม 32 วนั 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดโ้ฆษณาหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในหนงัสือพิมพฉ์บบัภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบบั 

และหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนั ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีแต่ละคร้ัง เพ่ือบอกกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯไดโ้ฆษณาหนงัสือเชิญ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษในหนงัสือพิมพ ์เป็นเวลา 
3 วนั คือวนัท่ี 17 - 19 เมษายน 2560  

 
ก่อนการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นในแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บรายละเอียดการประชุม เช่น วนั เวลา 

และสถานท่ีจดัการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกบัเหตุผลและขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละ
วาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุม รวมถึงแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ และรายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม เพ่ือช่วย
ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม พร้อมกนัน้ีบริษทัฯไดแ้นบซองจดหมายแบบตอบรับ
ไว ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะมาทางไปรษณียอี์กดว้ย 
 
(ข) วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยการจดัช่องลงทะเบียนแยกระหวา่งผู ้
ถือหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใช้
ในการนบัคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว บริษทัฯไดเ้ปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหนา้  2 ชัว่โมงก่อนเร่ิมประชุม
เพื่อตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานท่ีน ามาลงทะเบียน 
 
(ค) ระหว่างการประชุม 

ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการน าเสนอในระหว่างการประชุมทั้งหมด บริษทัฯ ด าเนินการ
ประชุมตามวาระท่ีไดก้ าหนดไว ้และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั  

 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เพื่ออ านวยควม

สะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นคนไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ล่ามแปลภาษา กรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นคนต่างชาติรายงานผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ หรือตอบค าถามของผูถื้อหุ้นเป็นภาษาองักฤษ รวมทั้งบริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก
ส านกังานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ เป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ (independent inspector) ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงทะเบียน
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และการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  นอกจากน้ี ประธานในท่ีประชุมไดข้อให้ผูถื้อหุ้นจ านวน 2 คน เขา้ร่วมเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย  เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตาม
กฎหมาย โดยในการประชุม ประธานในท่ีประชุมไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น และ
การนับคะแนนเสียง ตลอดจนด าเนินการประชุมอย่างครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และซกัถามในแต่ละวาระ โดยประธานในท่ีประชุมและผูบ้ริหารตอบช้ีแจง
อยา่งเหมาะสมเพียงพอในทุกค าถาม และมีการลงมติผลประชุมในทุกวาระ 

 
บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ”  

(ช่วงคะแนนระหว่าง 90-99) ส าหรับคุณภาพของการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  อย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต ่
ปี 2550 ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ท่ี
จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เท่ากบั 96 คะแนน โดยผลคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ”  สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจด
ทะเบียนโดยรวมซ่ึงเท่ากบั 91.97 คะแนน โดยมีบริษทัจดทะเบียนเขา้ร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 618 บริษทั  ทั้งน้ี ผลการ
ประเมิน ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association หรือ TIA)  ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

 
(ง) วธีิการหลงัการประชุม 

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

 
บริษทัฯ ไดน้ าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ให้กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด นอกจากน้ี ยงัมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีก
ดว้ย 
 
2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
2.1 การปฏิบัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม 
และมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน การรับ 
ส่วนแบ่งก าไร การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา โดย
ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และกรณีท่ีผูถื้อหุน้ 
ประสงคจ์ะแตง่ตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถระบุ
คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงคพ์ร้อมทั้งแนบรายละเอียดเก่ียวกบั 
ช่ือและประวติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ รวมทั้งระบุถึง เอกสาร 
หลกัฐาน และวธีิการมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้
มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ใน
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีระบุในหนงัสือนดั
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ประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ี
ประชุม ซ่ึงจะเป็นการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

 

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 7 วนัก่อนถึงช่วงระยะเวลาหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

 
2.3  การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย  

ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ 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 โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกรรมการเหล่านั้นกบับริษทัฯ 
 
3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 
(ก) ผู้ถือหุ้น 
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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  าแนะน 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 2560  บริษทัฯ ไม่มีรายงาน
สถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของพนกังาน และไม่มีพนกังานท่ีเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจากการท างานแต่
อยา่งใด 

 
บริษทัฯ รณรงค ์และส่งเสริมใหพ้นกังานทุกฝ่าย ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติังาน  รณรงคแ์นวคิด ลด ใชซ้ ้ า และน ากลบัมาใชใ้หม่ใหคุ้ม้ค่า เช่น การใชก้ระดาษพิมพส์องดา้น การจดัเก็บขอ้มูลใน
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รูปแบบอิเลคทรอนิคส์  จัดให้มีมาตรการประหยดัพลังงานในท่ีท างาน การปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศในจุดท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งใชง้าน หรือในช่วงพกักลางวนั และช่วงนอกเวลางาน  

 
ในดา้นธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการอบรมพนกังานในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในดา้นการจดัการ

ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงของเรือสินคา้ ส าหรับพนกังานเรือ และการจดัการประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือสินคา้  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาพนักงาน โดยผลกัดนัผ่านแผนพฒันารายบุคคล (Individual 

Development Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพฒันา
ของ บุ คล ากร  โ ดยสนับส นุนและ จัด ให้ มี ก า ร ฝึ กอบรมทั้ ง ภ า ย ในและภ ายนอกบ ริษัทฯ  ในหลัก สูต ร 
ท่ีเหมาะสมกบัอายุงาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ ในปี 2560 มีการจดัอบรมและสนับสนุนให้พนักงานไดรั้บการ
อบรมทั้งหมด 26 หลกัสูตร โดยหวัขอ้การอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ดา้นเทคนิคและทกัษะต่างๆ ในการท างาน (Technical 
Skills and Soft Skills) บริษทัฯ เช่ืออยา่งยิ่งวา่การพฒันาขีดความสามารถของพนกังานจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัขององคก์รในระยะยาว  
 

ในปี 2560 บุคลากรของบริษทัฯ ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาในหลักสูตรท่ีหลากหลาย ได้แก่ Corporate 

Finance Law 2017, Taxation procedures, Updated taxation laws and related regulations, IT Audit for Non IT Auditor และ 

The Comparison of accounting and revenue department for new TFRS โดยมีชัว่โมงการฝึกอบรมรวม 480 ชัว่โมง และการ

ฝึกอบรมเฉล่ีย 5.33 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

 ขอ้มูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแยกตามระดบัของบุคลากรในปี 2560 มีดงัน้ี 
ระดบัของบุคลากร จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมรวม จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อ

คนต่อปี 
ผูบ้ริหารระดบัสูง 248 ชัว่โมง 27.55 ชัว่โมง/คน/ปี 
ผูบ้ริหารระดบักลาง  112 ชัว่โมง 3.54 ชัว่โมง/คน/ปี 
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 120 ชัว่โมง 2.44 ชัว่โมง/คน/ปี 
รวมจ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม 480 ช่ัวโมง 5.33 ช่ัวโมง/คน/ปี 
 
(ค) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึง ลูกคา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี คู่คา้ และอ่ืนๆ ตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขการซ้ือขายท่ีไดท้ าเป็นสญัญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบติัต่อคู่สัญญา เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี
และความร่วมมือระหวา่งกนั ดงัน้ี 

 
คู่แข่ง บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งโดยการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือตรงและเป็นมืออาชีพ ดงัน้ี 
  บริษทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
  มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใด 

ท่ีกระท าการในนามของบริษทัฯ ด าเนินการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  
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เจ้าหนี ้บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนระหวา่งบริษทัฯ และเจา้หน้ี รวมถึงเจา้หน้ีค ้าประกนั

อยู่เสมอ บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีและเจา้หน้ีค ้ าประกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบไดแ้ก่เจา้หน้ี และยึดมัน่ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ี
โดยเคร่งครัด ทั้งในเร่ืองการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ 
เป็นตน้ และหากเกิดกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้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 
 รักษาความลบัของลูกคา้ และหลีกเล่ียงการใชค้วามลบัดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือผลประโยชน์

ของบุคคลอ่ืนใด  
 

 (จ) ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
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บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยท่ีสุด มีการน าเทคโนโลยมีาใชแ้ละมีการพฒันากระบวนการท างานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมไปกบัการปลูกฝัง
ใหพ้นกังานมีจิตส านึกในการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี บริษทัฯ เช่ือวา่ธุรกิจ 
ท่ีเจริญกา้วหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื จะตอ้งพฒันาองคก์รควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รายละเอียดต่างๆ อยูใ่นหวัขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม” ของบริษทัฯ 

 
3.2   การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อให้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อีกทั้ง ยงัไดมี้การรวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2553 

เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต  

 

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ใหพ้นกังานในองคก์รไดรั้บทราบผ่านระบบ TTA Portal 

ของบริษทัฯ 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 
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ทั้งน้ี ส าหรับขอ้มูลท่ีไดรั้บ แผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณียเ์ป็นรายสปัดาห์  
จากนั้นจดหมายทั้งหมดจะถูกส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม
เป็นรายไตรมาส 

 
 โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองคก์ร 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเผยแพร่ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผา่นทางระบบการ
ส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (http://www.thoresen.com)  ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ   

http://www.thoresen.com/
mailto:whistleblowing@thoresen.com%20%20หรือ
http://www.thoresen.com/
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(press release) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 และทางรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรม
งานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส  

 
ขอ้มูลส าคญัท่ีเปิดเผย มีดงัน้ี 
 
4.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและผลการปฏบิัต ิ
บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทัว่ไปท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 

และผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั 
และแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
ผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thoresen.com) รายงาน
ประจ าปี การแถลงข่าว และการจดักิจกรรมพบปะนกัลงทุน เป็นตน้ 

 
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและ โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั และสูงเพียงพอท่ีจะรักษา กรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
ต้องการไวไ้ด้  กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองและ
เสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
อนุมติั 

 
 ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหัวขอ้“โครงสร้างการจดัการ เร่ือง

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร”  

 4.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ

จดัท า   รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บ

ความห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย  

 คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การบนัทึก

ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน เพ่ือป้องกนัมิให้

เกิดการทุจริตหรือด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

http://www.thoresen.com/
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ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงปรากฎอยูใ่น

รายงานประจ าปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงินไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) ของบริษทัฯ ดว้ย 

4.4 บทบาทและการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ  
 บริษทัฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการการลงทุน ไวใ้นหัวขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” น้ี  เพื่อให้ผูถื้อหุ้น

และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนๆ ของกรรมการท่ีช่วยสนับสนุนให ้ 

บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได ้

4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
 บริษัทฯ ได้จัดตั้ งหน่วยงานส่ือสารองค์กร  (Corporate Communications) และนักลงทุนสัมพันธ์  

(Investor Relations) เพ่ือท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาชน

ทัว่ไปอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกนั  

 ในปี 2560      ทฯ ไดมี้การพบปะและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี 

 1. การประชุมตวัต่อตวักบันกัลงทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(9        
 2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าไตรมาสในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู ้ลงทุน         
(SET’s Opportunity Day) ท่ีจดัข้ึนท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือพบปะพูดคุยถึงผลการด าเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุดของ
บริษทัฯ กบันกัวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนต่างๆ (4 คร้ัง) 
 3.  การเปิดเผยสารสนเทศท่ีต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน 
รายไตรมาส ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  (แบบ 
F45-3) รายงานการใชเ้งินเพ่ิมทุน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปี เป็นตน้ (23 คร้ัง) 
 4.  การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ การไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การลงทุนต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (25 คร้ัง) 
 5. ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือ press release/news scoops (9 คร้ัง) 
 6. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน (6 คร้ัง) 
 7. การจัดกิจกรรมสัมพนัธ์กับส่ือมวลชน (ทั้ งหมด 22 คร้ัง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพนัธ์ 16 คร้ัง การให้
สมัภาษณ์กบัส่ือมวลชนในประเทศ 5 คร้ัง และการจดัแถลงข่าว 1 คร้ัง) 
 

4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนทีสุ่จริต 
 บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต  ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีอยู่ภายใต้

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เ พ่ือให้บริษัทฯ มีการก ากับดูแลกิจการท่ี ดี  และให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและ 
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ผูมี้ส่วนได้เสียมีช่องทางในการส่ือสารมายงัคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการน าเสนอของ แผนกตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit Department) กรณีมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระท าทุจริตและคอร์รัปชัน่ การกระท าผิด

กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรือนโยบายบริษทัฯ หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ขอ้

ร้องเรียน หรือค าแนะน าใดๆ ท่ีมีผลต่อบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการส่ือสาร มีดงัน้ี 

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

 เบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดย

พิจ ารณา เ ป็นรายกร ณี  และไ ม่ เ ปิ ด เ ผย ช่ือผู ้แ จ้ง เบ าะแส  รวมทั้ ง ด า เ นินการจัด เ ก็บข้อ มูลการ ร้อง เ รี ยน 

ไวเ้ป็นความลบัและมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือให้ผูแ้จง้เบาะแสและผูร้้องเรียนมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบ

จากการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนดงักล่าว  

4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม  
ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม” ของบริษทัฯ 

 
5. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

จ านวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ  

 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์  มีประวติัการท างานท่ี
โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งตอ้งมีความหลากหลายของวชิาชีพ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์  ดา้นกฎหมาย ดา้นการก ากบัดูแล
กิจการ หรืออ่ืนๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศแต่อยา่งใด กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลายประการตามท่ี
ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ใส่ใจ และความซ่ือสตัย ์และควรตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจาก 
คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

 

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา 
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของ  
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่
เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 
ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
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บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ 
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจ
ในรูปแบบขององคค์ณะ (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 ธันวาคม2560  
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
ช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ 

คร้ังแรก 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 31 มกราคม 2555 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการ

การลงทุน  

31 มกราคม 2555 

 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ

เส่ียง/กรรมการการลงทุน 

30 มกราคม 2557 

4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

31 มกราคม 2555 

 

5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการการลงทุน 

26 เมษายน 2560 
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ช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทฯ 

คร้ังแรก 
6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2559 

7. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก ากบัดูแล

กิจการ/กรรมการตรวจสอบ  

31 มกราคม 2555 

 

8. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ
ตรวจสอบ 

30 มกราคม 2556 

 

9. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 13 พฤษภาคม 2558 

10. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. 
อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

30 มกราคม 2556 

 

11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  กรรมการ 27 เมษายน 2559 

 

 
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 
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8) ก าหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และด าเนินการประเมินผลการท างานของ
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
 

(ก.3) การแยกต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนให้เป็นประธานกรรมการ 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) เ รี ยกประ ชุมคณะกรรมการและมอบหมายให้ เ ลขา นุการบ ริษัท ดูแล เ ร่ืองการจัด ส่งหนัง สือ 

เชิญประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2) เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
3) เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามระเบียบวาระ

ท่ีก าหนดไว ้
4) ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กรรมการผู ้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัทฯ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารครอบคลุมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย ดงัน้ี 

1) ด าเนินกิจการ และบริหารงานประจ าวนัของบริษทัฯ 
2) อนุมติัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 
 
(ก. 4)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
 ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ได้ก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตาม 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทัฯ ตอ้งออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้ งน้ี 
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กรรมการบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนั้นใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษทัฯ ท่ีครบวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งอีกก็ได ้
 
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการ 
 บริษทัฯ เห็นวา่ กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวฒิุ
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ยงัคงให้ความไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของ 
ผูถื้อหุ้น  ทั้ งน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560  มีนโยบายให้กรรมการอิสระ สามารถ
ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนวา่กรรมการดงักล่าวไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอยา่งยิ่งและการด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนด
มิไดท้ าใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป  
 
การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีสรรหาบุคคล 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประวติั 
อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษทัฯ ได ้

 
การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจ านวนอย่างน้อย 6 คร้ังต่อปี โดยก าหนด 
วนัประชุมไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจง้ให้กรรมการแต่ละคนทราบ ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการจะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม ทั้งน้ีให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุมดว้ย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั เพื่อใหก้รรมการได้
มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
  บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมกนัเอง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และมิได้
ก าหนดจ านวนคร้ัง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมไดบ่้อยเท่าท่ีตอ้งการ โดยก าหนดให้เลขานุการบริษทัฯ เป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก และเป็นเลขานุการของการประชุมดงักล่าว 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้ งส้ิน 9 คร้ัง และมีการประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวนทั้งส้ิน 1 คร้ัง 
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(ข) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 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 นางวรพินท์ อิศราธรรมให้เป็นเลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 เพื่อ
รับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น และเพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงัท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้ก าหนด กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ และติดตาม
ขอ้ก าหนดและกฎหมายใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการ 
บริษทัฯ ทราบ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึง
ปฏิบติัต่างๆ 

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทั้ งติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. 

  ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 
 ดูแลเอกสารส าคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 

รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัมีอยู่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี   
56-1 ของบริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทัมีคุณวฒิุการศึกษาทางดา้นบริหารงานและดา้นกฎหมาย และมีประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ยงัผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงต าแหน่งเลขานุการ
บริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการสัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
(ข.2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี  
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2559 
2 นายสนัติ บางออ้ กรรมการตรวจสอบ 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการตรวจสอบ 14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

ในปี 2560 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง 
 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความเช่ือถือได ้และความเท่ียงตรงของกระบวนการรายงานขอ้มูลทางการเงิน 

โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาส 
และรายปี 
 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบการรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง 

ประเทศรวมถึงพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัฯ  และบริษทั 
ยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มัน่ใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 สอบทานกิจกรรมการด าเนินงานและการจดัโครงสร้างองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจวา่หน่วยงานตรวจสอบภายในมีอิสระในการด าเนินงาน และไม่มีการ
จ ากดัขอบเขตในการปฏิบติังาน 

 ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 พิจารณารายงานการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะท่ีน าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดูแลการปฏิบติั

ตามขอ้เสนอแนะ 
  สอบทานความเพียงพอในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพ่ือให้มัน่ใจว่า การบริหารจดัการ 

ความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบันโยบายภายในของ
บริษทัฯ 
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  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 

 สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจในความเหมาะสมและมิได้มีการ 
จ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ 

 ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีเสนอโดยผู ้สอบบัญชี  และก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

ขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
 ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
5. พิจารณาการด าเนินธุรกิจรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการ

พิจารณาด าเนินรายการคา้ระหว่างบริษทัฯ และบริษัทย่อย หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจ 
ในประสิทธิภาพของระบบการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของ
การด าเนินรายการ เพ่ือคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท าและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นและความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

โดยจ ากดัมิใหผู้ส้อบบญัชีใหบ้ริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและงานบริการดา้นภาษี และพิจารณาใหมี้การ
ประมูลผูส้อบบญัชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบญัชี 

 ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
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 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส 
9. สอบทานขอ้สรุป และหลกัฐานการฉ้อโกงของพนกังานหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายและ

น าเสนอรายงานท่ีไดรั้บการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณา 
10. สอบทานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอขอ้ปรับปรุงแกไ้ขให้แก่

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติั 
12. ด าเนินการใหมี้กระบวนการก ากบัดูแลรับขอ้เสนอแนะและเร่ืองร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัฯ 
13. จดัจา้งบุคคลภายนอกเป็นการชัว่คราวหรือตามความจ าเป็น เพ่ือให้แน่ใจวา่ฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากรบุคคลท่ี

เพียงพอ หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ตามเวลาท่ีก าหนด 
 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และค่าตอบแทนในการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุ้น เพื่อขอความเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง  
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 

 
1. แต่งตั้ ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636 หรือ นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ               

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 หรือ 
นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509  จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560) 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจ านวน 3.70 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และ 
งบการเงินรวม 

 
(ข.3) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 
โดยท่ีคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คน ท่ีมาจากกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการบริหาร 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
2 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริหาร 14 กมุภาพนัธ์ 2555 
3 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการบริหาร 12 กมุภาพนัธ์ 2557 
4 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  กรรมการบริหาร 13 พฤษภาคม 2558 

 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

และหน่วยธุรกิจหลกั รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ แผนการลงทุน ทบทวนกลยทุธ์การลงทุน งบประมาณ
ประจ าปี เพ่ือท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการบริหาร คือ การพิจารณาแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ เพื่อท่ีจะ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และพิจารณากลยทุธ์ของการลงทุนและดา้นการเงินของบริษทัฯ และอนุมติัรายการต่างๆ 
ตามกรอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
(ข.4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และไดอ้นุมติักฎบตัร
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประกอบไปดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 

ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายสนัติ บางออ้   ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
14 กมุภาพนัธ์ 2556 

2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2555 

3 นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 3 คร้ัง  

 
หน้าท่ีหลักของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมถึงการก าหนดกระบวนการ หลกัเกณฑ ์

ในการสรรหา  คุณสมบัติของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้และทบทวนและเสนอค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ
เขา้รับคดัเลือก (ไม่วา่จะโดยคณะกรรมการ หรืออ่ืนๆ) เพ่ือการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ โดยพิจารณาถึงประวติั 
อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ จ านวนคร้ังท่ีไดเ้คยด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยงัมีหนา้ท่ีในการประเมินผลงานประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูง 
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 

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของ
คณะก ร รมก า ร ก า กับ ดู แ ล กิ จ ก า ร  โ ด ย คณะก ร รมก า ร ก า กับ ดู แ ล กิ จ ก า ร  จ ะป ร ะก อบด้ ว ย ก ร ร มก า ร 
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 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 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 15 พฤษภาคม 2560 

 
ในปี 2560 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การประชุม 1 คร้ัง  เพ่ือรับทราบผลการประเมินการก ากบัดูแล

กิจการประจ าปีจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”  และการทบทวนนโยบายและหลกัปฏิบติัการของ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
หน้าท่ีหลักของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการรวมถึงการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ 

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายและหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือท่ีจะไดค้งไวใ้ห้อยูใ่น
กรอบของหลกัจริยธรรม  และตรวจสอบพฒันาการเทียบจากผลท่ีประเมิน 

 
(ข.6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ ในการควบคุมดูแลการจดัการความเส่ียงของ
กลุ่มบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ โดยจะควบคุมดูแลความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และจดัท าระบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับฝ่ายบริหารอาวุโสเพ่ือให้สามารถระบุ วดั ติดตามและควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความเส่ียงท่ีมี
นัยส าคัญเหล่าน้ีจะได้รับการทบทวนและน าไปหารืออย่างจริงจังในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุก             
ไตรมาส โดยจะจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงและอาจจะยกระดบัความเส่ียงตามเหมาะสม โดยข้ึนอยูก่บัความเป็นไป
ไดแ้ละความรุนแรงของความเส่ียงนั้น และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีแผนการบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมและถูกน าไปปฏิบติั  
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หนา้ท่ีความรับผิดชอบหลกัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย: 

 ทบทวนและอนุมติักรอบ นโยบาย กลยทุธ์ และแผนดา้นการบริหารความเส่ียง 
 ปรับปรุงและก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการและการรายงานความเส่ียง 
 ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนงานการบริหารความเส่ียงภายในกลุ่มบริษทัฯ 
 ทบทวนและตรวจสอบติดตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
 น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงแก่คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพ่ือช่วยในการวางแผนการตรวจสอบ

ภายใน 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คนท่ีมาจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ยสมาชิกต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ /1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15 พฤษภาคม 2560 
2 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการบริหารความเส่ียง 15 พฤษภาคม 2560 
3 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  กรรมการบริหารความเส่ียง 19 ตุลาคม 2558 
4 นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ  กรรมการบริหารความเส่ียง 19 ตุลาคม 2558 

 

หมายเหตุ: /1 นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 และด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุม 4 คร้ัง  
 
เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการบริหารจดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานขององคก์ร

ในระดบักลุ่มบริษทัฯ ข้ึน ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีมีส่วนสนบัสนุนการปฏิบติังานและการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงขององคก์รในวงกวา้ง โดยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ประเมิน และลดความเส่ียงในระดบัองคก์รซ่ึง
จะช่วยระบุความเส่ียงหลกัของธุรกิจ รวมถึงควบคุมความเส่ียงของการบริหารธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจนให้มีการ
บังคับใช้การบริหารจัดการความเส่ียงผ่านนโยบายและกระบวนการ ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารได้มีการผลักดันให้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยธุรกิจ เพ่ือท่ีจะไดมี้การจดัเตรียมความพร้อมในการป้องกนัความเส่ียงได้
ทนัท่วงทีและมีการบริหารจดัการความเส่ียงเชิงรุกส าหรับหน่วยธุรกิจมากข้ึน 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการ และการอบรมดา้นการบริหารความเส่ียงส าหรับแต่ละ

กลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเนน้ถึงแนวคิด หลกัการ และการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุน้ในระยะยาว  
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(ข.7) คณะกรรมการการลงทุน 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 คณะกรรมการอนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ

การลงทุน ประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 5 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการจากคณะกรรมการบริหาร 2 คน และอีก 2 คน เป็นผูบ้ริหารของ  
บริษทัฯ ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน และผูอ้  านวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบไปดว้ยสมาชิกต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการการลงทุน 27 เมษายน 2558 
2 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการการลงทุน 27 เมษายน 2558 
3 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการการลงทุน 27 เมษายน 2558 
4 นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ กรรมการการลงทุน 15 พฤษภาคม 2560 
5 นายวชัรภูมิ ทางอนนัต ์ กรรมการการลงทุน 15 พฤษภาคม2560 

 
หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการการลงทุน ไดแ้ก่ การทบทวนและอนุมติัการลงทุนในผลิตภณัฑท์างการเงินต่างๆ 

และกลยทุธ์การจดัสรรเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารเงินสด (Cash Management) ของบริษทัฯ กลยทุธ์การลงทุน
ดา้นการเงินมุ่งเนน้การลงทุนในผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่าเป็นหลกั อนัไดแ้ก่ ตราสารในตลาดเงิน เงินฝาก
ธนาคาร พนัธบตัรรัฐบาล ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัตราสารหน้ีต่างๆ และเงินลงทุนจ านวนนอ้ยท่ีลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนท่ีมีพ้ืนฐานดีและมีการเติบโตในอนาคต 

 
(ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสต่อปี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การประชุมพิเศษ
จะจดัข้ึนตามความจ าเป็นตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ประชุมทั้งหมด 9 คร้ัง วาระการ
ประชุมหลกั ไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี รายงานการเงินรายไตรมาส 
และการเขา้ซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ส าคญั  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กบังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ไดมี้
การสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 

คณะกรรมการ            
บริษัทฯ 

(รวม  9 คร้ัง) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(รวม  7 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

(รวม 8 คร้ัง) 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

(รวม  3 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 

ก ากบัดูแล

กจิการ 

(รวม 1 คร้ัง) 

คณะกรรมการ            

บริหารความ

เส่ียง 

(รวม  4 คร้ัง) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการระหว่างปี 
 

1. นายประเสริฐ   บุญสัมพนัธ์ 8/9 - 8/8 - - - - 

2. นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ 9/9 - 7/8 - - - - 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  8/9 - 8/8 - - 2/3 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริหารความเส่ียง

เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค. 2560 

4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 7/9 - - - 2/3 1/1 - 

5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา    4/4 - 8/8 - 1/1 4/4 

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 
เม.ย 2560 และไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการเม่ือวนัท่ี 15 พ.ค. 

2560 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 4/5 - 2/3 - - 1/1 

ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษทัฯ มีผลเม่ือวนัท่ี 27 เม.ย. 
2560 รวมถึงการลาออกจาก
การเป็นกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
และกรรมการการลงทุน 

6. นายสมบูรณ์เกียรติ          

เกษมสุวรรณ  9/9 7/7 - - - - - 

7. นายสันติ บางออ้ 9/9 7/7 - 3/3 1/1 - - 

8. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์  8/9 7/7 - - - 4/4 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง
เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค. 2560 

9. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 8/9 - - - - - - 

10. นายโมฮมัหมดั ราเชด        

อาหมดั เอ็ม. อลันสัซารี  5/9 - - 1/3 - - - 

11. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 7/9 - - - - - - 

 

 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 9 คร้ัง เป็นการประชุมปกติ 6 คร้ัง และประชุมนัดพิเศษ         
3 คร้ัง  ทั้ งน้ี มีการประชุม 2 คร้ัง ท่ีจัดข้ึนเพ่ือการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้ งน้ี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ                  
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นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ซ่ึงเป็นกรรมการของ   บริษทัฯ และเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั จึงมิได้
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใน 2 คร้ังดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

 ในการประชุมคร้ังใด หากมีกรรมการท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ เน่ืองจากติดภารกิจไปตา่งประเทศหรือ
ติดภารกิจอ่ืน จะมีการส่งหนงัสือลาประชุมใหก้บัประธานกรรมการหรือบอกกล่าวใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม       
ทุกคร้ัง 
 
(ง) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
(ง.1)   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยน า
แนวทางจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ในปี 
2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การประเมินผลการท างานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็นผูด้  าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของ
คณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดย
แบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษทั เพื่อประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนนโดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน
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 
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โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ีในปี 2560 ผล
ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยูใ่นเกณฑ ์ “ดีมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีร้อยละ 88.54  
และรายบุคคลอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยีย่ม” โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีร้อยละ 90.45 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การหารือเก่ียวกบัผล
การประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ  

 
(ง.2)  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล  
 ในปี 2560 คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้มีการประเมินผลการท างานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการเป็นผูด้  าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคลใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษทั 
และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

ทั้งน้ี การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะและรายบุคคลแบ่งเป็นเร่ืองหลกั ๆ 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    
 
ทั้งน้ีในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบติังานเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยูใ่น
เกณฑ ์“ดีเยีย่ม”   

 
(จ)  นโยบายค่าตอบแทน 
(จ.1)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงิน
รางวลัประจ าปี (จ่ายเม่ือผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย  และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงอยู่ใน
อุตสาหกรรมและมีขนาดใกลเ้คียงกัน และเหมาะสมเพียงพอ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษทัฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการท่ีโปร่งใส เป็นท่ีมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น ในการก าหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ 
มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ ก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป   
 
(จ.2)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหาร 
 การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหาร จะพิจารณาจากคะแนน
ประเมินผลการปฏิบติังานและผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ  โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ี
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บริหารจะประเมินตนเองและน าเสนอผลการประเมินตนเองใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั
ต่อไป  
 

 ส าหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผูบ้ริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบติังานและผลประกอบการ
โดยรวมของบริษทัฯ โดยผูบ้ริหารจะประเมินตนเองและน าเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณาก่อนน าส่งให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
  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 เพ่ือใหก้รรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเร็วท่ีสุด โดยจะมีการ
ช้ีแจงถึงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ  ใหก้บัสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการทราบนอกจากน้ี กรรมการเขา้ใหม่จะ
ไดมี้โอกาสพบปะผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพ่ือรับทราบขอ้มูลธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ ในรายละเอียดท่ีมาก
ข้ึน  

 
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”  หลกัสูตร 4M; Monitoring Fraud Risk Management (“MFM”), Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (“MIR”), Monitoring the Internal Audit Function (“MIA”), Monitoring the Quality of 
Financial Reporting (“MFR”) หลกัสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (“M&A”  และ หลกัสูตร Diploma 
Examination (“Diploma Exam”  

 
บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตร

ดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 
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หลกัสูตรทีก่รรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มดีงันี ้

กรรมการ หลกัสูตร IOD ที่อบรม 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ RCP 28/2555, DAP 26/2547 

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

3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง DAP 74/2551 

4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ DAP  30/2557 

5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา DCP  78/2549, M&A 1/2554, Diploma Exam 49/2559 

6. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ DCP  96/2550 

7. นายสนัติ บางออ้ 
DCP 12/2544, RCC 16/2556, ACP 42/2556, 4M (MFM 9/2556, MIR 14/2556, MIA 14/2556,      

MFR 17/2556) 

8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็.อลันสัซารี 

- 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 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 

 
นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหก้รรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรม ไดแ้ก่ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ได้

เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Digital Edge Fusion (DEF) รุ่นท่ี 1 ปี 2560 และหลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) 
รุ่นท่ี 4 ปี 2559 จดัโดยมหาวทิยาลยัศรีปทุม  
 
(ช) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัตกิารของบริษัทฯ 

 
บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
 
1. ความยุตธิรรม 
บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงการปฏิบติั

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. ความเป็นมอือาชีพ 
บริษทัฯ รับผิดชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการท างานใหไ้ดผ้ล

ในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ธีิการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
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3. การท างานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าและการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

4. วนิัยและการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลกัการด้านจริยธรรม และท าการทุกอย่างให้มัน่ใจว่าธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 
จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเ ห็นชอบกรอบค่ านิยมหลักขององค์กร  พันธกิจ  และวิสัยทัศน์                  
(VMV Framework) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี                  
12 กุมภาพนัธ์ 2553 ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือน ากรอบค่านิยม พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ดงักล่าวมาใช ้โดย
เนน้ค่านิยมหลกั 4 ประการของบริษทัฯ 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนกังานทุกคนเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้่าพนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจ

หลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศส าหรับพนกังานใหม่อีกดว้ย 
 

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

สญัญาไวต้ลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการท างานร่วมกนั 
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) วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ คือ “TTA จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชีย ท่ีไดรั้บความ

ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี ในทุกแง่มุมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ”  
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(ข) พนัธกิจของบริษทัฯ มี 4 ประการดงัน้ี 

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

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ของบริษทัฯ ทุกปี โดยผ่านการปรึกษาหารือจากฝ่ายจดัการ

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวน และอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ  
กลยทุธ์การด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัการลงทุนของบริษทัฯ และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั  

 
9.2 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือเป็น

ตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ หรือตามสญัญา

การถือหุน้ (Shareholders agreement) เพ่ือเป็นตวัแทนในการก าหนดนโยบายและด าเนินธุรกิจในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของบริษทั และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ การส่ง

ตวัแทนของบริษทัเพ่ือเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น เป็นขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการ 

บริหาร กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี เพื่อรักษาประโยชน์

สูงสุดของบริษทั 

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 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560) 
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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 15,101,322 3,465,500 18,566,822 

รวมค่าสอบบญัชี (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 18,801,322 3,465,500 22,266,822 

 

ค่าบริการอืน่ทีม่ใิช่การสอบบญัชี (Non-Audit Service Fees) 

ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560) 

หน่วย: บาท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดั KPMG 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกดัอืน่ๆ 

รวมค่าบริการอืน่ 

(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 66,126 240,750 306,876 

บริษทัยอ่ยอ่ืน 2,272,926 555,485 2,828,411 

รวมค่าบริการอืน่ (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 2,339,052 796,235 3,135,1287 

หมายเหตุ: ค่าบริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (1มกราคม – 31ธนัวาคม 2560) ส่วนใหญ่เป็นการ

ตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื่นช าระภาษีและใหค้  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 บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
พนกังาน ชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื รวมไปถึงการพฒันาการอนุรักษพ์ลงังานและดูแลส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากเรามีความ
มุ่งหวงัท่ีจะเป็นบริษทัฯ เพ่ือการลงทุนชั้นน าท่ีความน่าเช่ือถือและไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดในเอเชีย โดยเราจะส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ผูถื้อหุน้ พนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน 
และสงัคม ดว้ยการสร้างความสมดุลและสร้างผลกระทบในเชิงบวก อนัจะก่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนมิติทางดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจของ บริษทัฯ ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
 
พนัธกจิ 

บริษทัฯ วางกรอบการบริหารจดัการโดยอา้งอิงมาจากแนวทางการด าเนินการตามมิติแห่งความยัง่ยนื ซ่ึง
ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั จึงมีการ
ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานใหทุ้กกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
เหมาะสม 

 
มติแิห่งความยัง่ยนื 
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มติด้ิานเศรษฐกจิ 
บริษทัฯ ไดมี้การน าแนวคิด “Sustainable Value Creation” มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนท่ีมีเป้าหมายสูงสุด 

คือ การสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมดุลโดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุข
ร่วมกนั ในการท่ีจะสร้างใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
 

รักษาพอร์ตการลงทุนทีส่มดุลและสนับสนุนการเตบิโต 
โดยท าการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ มีการบริหารความเส่ียงอย่าง

เหมาะสม ค านึงถึงการเพ่ิมมูลค่าและประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 
แสวงหาการลงทุนในธุรกจิใหม่ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ 
บริษทัฯ พิจารณาแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ ดว้ยการวางแผนการลงทุนอยา่งระมดัระวงั 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์จากการลงทุน 
 
พฒันาบุคลากร เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลศิด้านการลงทุน 
บริษทั เช่ือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ จึงให้ความส าคญัต่อการ

พฒันาทกัษะความรู้และความสามารถของพนกังานโดยการจดัฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกองคก์ร  
 
มติด้ิานสังคม 

บริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาสังคม ชุมชน ดว้ยการยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสังคมไทยให้ดีข้ึน 
ผ่านการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากเห็นว่าการด าเนินธุรกิจอย่างมีจิตส านึก
แบ่งปันและตอบแทนสู่สังคมส่วนรวม จะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญั อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งในระดบัองค์กร 
ชุมชนและระดบัประเทศ  
 
มติด้ิานส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ธุรกิจท่ีเขา้ไปลงทุนส่วนใหญ่จะตอ้งพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ จึงใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
การใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประหยดัพลงังาน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัการปลูกฝังให้พนกังานมีจิตส านึกในการปฏิบติังาน
ท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 

 
แนวปฏิบัตด้ิานความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่ความยัง่ยนืของกจิการ 
 บริษทัฯ มีความตั้งใจน าหลกัการแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ ตามนิยามของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับใชใ้นการบริหารธุรกิจ ทั้งน้ี เพ่ือใหบุ้คลากรเห็นคุณค่าและความส าคญัเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต โดยไดก้ าหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืดงั ต่อไปน้ี  
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1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
บริษทัฯ  มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจและการลงทุนอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการจดัใหมี้ระบบ

บริหารจดัการอยา่งรู้หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได ้ เพ่ือใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มเกิดความเช่ือมัน่และไวว้างใจในบริษทั ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติใหแ้ตง่ตั้ง
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือท าหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการ และคูมื่อจริยธรรมธุรกิจ และ
ตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกรอบของจริยธรรม ซ่ึงองคป์ระกอบส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ 
บริษทัฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่ง เท่า
เทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทั้ง
ในแง่การเปิดเผยขอ้มูล วธีิการท าบญัชี 
การใชข้อ้มูลภายใน และผลประโยชน์ท่ี
ขดัแยง้ 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติั
ต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งยติุธรรมและเท่า
เทียมกนั 

 บริษทัฯ มีหนา้ท่ีปกป้องผลประโยชน์
และสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิในการ
ไดเ้งินปันผลและรับทราบขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งและเพียงพอจากบริษทัฯ ใน
เวลาอนัสมควร 

 บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่ง
โปร่งใสและแสดงความรับผดิชอบของ
ฝ่ายบริหารผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้  

 ขอ้มูลรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและผ่าน
การตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

 บริษทัฯ จดัการประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ี
กฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสให ้  
ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตนอยา่งเตม็ท่ี โดย
ได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าท่ีจะใช้
สิทธิดงักล่าว 

 รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดอา้งอิงเน้ือหา
ใน “การก ากบัดูแลกิจการ” ในรายงาน
ประจ าปีฉบบัน้ี 

2. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  บริษทัฯ เลง็เห็น และตระหนกัถึง
ความส าคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทุก
กลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน 
คู่สญัญา ลูกคา้ ชุมชน และสงัคม 

 บริษทัฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าว
ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยา่งเคร่งครัด 
ตลอดจนก าหนดใหมี้ระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม และตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามดว้ย 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้มี
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และรวบรวมขอ้พึงปฏิบัติไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

 บริษัทฯ จัดท าและประกาศใช้คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจซ่ึงครอบคลุมหลกัการ
ปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมควบคู่ไป
กับความซ่ือสัตย์สุจ ริต  เ พ่ือสร้าง
มาตรฐานระดับสูงในการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ อย่างมืออาชีพต่อกลุ่มผูมี้
ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ทุ ก ก ลุ่ ม  เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และ 
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พนกังานทุกคนปฏิบติัตาม 
 มีการระบุรายละเอียดการด าเนินงาน

ไว้ใน “การก ากับดูแลกิจการ” ซ่ึง
ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปีฉบบัน้ี 

3. การเปิดเผยขอ้มูลและความ  
โปร่งใส 

 จดัท านโยบายการประกอบธุรกิจและ
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใชใ้น
การก ากบัองคก์ร การปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียและการเปิดเผยขอ้มูล โดยจะตอ้ง
สามารถตรวจสอบไดแ้ละมีความโปร่งใส 

 จดัท ากระบวนการในการติดตามผลการ
ตดัสินใจด าเนินงานและจดัเก็บหลกัฐาน
การด าเนินงาน 

 จดัท ารายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

 จดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือน าเสนอต่อ     
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

 บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้ง
ท่ีเป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
อ่ืนๆ  ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ ธุร กิจให้กับ          
ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งผ่าน
ท า ง ร ะ บ บ ส่ื อ ส า ร ข อ ง ต ล า ด 
หลักทรัพย์ฯ  ในเวลา ท่ี เหมาะสม 
ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจด
ท ะ เ บี ย น พ บ ผู ้ ล ง ทุ น  ( SET’s 
Opportunity Day) ท่ีจัดโดยตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส 

 บ ริ ษั ท ฯ  จั ด ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
ติดต่อส่ือสารส าหรับผูมี้ส่วนได้เสีย 
เช่น เว็บไซต์ ส่วนนักลงทุนสัมพนัธ์ 
และส่วนประชาสมัพนัธ์  

 บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการแสดง
ความเห็น ค าแนะน า หรือรายงาน
เบ า ะแส ในการกระท า ผิ ดม ายัง
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ งผ่านทาง
ไปรษณีย ์อีเมล ์และเวบ็ไซต ์และออก
มาตรการคุม้ครองให้กับผูท่ี้ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานดงักล่าว 

 โปรดอ้างอิงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 
“การก ากับดูแลกิจการ” ของรายงาน
ประจ าปีฉบบัน้ี 

4. โครงสร้างและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน และ
โปร่งใส 

 ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ
ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
หลากหลาย ทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ โดยจดัตั้ง 

 บริษทัฯ จดัให้จ านวนและโครงสร้าง
ของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุ
ไวใ้นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของ
บริษทัฯ  

 บริษทัฯ ก าหนดให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย 
รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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คณะกรรมการ/ คณะท างาน เช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะกรรมการการลงทุน 

 ก าหนดระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 

 

ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของตนและปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ดว้ย
ความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความ
ซ่ือสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ 
และตามมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษัทฯ จัดให้ มีการประชุมของ
คณะกรรมการและคณะท างานทุกชุด 
เพื่อประเมินเพื่อพิจารณา ทบทวนและ
อนุมติัแผนการด าเนินงานต่างๆ ของ
บริษทัฯ  

 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้า
ร่ วมหลัก สูตรห รือ กิจกรรม ท่ี มุ่ ง
ปรับปรุงการท างานของคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการอบรม 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณ 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความยติุธรรม
และปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อคูส่ญัญา 
เพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 บริษทัฯ รับผิดชอบงานอยา่งมืออาชีพ
และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผลงานใหดี้ข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยวนิยัและ
หลกัการดา้นจริยธรรม และเป็นไปตาม
ขอ้กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 

 ท่ี ป ร ะ ชุ มบ ริ ษัท ฯ  เ ม่ื อ วัน ท่ี  1 2 
กุมภาพนัธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมค่านิยม 
พนัธกิจ ตลอดจนหลกัการปฏิบติังาน
ตามหลกัจริยธรรมและความซ่ือสัตย์
สุจริต เพื่อสร้างมาตรฐานของการ
ท างานอยา่งมืออาชีพต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทั้งหมด   

 บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจริยธรรมธุรกิจ
ใหแ้ก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคน เพ่ือท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ 
ทุกคนไดเ้ขา้ใจหลกัปฏิบติัท่ีดี   

 
หมายเหตุ : ทั้งน้ี รายละเอียดของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการขา้งตน้ ไดถู้กจดัท าแยกไวใ้นหวัขอ้        
“การก ากบัดูแลกิจการ” 
 
2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัฯ มีนโยบายในด าเนินธุรกิจและการลงทุนอยา่งมีจรรยาบรรณ และส่งเสริมการประกอบกิจการดว้ยความ
เป็นธรรม และไดว้างขอบเขตและแนวทางปฏิบติัเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไดรั้บทราบ ดงัน้ี 
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การประกอบธุรกจิ 
ด้วยความเป็นธรรม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  ก าหนดนโยบายในด าเนินธุรกิจและการ
ล ง ทุ น ในลักษณะ ท่ี สอดคล้อ ง กับ
กฎหมายและขอ้บงัคบั  

 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วง
โซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน 

 บริษทัฯ มีนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติัในการจัดซ้ือ เพ่ือป้องกันการ
แข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม โดยนโยบาย
ดงักล่าวประกาศใชต้ั้งแต่ปี 2556 

 บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั่น และห้ามมิให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลอ่ืนใดท่ี
กระท าการในนามบริษทัฯ ด าเนินการ
อัน มิชอบด้วยกฎหมาย  ห รือไ ม่
เหมาะสม เพื่ อให้ได้มา ซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

2. การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมในคูค่า้ 

 ออกระเบียบปฏิบติัว่าดว้ยการจดัซ้ือ/ จดั
จา้งท่ีโปร่งใส  ค  านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร ในการเจรจาทางการคา้ จะ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกตอ้งและ
ยุติธรรม และไม่ใช้อ านาจในลกัษณะท่ี
ไม่เป็นธรรมทางการคา้ 

 ก า หนดแนวท างป ฏิ บั ติ ไ ว ้ เ ป็ น       
ลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้
พนกังานทราบโดยทัว่กนั 

 
3. การต่อต้านการทุจริต 

บริษทัฯ ยดึถือหลกัการก ากบัดูแล และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจและการลงทุน 
โดยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ ในกลุ่มยดึหลกัการเดียวกนัเพ่ือใหไ้ดรั้บความน่าเช่ือถือและการยอมรับจากคู่คา้และลูกคา้ ตลอดจน
มีการรณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หลีกเล่ียงการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบอีกดว้ย  
 

การต่อต้านการทุจริต แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. บริหารความเส่ียงของธุรกิจ  จดัท าประเภทของความเส่ียงและสาเหตุ

ของการทุจริตแลว้ด าเนินการปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัอย่างจริงจงั ตลอดจนรักษาและ
ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตโดย
ต่อเน่ือง 

 ก าหนดกลไกการรายงานสถานะทาง 
การเงินท่ีถูกตอ้งและโปร่งใส 

 จัดตั้ งฝ่ายบริหารความเส่ียงเพ่ือท า
หน้าท่ีประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม 
ควบคุม และรวบรวมฐานะความเส่ียง
ในภาพรวมให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับ
ได ้

2. การด าเนินธุรกิจและการ
ลงทุน 

 ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ โดย
ห้ าม มิ ให้กรรมการ  ผู ้บ ริห าร  และ
พนกังาน ติดสินบนตอบแทน หรือใหเ้งิน 

 บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั่น และห้ามมิให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลอ่ืนใดท่ี 
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การต่อต้านการทุจริต แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก่บุคคล เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือบริษัทห้าง
ร้านใด เพ่ือรับประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่
เหมาะสมหรือเ พ่ือมี อิท ธิพลต่อการ
ด าเนินธุรกิจ  

 ก าหนดนโยบายห้ามมิให้มีการเรียกร้อง 
ด าเนินการ หรือ ยอมรับการคอร์รัปชั่น 
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว 
เพื่อนและคนรู้จกั 

กระท าการในนามบริษทัฯ ด าเนินการ
อัน มิชอบด้วยกฎหมาย  ห รือไ ม่
เหมาะสม เพื่อให้ได้มา ซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

 ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว ้ในคู่มือ 
จริยธรรมธุรกิจ 

 
 

3. สร้างและรักษาระบบต่อตา้น
ทุจริต 

 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่
ผูบ้ริหารและพนักงาน ไม่ให้เขา้ไปร่วม
สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่  
 

 จัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ให้
ท ร าบ ถึ ง  น โ ยบ า ย  ข้อ ก า หนด 
กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจ ใน
การท างาน  

 จัดให้มี ช่องทางแจ้ง เบาะแสการ
กระท าผิดผ่านทางเว็บไซต์ หรือตู ้
ไ ป ร ษ ณี ย์  แ ล ะ มี ก ร ะ บ วนก า ร
ตรวจสอบเบาะแสท่ีได้รับแจ้งอย่าง
เป็นธรรม 

 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน
ตามเกณฑส์ากล รวมทั้งเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัก าหนดไว ้ดงัน้ี 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. หลกัการพ้ืนฐานและสิทธิ
ในการท างาน 

 จดัใหมี้เง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมแก่คน
ทุกกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตอ้งการ
ของต าแหน่งงาน และมอบค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามทกัษะและความเช่ียวชาญ โดย
ไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองดว้ย เช้ือชาติ สัญชาติ 
ศาสนา เพศ อาย ุสีผิว ความพิการ ฐานะ และ
ชาติตระกลู  

 การปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอยา่งให้เกียรติ 
เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน 
และส่งเสริมใหมี้การเปิดรับความคิดเห็นของ
พนกังาน  
 

 บริษัทฯ มีข้อบังคับและระเบียบ
เก่ียวกบัการท างาน ท่ีสอดคลอ้งกบั
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
คุ ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น  แ ล ะ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจ (ประกาศใช้มา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553) 
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2 .  ก ารแก้ไข ปัญหาความ
ขดัแยง้ 

 จดัท ากลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์อย่าง
เหมาะสมส าหรับเป็นช่องทางให้พนกังานใน
กิจการหรือผูท่ี้เช่ือว่าสิทธิของตนถูกละเมิด
หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เ ป็นธรรม
สามารถแสวงหาหนทางเยียวยาไดโ้ดยควรมี
การประชาสัมพนัธ์ให้กลไกน้ีเป็นท่ีรับทราบ
อยา่งทัว่ถึง 

 บ ริษัท ฯ  จั ด ท า น โ ยบ า ย แล ะ
กระบวนการแจ้งการกระท า ท่ี
ผิดปกติในองค์กร และนโยบาย
ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร แ ก้ แ ค้ น อั น
เ น่ืองมาจากการท าผิดดังกล่าว    
(the whistle blowing and non-
retaliation policy and procedures)  

 
5. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯตระหนักดีว่า “บุคลากร” เป็น “สินทรัพยท่ี์มีค่าของบริษทัฯ” จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างดี
เสมือนเป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวเดียวกนั พนกังานมีโอกาสในการเติบโตในหนา้ท่ีการงาน และไดรั้บสวสัดิการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพ่ือมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความสุขในการท างาน 

 
การปฏบิัตต่ิอแรงงาน 

อย่างเป็นธรรม 
แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. เคารพสิทธ์ิในการท างาน
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
ตามปฎิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้ นพ้ืนฐานในการ
ท างานขององค์กรแรงงาน
ระหวา่งประเทศ 

 ก าหนดระเบียบในการจ้างงานโดยไม่
เลือกปฏิบัติยืนยนัความเสมอภาคทาง
โอกาสโดยไม่น าความแตกต่างด้านเช้ือ
ชาติสีผิว เพศภาวะศาสนาสัญชาติภูมิหลงั
ของบุคคลความคิดเห็นทางการเมือง อายุ
หรือความทุพพลภาพมาเป็นปัจจยัในการ
พิจารณาและตดัสินการจา้งงาน 

 พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและ
เ พ่ิมพูนศักยภาพโดยเ ปิดโอกาสให้
พนักงานมีการเรียนรู้และเล่ือนต าแหน่ง
เพ่ือความก้าวหน้าในการท างานเม่ือมี
โอกาสท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้ผูห้ญิงได้
ข้ึนสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนในสัดส่วนท่ี
สมดุลกบัผูช้ายไดม้ากยิง่ข้ึน  

 จดัให้มีช่องทางในการน าส่งขอ้ร้องเรียน
มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่าน
ทางเวบ็ไซต ์หรือ ตูป้ณ. ส าหรับพนกังาน
ท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

 
 

 จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพแก่พนกังาน 

 สนับสนุนให้พนักงานได้สมัคร เ รี ยน
หลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจดัโดยสถาบัน
อ่ืนๆ เช่น 

- หลกัสูตร “รู้ทนั รู้ครบ กฎหมายใหม่ปี 
60 และแนวโน้มปี 61”จดัโดยบริษทั 
เอน็ วาย ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

- หลักสูตร “รายได้จากสัญญาท่ีท ากับ
ลูกคา้”จดัโดยบริษทั เอ็น วาย ซี แมน
เนจเมนท ์จ ากดั 

- ห ลั ก สู ต ร  “ ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง
จรรยาบรรณของท่ีปรึกษาทางการเงิน
และแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้
กรอบจรรยาบรรณของ ท่ีป รึกษา
ทางการเงิน" จัดโดยสมาคมบริษัท
หลกัทรัพยไ์ทย  
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แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

2. ให้ความคุม้ครองทางสังคม 
การคุม้ครองสภาพการท างาน
ของลูกจา้ง 

 จัดให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม
ส าหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

 จัดหาสถานท า ง าน ท่ี เ หมาะสมให้
พนกังานท างานไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี  

 ก าหนดระเบียบการจ่ายค่าจา้งการท างาน
ล่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผลมีวนัพกัผอ่น
ประจ าสปัดาห์และวนัลาพกัผอ่นประจ าปี  

 จดัสวสัดิการต่างๆ เช่น ระบบการดูแล
สุขภาพและความปลอดภยั การดูแลครรภ์
และการลาคลอด เป็นตน้ โดยท่ีพนกังาน
สามารถท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพและแบ่ง
เวลาใหแ้ก่ครอบครัวไดเ้ช่นเดียวกนั 

 จดัท าและปรับปรุงคูมื่อระเบียบขอ้บงัคบัใน
ก า ร ท า ง า น ต าม ค ว าม เ ห ม า ะ สมกับ
สถานการณ์  พรบ. คุม้ครองแรงงาน และ
พรบ.แรงงานสมัพนัธ์ รวมถึง กฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. ความคุม้ครองสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการท างาน 

 จัดตั้ งคณะกรรมการ ความปลอดภัย      
อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมใน
บ ริษัท ฯ  เ พื่ อ ดู แ ล ให้ พนั ก ง า น ทุ ก
คนท างานในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย 
และด าเนินนโยบายความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามยัในสถานประกอบการอย่าง
เคร่งครัด 

 จัดตั้ งคณะกรรมการสวสัดิการ เพ่ือให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับสวสัดิการต่างๆ ของ
พนกังาน 

 มีการวิเคราะห์ และหามาตรการเพื่อ
ควบคุมความเส่ียงดา้นความปลอดภยัและ
อาชีวอนามยัในการท างานรวมถึงจดัให้มี
ระบบการแจ้งเหตุและความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดอนัตรายในระหวา่งการปฏิบติังานทั้ง
จากอุบติัภยัและโรคภยั 

 ก าหนดใหพ้นกังานทุกคนจะตอ้งรายงาน
สภาพแวดล้อมในการท า ง าน ท่ี ไ ม่
ป ล อ ด ภั ย ต่ อ ผู ้บั ง คับ บัญ ช าพ ร้ อ ม
ขอ้เสนอแนะต่างๆ (ถา้มี) 
 

 จัด กิจกรรมซ้อมหนีไฟประจ า ปี  และ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการส่ือสารใน
การซ้อมแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงานท่ี
เก่ียวขอ้งตามผงัรายช่ือโทรศพัท์ (Call Tree) 
เพ่ือให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัส่ิงท่ีควร
ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หากเกิดไฟไหม้
ในอาคารส านักงาน และการดูแลความ
ปลอดภยัของพนักงานหลงัจากออกมาจาก
อาคารได้  และให้แน่ใจว่าพนักงานเขา้ใจ
และท าตามระเบียบปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

 จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็น
ให้พนักงาน เช่น พนักงานทุกคนจะได้รับ
ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Survival Pack) ไวใ้ช้
ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้
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  จัดหาสวัสดิการท่ี เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ส าหรับพนกังาน  เช่น  วนัหยดุ
ประจ าปี วนัหยุดลาคลอด วนัลาพกัผ่อน
ประจ าปี ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ประกนัชีวติ ประกนัสุขภาพส่วน
บุคคล การตรวจสุขภาพประจ าปี  

 

 
6. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นและพนัธมติรทางธุรกจิ 

TTA ในฐานะท่ีเป็นบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน า ซ่ึงมีกลยทุธ์ในการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลายทั้งในประเทศไทย
และในประเทศต่างๆ  ดังนั้ น เร่ืองความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและพนัธมิตรทางธุรกิจจึงเป็นประเด็นท่ีบริษัทฯให้
ความส าคญัอยา่งมาก  

 
ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น
และพนัธมติรทางธุรกจิ 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. การกระจายการลงทุน  เพื่อรักษาพอร์ตการลงทุนท่ีสมดุล
และเป็นการกระจายความเส่ียง
อย่างเหมาะสม เลือกลงทุนใน
ธุรกิจท่ีสร้างมูลค่า เ พ่ิม  สร้าง
รายได้และ ให้ผลตอบแทนใน
ระยะสั้นและระยะยาว  

 บริษัทย่อยของ บริษัทฯ (บริษัท พีเอช 
แคปปิตอล จ ากดั) เขา้ซ้ือสินทรัพยใ์นกิจการ
พิซซ่าฮัทในประเทศไทยจากบริษัท ย ัม    
เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถกระจายความหลากหลายไปสู่ธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีการเจริญเติบโตสูง
และมีความมัน่คง 

2. การขยายธุรกิจ  ด าเนินการเพ่ิมทุนหรือระดมทุน
ใหม่ๆ เพ่ือขยายธุรกิจ และพฒันา
ดูแลธุรกิจท่ีเขา้ไปลงทุน  

 บริษทัย่อยของ TTA (โทรีเซน ชิปป้ิง) ซ้ือ
เ รือมือสองจ านวน 3 ล า ซ่ึงเป็นไปตาม      
กลยทุธ์การปรับปรุงกองเรือของบริษทัฯ 

3. การบริหารจดัการธุรกิจอยา่ง
มืออาชีพ 

 ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ใน
การบ ริห า รจัด ก า ร ธุ ร กิ จ ให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
การแข่งขันในตลาด และปัจจัย
อ่ื น ๆ  ท่ี เ กิ ด ข้ึ น  เ พ่ื อ รั ก ษ า
ผลประ โ ยชน์ สู ง สุ ด และลด
ผลกระทบท่ีจะมีต่อรายได้ของ
ธุรกิจใหมี้นอ้ยท่ีสุด 
 

 บริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มธุรกิจใหม่ออกเป็นกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอก
ชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือการเกษตร 
และกลุ่มการลงทุนอ่ืนเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
โครงสร้างธุรกิจท่ีลงทุนอยูใ่นปัจจุบนั  



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

 - 131 -  

ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น
และพนัธมติรทางธุรกจิ 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

4. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็น  เผยแพร่ข้อมูลผลประกอบการ 
และฐานะทางการ เ งิน  ให้แ ก่       
ผูถื้อหุ้น และพนัธมิตรทางธุรกิจ 
อย่ า ง ถูกต้อ ง   โป ร่ง ใส  และ
เ พียงพอ  ทั้ งบน เว็บไซต์ของ
บ ริ ษัท ฯ    ห นั ง สื อ ร า ย ง า น
ประจ าปี รวมทั้ งรายงานผ่านส่ือ
ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมอ่ืนๆ  

 จดัท ารายงานความเคล่ือนไหวต่างๆ ส่งแจง้
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 จดัท าเอกสารข่าวเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ ส่ง
ใหส่ื้อมวลชน 

 จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 จดังานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (SET’s 

Opportunity Day) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเป็นรายไตรมาส 

 จดัประชุมนกัวเิคราะห์ เป็นรายไตรมาส  
 
7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการท าประโยชน์เพ่ือชุมชนและสังคม โดยจดังบประมาณส่วนหน่ึงจากรายไดข้อง
บริษทัฯ เพ่ือจดักิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ของบริษทัฯ เอง และเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมของหน่วยงาน มูลนิธิ และ
องค์กรต่างๆ  โดยในปี 2560 TTA ไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมหลายโครงการ และไดร่้วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กบั
หน่วยงานและองคก์รการกศุลอีกหลายแห่ง ตลอดจนมีการเผยแพร่ขอ้มูลและภาพของกิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจใหพ้นกังาน
ไดรั้บรู้ เพ่ือใหพ้นกังานเห็นคุณค่าของการท าประโยชน์เพ่ือสงัคมและชุมชน เพราะ TTA เช่ือวา่ชุมชนและสังคมและธุรกิจ
ควรจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืคู่กนั 

 
บริษทัฯ มีแนวทางตอบแทนสู่สงัคมและชุมชน 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 
 ดา้นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 ดา้นส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพอนามยัท่ีดี 
 ดา้นพฒันาจริยธรรมและภูมิคุม้กนัสงัคม 
 ดา้นบรรเทาทุกขแ์ละสาธารณกศุล 

 
กรอบการท างาน โครงการ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลผลติ/ผลกระทบ 

1. ดา้นการรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย  

 โครงการ TTA Group 
“รวมใจ ถวายความ
อาลยัแด่
พระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช” 

 คณะกรรมการบริษทั 
 คณะผูบ้ริหาร 
 พนกังานบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั คณะ
ผูบ้ริหารและพนกังาน ไดมี้
โอกาสแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภกัดีและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้หา
ท่ีสุดมิไดข้องพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชฯ 
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กรอบการท างาน โครงการ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลผลติ/ผลกระทบ 
2. ดา้นส่งเสริม
การศึกษาและสุขภาพ
อนามยัท่ีดี 

 โครงการ Maritime 
Award มอบ
ทุนการศึกษาใหบุ้ตร
คนประจ าเรือ  

 
 

 พนกังานประจ าเรือ 
 บุตรของพนกังานบริษทั   

โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั ท่ี
มีผลการเรียนดี 

 
 
 
 

 เป็นการใหก้ าลงัใจพนกังานท่ี
ท างานประจ าบนเรือ โดยการ
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียน
ของบุตร ท าใหมี้คุณภาพชีวติท่ี
ดีข้ึน 

 เป็นแรงจูงใจใหบุ้ตรของ
พนกังานท่ีอยูใ่นวยัเรียนมี
การศึกษาและเติบโตเป็น
เยาวชนท่ีดีมีคุณภาพ 

3.ดา้นพฒันาจริยธรรม
และภูมิคุม้กนัสงัคม 

 โครงการกลา้ท าดี    
“ยติุการรังแกใน
โรงเรียน” 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ครูและนกัเรียน รวม
ประมาณ 150 คน 

 โรงเรียนวดัปากคลอง 
จงัหวดัอยธุยา 

 โรงเรียนองคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม ้8  
จงัหวดัศรีสะเกษ 

 โรงเรียนบา้นตาเส็ต จงัหวดั
ศรีสะเกษ 

 โรงเรียนบา้นรุ่งอรุณ 
จงัหวดัศรีสะเกษ  

 ครูและนักเรียนสามารถแยก
ความแตกต่ างระหว่างการ  
หยอกล้อกันสนุกๆ กับการ
รังแกกนัได ้

 นักเรียนเข้าใจนิยามของการ
รังแกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 นักเรียนมีพฤติกรรมการรังแก
ลดลง 

 

 Facebook– 
StopBullyingTH  เพื่อ
สร้างการรับรู้เก่ียวกบั
ปัญหาและผลกระทบ
ของการรังแกกนัใน
สงัคม 

 ครู  
 นกัเรียน  
 ผูป้กครอง 
 ผูส้นใจทัว่ไป 

 

 น า เ ส น อ ก ร ณี ศึ ก ษ า จ า ก
ต่างประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็น
ผลกระทบทางดา้นจิตใจท่ีมีต่อ
เด็กท่ีโดนรังแกจนท าให้เด็ก
ตดัสินใจฆ่าตวัตาย 

 น า เ ส น อ ค า แ น ะ น า ข อ ง
นกัจิตวิทยาและแพทยเ์ก่ียวกบั
แนวทางการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการรังแกในกลุ่ม
เด็กนกัเรียน 

 ร่วมออกบูธและ
ร่วมงานประชุม 
สมัมนา “สานพลงั
ป้องกนั Cyber 
Bullying” ท่ีจดัโดย  

 นกัเรียนครู ผูป้กครอง 
 ขา้ราชการจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 เครือข่าย NGOs 
 

 ผูร่้วมงานมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัสถานการณ์ของปัญหา
การรังแกกันในโรงเรียนและ
การรรังแกกนัผ่านส่ือออนไลน์ 
(cyber bullying) มากยิง่ข้ึน 
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กรอบการท างาน โครงการ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลผลติ/ผลกระทบ 

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม 

 

  ผู ้ ร่ วมง าน เข้า ใจ ถึ งสา เหตุ 
ผลกระทบและความรุนแรง
ของปัญหาการรังแกกนัในกลุ่ม
เด็กนกัเรียน ท่ีผา่นส่ือออนไลน์ 
(Cyber Bullying) ดีข้ึน 

 ผูร่้วมงานทราบถึงบทบาทของ
ส่ือมวลชนและภาคเอกชนท่ี
ก า ร ท า ใ ห้ สั ง ค ม  ชุ ม ช น 
ผูป้กครอง นกัเรียน และครู ได้
ตระหนักรู้ถึงความส าคญัของ
แกไ้ขปัญหาการรังแกกนั 

4.ดา้นบรรเทาทุกข์
และสาธารณกศุล 

 บริจาคเงินสนบัสนุน
สภากาชาดไทย    
ส าหรับจดังาน
คอนเสิร์ตการกศุล 
“That’s 
Entertainment III” 

 ผูมี้ความพิการบนใบหนา้
และกะโหลกศีรษะ ท่ีมา
รักษาตวัท่ีศูนยส์มเด็จ
พระเทพรัตน์ฯ เพ่ือแกไ้ข
ความพิการบนใบหนา้และ
กระโหลกศีรษะท่ี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

 ศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไข
ความพิการบนใบหน้าและ
กะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง มี
เงินทุนส าหรับให้บริการรักษา
ผูป่้วยเพ่ิมข้ึน 

 บริจาคเงินให้
สภากาชาดไทย เพื่อ
สนบัสนุนโครงการ
จดัท าหนงัสือ “ส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ" โดยเลือก
โครงการ 72โครงการ
ผลิตพลงังานทดแทน
ของโครงการส่วน
พระองคส่์วนจิตรลดา 
และโครงการ 73
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า
ขนาดเลก็อนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 สภากาชาดไทย  เ พ่ือส่งเสริมการท างานของ
สภากาชาดไทย ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พ ร ะป ร มินท รมห า ภู มิ พ ล  
อดุลยเดชฯ  
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8. การจดัการส่ิงแวดล้อม 
ในการด าเนินธุรกิจของ บริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการขนส่งและโลจิสติกส์จะมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม   ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ความส าคญักบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้ง  การ
ปลูกจิตส านึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงผลกระทบต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ี  ยงัมี
การรณรงคใ์ห้ใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าและสร้างความยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งสงัคม ชุมชน เศรษฐกิจประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
 

การจดัการ
ส่ิงแวดล้อม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. การป้องกนั
มลภาวะและ
ปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม 

 มอบนโยบายใหก้บับริษทั
ในเครือท่ีด าเนินธุรกิจดา้น
บริการขนส่งสินคา้ทางเรือ
ดา้นบริการงานวศิวกรรม
ใตท้ะเล  โรงงานผลิตปุ๋ย 
และโรงงานคดัแยกถ่านหิน 
จดัท าแผนควบคุมมลภาวะ 
และปกป้องส่ิงแวดลอ้ม
จากการด าเนินธุรกิจ  

 โทรีเซน ชิปป้ิง ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับว่าด้วยเร่ืองจัดการ
เปล่ียนถ่ายน ้ าอบัเฉาเรือ (water ballast treatment) เพื่อรักษา
ระบบนิเวศน์ในทะเล เพ่ือลดและขจดัปัญหาการยา้ยถ่ินหรือ
แพร่ระบาด ของส่ิงมีชีวิตทั้ งพืชและสัตวแ์ละเช้ือโรคท่ีเป็น
อนัตราย ท่ีติดอยู่ในน ้ าอบัเฉาเรือ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ และสุขภาพอนามยัของมนุษยใ์นภูมิภาคต่างๆ 
ทัว่โลก 

 การปลูกตน้ไมต้ามแนวร้ัวรอบโรงงานของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง 
เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“UMS”) เพ่ือช่วยป้องกันฝุ่ น
ละออง  รวมทั้งเพ่ิมอากาศบริสุทธ์ิใหก้บัชุมชน 

2. การใช้
ทรัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า 

 รณรงคแ์นวคิด 4R ไดแ้ก่ 
“ลด” “ซ้ือแทน”“ใชซ้ ้ า” 
และ “น ากลบัมาใชใ้หม่ให้
คุม้ค่า”  
 

 ติดป้ายและน ากล่องกระดาษรีไซเ คิลไปวางในจุด ท่ี มี
เคร่ืองพิมพง์าน  

 การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  
 การน าวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่เช่น ใชก้ระดาษพิมพง์าน

แบบสองดา้น  
 สัง่การใหฝ่้าย IT ติดตั้งการตั้งค่าการพิมพใ์นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เป็นแบบขาวด า เพื่อประหยดัทรัพยากร 
 มีมาตรการประหยดัพลงังานในท่ีท างาน โดยการใชห้ลอดไฟ

ประหยดัพลงังาน การปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศในจุดท่ีไม่
จ าเป็นตอ้งใชง้าน หรือในช่วงพกัลางวนั และช่วงนอกเวลางาน 

3. การลดสภาวะ
โลกร้อน 
 
 
 
 
 

 ก าหนดใหบ้ริษทัในกลุ่ม 
TTA ปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
มาตรฐานต่างๆใน
อุตสาหกรรมอยา่งเคร่งครัด 
 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือท่ีด าเนินธุรกิจขนส่งทาง
เรือ มีการปฏิบติัตามกฎ MARPOL Annex VI ในการใช้
เช้ือเพลิงซลัเฟอร์ต ่าส าหรับเรือทุกล าในกองเรือ ทั้งในขณะท่ี
เรืออยูใ่นเขตบงัคบัการปล่อยแก๊สและเขตทัว่โลก และใหก้าร
สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีในการจดัการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
และปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ 
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การจดัการ
ส่ิงแวดล้อม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

   โทรีเซน ชิปป้ิงปฏิบติัตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลงังานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization หรือ 
IMO) อยา่งเคร่งครัด 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ได้รับประกาศนียบัตรของการบังคับใช้
แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของบริษทัฯ 
เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีตรวจสอบ บนัทึก และ เปิดเผยขอ้มูลการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสม ่าเสมอ (“CO2”) ตาม
ข้อตกลงกับ EU เ ร่ืองตรวจสอบ (Monitoring) บันทึก 
(Recording) และเปิดเผย (Disclosure)หรือ MRV 

 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

ดว้ยการด าเนินนโยบายประกอบธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อสงัคม TTA จึงมีนโยบายส่งเสริมนวตักรรมท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางกระบวนการด าเนินธุรกิจ ไม่วา่การเปล่ียนแปลงนั้นจะเกิดข้ึนจากการปฏิวติัหรือ การ
เปล่ียนแปลงใหม่ทั้งหมดหรือการพฒันาต่อยอด เพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนและความยัง่ยนืของธุรกิจ 
รวมทั้งการฟ้ืนฟแูละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

 
นวตักรรมการด าเนินความ

รับผดิชอบต่อสังคม 
แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. การบริหารจดัการธุรกิจ  ส ารวจกระบวนการธุรกิจ
ของกิจการวา่ก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงหรือมี
ผลกระทบทางลบต่อสงัคม
และส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

 

 นวตักรรมท่ีใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ใน
การปฏิบติังาน ของ โทรีเซน ชิปป้ิง ไดแ้ก่ 

มาตราการลดมลพิษ และปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
 การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง Low Sulfur ซ่ึงมี

ส่วนผสมของก ามะถนัต ่า และการทดลอง
ใชน้ ้ ายาพิเศษผสมในน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือ
ช่วยท าใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 การใชร้ะบบควบคุมปริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืน 
(Alpha Lubricator) ของเช้ือสูบเคร่ืองจกัร
ใหญ่ และการติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct 
ให้กับ เ รือ เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพของ
เคร่ืองยนต ์ 

มาตรการประหยดัพลงังาน 
 การติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถค านวณหา 
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นวตักรรมการด าเนินความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

  อัตราการ กินน ้ า ลึ กของ เ รื อได้อย่ า ง
เหมาะสมกับร่องน ้ าในแต่ละเขตท าให้
ประหยัดพลังงานในการใช้ขับเคล่ือน
เคร่ืองยนต ์

 เพ่ิมความถ่ีในการขัดล้างตัวเรือและใบ
จกัร เพ่ือลดแรงเสียดทานขณะเรือวิง่  

 ทดสอบกระบวนการขดัลา้งตวัเรือ ร้อยละ 
100 และใช้สีท่ีลดแรงเสียดทานของน ้ า
ทะเล 

 ปรับโหมดเดินเรือให้เป็นแบบประหยดั
พลงังาน 

 การใช้สีกันเพรียงคุณภาพดี ปลอดสาร
ดี บุก  ระหว่าง ท่ีน า เ รือ เข้า อู่ เ พ่ือ ซ่อม
บ ารุงรักษา 

 เปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบนเรือเป็น 
ระบบ LED (Light-emitting diode) ซ่ึง
ช่วยประหยดัพลงังานและยืดอายุการใช้
งาน 

2. การเผยแพร่สู่สาธารณะ  การส่ือสารขอ้มูลต่างๆ ไว้
ในเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 
หนงัสือรายงานประจ าปี 
และส่ือประชาสมัพนัธ์
ภายในองคก์ร ฯลฯ เพื่อให้
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียได้
รับทราบ 

 เผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซต ์หรือรายงาน
ประจ าปี และส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืนๆ 

 
10.  การจดัท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ตอ้งเป็นไปอยา่งมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากบัความโปร่งใสและยติุธรรมโดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการท างานของทุกธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นผลทางบวกหรือทางลบ 
(ส่งเสริมผลทางบวกและลดหรือขจดัผลทางลบใหห้มดไป) โดยเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR in Process) เพ่ือกา้วไปสู่ความยัง่ยนื ในระหวา่งน้ี บริษทัฯยงัคงมีการเผยแพร่ขอ้มูลและรายงานเก่ียวกบั
กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษทัฯอยา่งสม ่าเสมอ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
 “TTA ตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการประเมินความ
เพยีงพอและความมปีระสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน” 
 
 บริษทัฯ ไดมี้การออกแบบและปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
อย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีส าคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเม่ือพบ
จุดบกพร่องของระบบ บริษทัฯไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ขระบบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัความ
เส่ียงและสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในปัจจุบนัและอนาคต อีกทั้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการก ากบัดูแลให ้TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ก าหนดลกัษณะและขนาดของความเส่ียงท่ีมีสาระส าคัญท่ีสามารถยอมรับได้ในการท่ีจะท าให้บริษทัฯ 

สามารถบรรลุเป้าหมายทางกลยทุธ์ (the Board’s risk appetite) และ 

 ก าหนดใหผู้บ้ริหารจดัใหมี้กระบวนการในการระบุ ประเมิน รวมทั้งการลดระดบัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในดา้นการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบ
การควมคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆของบริษทัฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 การให้ความเช่ือมัน่จากการท างานของผูต้รวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี 

ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเนน้ในเร่ืองการพิจารณา

ประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีส าคญัท่ีไดถู้กวางไวเ้พ่ือลดระดบัหรือป้องกนัความเส่ียงนั้น 

 ไดรั้บการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกรายไตรมาส 

 การพฒันาระบบและการรับขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ และบุคคลภายนอกซ่ึงสามารถ

ติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

 การใหค้วามเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก 
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 ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ด้านการด าเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการท าการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ี
ส าคญั 
 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง (Risk Based Approach) 
ซ่ึงจะเนน้ความเส่ียงท่ีมีความส าคญั มีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว และติดตามผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส  
 
 ประเด็นท่ีตรวจพบจะถูกน ามาพิจารณาวา่มีผลกระทบในวงกวา้งหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบท่ีส าคญัจะถูก
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการติดตามการแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงของผูบ้ริหารจนกว่าจะไดข้อ้สรุปเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี รายงานท่ีส าคญัจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอทั้งจากผูบ้ริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และก ากบัดูแล โดยรายงานจะ
ครอบคลุมในเร่ืองทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 การควบคุมภายในของบริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงสรุปตามองคป์ระกอบของการ
ควบคุมแต่ละดา้นดงัน้ี 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม ถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล อีกทั้งยงัให้หลกัปฏิบติัและ

โครงสร้างแก่องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้ งน้ี องค์ประกอบหลกัของสภาพแวดลอ้มการควบคุมของ 

บริษทัฯ มีดงัน้ี 

 บริษทัฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี โดยมีการก าหนดนโยบาย การวางแผน การ

ด าเนินการ การควบคุม และการก ากบัดูแลท่ีชดัเจน และเหมาะสม  

 บริษทัฯ ยึดมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระท าและพฤติกรรม ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการ

ช่วยใหร้ะบบการควบคุมภายในสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัท าคู่มือพนกังาน 

(Codes of Conduct) เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคน  

 คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารในทุกระดบัชั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัของคุณค่าความ

ซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัโดยค านึงถึงความเป็นธรรม

ต่อทุกฝ่ายตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

 มีการจดัโครงสร้างการบริหารองคก์รให้เหมาะสมกบัขนาดและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยระบุ

ถึงสายอ านาจการบงัคบับญัชาและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 
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 คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารได้ก าหนดอ านาจในการด าเนินการและระดับวงเงินอนุมัติ

รายการประเภทต่างๆไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในตารางอ านาจอนุมติัและระดบัวงเงินอนุมติั (Delegated 

of Authority Limit & Level) 

 บริษทัฯ ไดน้ านโยบายการให้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตมาใช ้เพ่ือเป็นช่องทางในการรายงาน

การทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

สอบทานรายงานการรับแจง้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตเป็นประจ า 

 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใตก้ารเปล่ียนแปลง

จากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองคก์ร 

การประเมินความเส่ียงช่วยให้เกิดการติดตามความเส่ียงท่ีส าคญัอย่างเป็นระบบและเท่าทนัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

อยา่งรวดเร็ว เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ในการประเมินความเส่ียง ฝ่ายบริหารและพนกังานทุก

หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจยัและติดตามความเส่ียงอยา่งจริงจงั โดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปไดข้อง

ผลกระทบและขนาดของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริต มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและ

บรรเทาความเส่ียงอยา่งทนัท่วงที มีการเสริมสร้างและส่ือสารความตระหนกัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองทัว่

ทั้งองค์กร และมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีในการติดตามความคืบหนา้ของมาตรการจดัการและแผนบรรเทา

ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 

 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้เหมาะสม

กบัธุรกิจและการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกก าหนดใหมี้การปฏิบติัผา่นขอ้ก าหนด นโยบาย

และวธีิการปฏิบติังานของบริษทัฯ และไดมี้การสอบทานและพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ การท ารายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ 

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่างๆ ทางการคา้ ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ และเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้พนกังานให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้รวมทั้งกฎหมาย ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจ

เกิดข้ึน รวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ 

 

4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร (Information & Communication) 

 ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยงัให้

ความส าคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล เพ่ือน าขอ้มูลมา
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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

ประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมในระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม 

 

5. การตดิตามผล (Monitoring) 

 จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้และทนัต่อเวลา ท าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ

บริษทัฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานผ่านรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถ

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีวางไวไ้ด ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้ค  าแนะน าเพ่ือ

ปรับปรุงแผนธุรกิจผา่นกระบวนการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง 

  

 ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมติัและติดตามผลจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ่ึงจดัท าข้ึนจากผลการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงล าดบัความส าคญั

ของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทั กลุ่มธุรกิจหลกั และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุง

แกไ้ขจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ จนถึงปัจจุบนัผลการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่อง

ของการควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีตรวจ

พบ  

 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะท าการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ

หน่ึงคร้ัง โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ โดย

ใชแ้นวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีจดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์

  

 ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบัประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางตาม
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ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2558”  

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 

องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ และมีขอ้สรุปวา่บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียงและเหมาะสมโดย

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบขอ้บกพร่องใน

ระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญั 

  

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการ

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 วา่ไม่ตรวจพบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในในดา้น

การบญัชีและการเงินท่ีส าคญั 
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12.รายการระหว่างกนั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งกนัภายในบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯแลว้ โดยรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นรายการ
ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยท่ีการก าหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบัเง่ือนไขท่ีใหก้บับุคคลภายนอก (Fair and at arm’s length) 
ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัซ่ึงมีสาระส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ หรือรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

1. บริษทั เมอร์เมด    
ซบัซี เซอร์วสิเซส 
(อินเตอร์เนชัน่ แนล) 
จ ากดั (“MSSI”) 

บริษทั ซามิล  
เมอร์เมด ออฟชอร์ 
เซอร์วสิเซส แอล
แอลซี (“ZMOS”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 58.2) ในบริษทั 
เมอร์เมด มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) 
(“เมอร์เมด”) โดย เมอร์เมด ถือหุน้ร้อย
ละ 100 ใน MSSI และถือหุน้ร้อยละ 40 
ใน ZMOS  

ZMOS วา่จา้ง MSSI เพื่อ
ใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่บริษทั 
Saudi Aramco 
 

2,364,498,256 
 

(บนัทึกเป็นรายไดจ้าก
การใหบ้ริการ) 

2,710,324,655 
 

(บนัทึกเป็นรายไดจ้าก
การใหบ้ริการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

2. บริษทั เมอร์เมด    
ซบัซี เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
(“MSST”) 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี 
คมัปะนี (ประเทศ 
ไทย) จ ากดั 
(“GAC”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 58.2) ในบริษทั 
เมอร์เมด มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) 
(“เมอร์เมด”) และถือหุน้ร้อยละ 51 ใน 
GAC โดยเมอร์เมดถือหุน้ร้อยละ 100 
ใน MSST  

MSST วา่จา้ง GAC เพื่อ
ใหบ้ริการเดินพิธีการทาง
ศุลกากรในการน าเขา้สินคา้และ
การขนส่ง 

2,580,542 
 

(บนัทึกเป็น 
ตน้ทุนบริการ) 

11,757,940 
 

(บนัทึกเป็น 
ตน้ทุนบริการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

3. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

บริษทั โทรีเซน  
(อินโดไชน่า) 
 เอส.เอ. (“TI”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ในบริษทั  
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ  

บาคองโคไดรั้บบริการขนส่งทาง
ทะเลจาก TI 

56,182,140 
(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ดา้นขนส่ง) 

70,962,425 
(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย

ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

  PMTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค 
ทั้งน้ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน TI 

    

4. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

บริษทั โทรีเซน-วิ
นามา เอเยนตซี์ส์ 
จ ากดั (“TVA”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ในบริษทั  
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือ
หุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโคทั้งน้ี TTA 
ถือหุน้ร้อยละ 50 ในบริษทั โทรีเซน 
(อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) และ TI 
ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน TVA 

บาคองโคใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานกบั 
TVA 

53,690,892 
 

(บนัทึกเป็น 
รายไดค้่าเช่า) 

55,164,352 
 

(บนัทึกเป็น 
รายไดค้่าเช่า) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

5. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

บริษทั โทรีเซน-     
วนิามา เอเยนตซี์ส์ 
จ ากดั (“TVA”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั  
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือ
หุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี TTA 
ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน บริษทั โทรีเซน 
(อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) และ TI 
ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน TVA 

บาคองโคไดรั้บบริการดา้น
ขนส่งจาก TVA 

36,793,384 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

21,357,794 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

6. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

บริษทั โทรีเซน-วิ
นามา โลจิสติกส์ 
จ ากดั (“TVL”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั  
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือ
หุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค 

บาคองโคไดรั้บบริการดา้น
ขนส่งจาก TVL 

46,794,477 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

47,819,176 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท 

 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 
ความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท)  
นโยบายการคดิราคา 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

  ทั้งน้ี TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน TI และ 
TI ถือหุน้ร้อยละ 49 ในบริษทั โทรี
เซน-วนิามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (“TVA”) 
ทั้งน้ี TVA ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน TVL 

    

7. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

บาเรีย เซเรส  
(“บาเรีย”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั 
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือ
หุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี TTA 
ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั โซลีอาโด 
โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีอาโด”) 
และโซลีอาโด ถือหุน้ร้อยละ 28 ใน   
บาเรีย 

บาคองโคไดรั้บบริการท่ีเก่ียวกบั
ท่าเรือจากบาเรีย 

20,610,071 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

22,036,059 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

8. บริษทั จีเอซี โทรีเซน 
โลจิสติกส์ จ ากดั 
(“GTL”) 

บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี 
คมัปะนี (ประเทศ 
ไทย) จ ากดั 
(“GAC”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน GTL และถือ
หุน้ร้อยละ 51 ใน GAC 

GAC ใหบ้ริการการจดัการแก่ 
GTL 

1,466,815 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในการบริหาร) 

2,660,596 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในการบริหาร) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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รายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

1. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั เมอร์เมด 
มาริไทม ์จ ากดั 
(มหาชน) (“เมอร์
เมด”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 58.2) ในเมอร์เมด 
โดยมีนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ
เมอร์เมด 

TTA เช่าพ้ืนท่ีส านกังานจาก
เมอร์เมด 

1,731,840 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่ายค่า
เช่าส านกังาน) 

1,502,160 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่ายค่า
เช่าส านกังาน) 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
ตลาด 

2. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั เมอร์เมด 
มาริไทม ์จ ากดั 
(มหาชน) (“เมอร์
เมด”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 58.2) ในเมอร์เมด 
โดยมีนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ
เมอร์เมด 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังานแก่
เมอร์เมด 

1,881,240 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

2,890,500 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
ตลาด 

3. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั พีเอม็        
โทรีเซน เอเชีย   
โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) “PMTA”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมีนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ 
PMTA 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังานแก่  
PMTA  

984,150 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

984,150 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
ตลาด 

4. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั พีเอม็        
โทรีเซน เอเชีย   
โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) “PMTA”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมีนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ 
PMTA 
 

TTA ใหบ้ริการดา้น  IT แก่ 
PMTA  

65,520 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

65,520 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
ตลาด 



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

 - 146- 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

5. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั พีเอม็        
โทรีเซน เอเชีย   
โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) “PMTA”) 
 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2559 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมีนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ 
PMTA 

TTA ใหบ้ริการอ่ืนๆ แก่ PMTA  170,383 
 

(บนัทึกเป็นรายไดอ่ื้น) 

11,670 
 

(บนัทึกเป็นรายไดอ่ื้น) 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
ตลาด 

6. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั พี เอช 
แคปปิตอล จ ากดั 
(“PHC”) 

PHC ถือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 และ 
ถือหุน้โดยบริษทั พี เอม็ แคปปิตอล 
จ ากดั (“PMC”) ร้อยละ 30 โดยมี
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผูถื้อหุน้
ในทั้ง TTA และ PMC 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังานแก่  
PHC 

2,407,950 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

-  
 

(ไม่มีรายการระหวา่ง
ปี 2559) 

 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา
ตลาด 

7. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั พีเอช  
มาการอง  (ประเทศ
ไทย) จ ากดั           

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการทั้งใน 
TTA และบริษทั พีเอช มาการอง
(ประเทศไทย) จ ากดั 

TTA ซ้ือสินคา้จากบริษทั พีเอช 
มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเป็นของขวญัปีใหม่ และของ
ท่ีระลึกในงานประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีของบริษทัฯ 

213,602 
 

(บนัทึกเป็นค่า
ของขวญั) 

494,725 
 

(บนัทึกเป็นค่า
ของขวญั) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

8. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั มูเกนได   
แบงคอก จ ากดั   

น า ง ส า ว อุ ษ ณ า  ม ห า กิ จ ศิ ริ แ ล ะ          
น า ย ก ม ล สุ ท ธ์ิ  ทั พ พ ะ รั ง สี เ ป็ น 
กรรมการ  ทั้ ง ใน  TTA และบ ริษัท        
มูเกนได  แบงคอก จ ากดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ 
บริษทัฯ 

726,966 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

833,581 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

9. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั มูเกนได 
เพนทเ์ฮาส์ จ ากดั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริและนาย  
กมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมการทั้ง
ใน TTA และบริษัท มูเกนได เพนท์
เฮาส์ จ ากดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ 
บริษทัฯ 

206,856 
(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

202,928 
(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

10. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั เฮา้ส์ ออฟ 
ทรัฟเฟิล จ ากดั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริและนาย  
กมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  เป็นกรรมการใน
ทั้ ง  TTA แ ล ะ บ ริ ษัท  เ ฮ้ า ส์  อ อฟ 
ทรัฟเฟิล จ ากดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ 
บริษทัฯ 

446,545 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

287,154 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

11. บริษทั โทรีเซนไทย 
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั โฟร์ วนั วนั 
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
จ ากดั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง 
TTA  และบริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์
เทนเมน้ท ์จ ากดั 

TTA วา่จา้งบริษทั โฟร์วนั วนั  
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั ในการ
จดักิจกรรม Team building และ
งานเล้ียงปีใหม่ส าหรับพนกังาน 

4,060,055.06 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์อ่ืน
ส าหรับพนกังาน) 

-  
 

(ไม่มีรายการระหวา่ง
ปี 2559) 

 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ท า
สญัญานั้นๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั  

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เพื่อประโยชน์ของ 
บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหต้อ้งปฎิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก และท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมี
ส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
 
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 2560 ตรวจสอบโดยนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 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 
 
(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 
งบการเงิน ความเห็นของผูส้อบบญัชี 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2560 

ให้ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 สินทรัพย์ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร              5,939,570      13.10           6,954,814      16.71           4,332,417      12.17  
 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระ                         -             -                         -             -                         -             -    
 เงินลงทุนระยะสั้น              7,483,440      16.50           3,715,938        8.93           2,090,718        5.88  
 ลูกหน้ีการคา้               4,822,952      10.64           3,072,588        7.38           2,699,525        7.59  
 ลูกหน้ีอ่ืน                225,420        0.50              178,988        0.43              176,479        0.50  
 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    8,687        0.02                     749        0.00                      28        0.00  
 ส่วนของลูกหน้ีระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                         -             -                         -             -                         -             -    
 ส่วนของเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
                   2,073        0.00                       -             -                         -             -    

 ตน้ทุนสัญญารอการตดับญัชี                134,750        0.30                60,723        0.15                       -             -    
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล              1,078,293        2.38              891,097        2.14           1,106,144        3.11  
 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย                         -             -                         -             -                         -             -    
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน              1,115,140        2.46           1,248,980        3.00              509,987        1.43  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 20,810,325 45.89 16,123,877 38.74 10,915,298 30.67 
เงินให้กูร้ะยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                         -             -                         -             -                         -             -    
เงินลงทุนระยะยาว              5,237,797      11.55           6,235,637      14.98           5,552,086      15.60  
ค่าความนิยม                  74,568        0.16                74,035        0.18                67,527        0.19  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน                         -              1,837,076        4.41           1,906,612        5.36  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                  50,874        0.11                28,626        0.07              171,694        0.48  
 ท่ีดิน                610,681        1.35              501,842        1.21              500,178        1.41  
 อาคาร              1,625,924        3.59           1,415,538        3.40           1,646,050        4.63  
 ส่วนปรับปรุงอาคาร                204,530        0.45              223,614        0.54              365,904        1.03  
 เรือเดินทะเล            34,718,064      76.56          32,417,152      77.89          29,512,053      82.93  
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้              5,264,804      11.61           5,444,438      13.08           5,639,337      15.85  
 รถยนต ์                170,621        0.38              179,226        0.43              180,872        0.51  
 เรือยนต ์                  42,525        0.09              102,870        0.25                97,035        0.27  
 เรือขนถ่านหิน                137,317        0.30              137,348        0.33              137,408        0.39  
 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่              2,075,388        4.58           2,060,819        4.95           2,130,176        5.99  
 เงินมดัจ าซ้ือเรือ                         -             -                         -             -                         -             -    
 งานระหวา่งก่อสร้าง              2,747,466        6.06              284,835        0.68              128,513        0.36  
 หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          (14,374,896)   (31.70)       (14,387,940)   (34.57)       (14,665,294)   (41.21) 
 หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์          (14,835,809)   (32.72)       (11,802,080)   (28.36)       (10,110,768)   (28.41) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ            18,386,615      40.55          16,577,662      39.83          15,561,464      43.73  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี                301,413        0.66              326,343        0.78              315,363        0.89  
สินทรัพยอ่ื์น                484,807        1.07              416,746        1.00           1,094,726        3.08  

รวมสินทรัพย์ 45,346,399   100.00  41,620,002   100.00  35,584,770   100.00  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล  

  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7,479        0.02                  2,076        0.00                       -             -    
 เงินกูร้ะยะสั้น 380,385        0.84              280,999        0.68              148,128        0.42  
 เจา้หน้ีการคา้ -  อ่ืน 953,792        2.10              757,061        1.82              730,150        2.05  
 เจา้หน้ีอ่ืน 119,285        0.26              172,437        0.41              173,359        0.49  
  เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,632        0.02                12,014        0.03                26,609        0.07  
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 151,159        0.33                62,202        0.15                98,640        0.28  
 เงินกูร้ะยะสั้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,300        0.01                21,800        0.05                       -             -    
 ส่วนของหุ้นกูแ้ปลงสภาพระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                         -             -             2,365,753        5.68           1,998,618        5.62  
 ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,867,815      15.15           2,462,297        5.92           1,877,994        5.28  
 เงินค่าหุ้นคา้งช าระท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                         -             -                         -             -                         -             -    
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 119,008        0.26                44,032        0.11                25,196        0.07  
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,928,335        4.25           1,536,207        3.69              962,191        2.70  
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 371,796        0.82              182,995        0.44              201,027        0.56  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 10,911,986     24.06  7,899,873     18.98  6,241,912     17.54  
เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                         -             -                         -             -                         -             -    
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 4,496,034        9.91           2,110,699        5.07                       -             -    
เงินค่าหุ้นคา้งช าระ                         -             -                         -             -                         -             -    
เงินกูร้ะยะยาว 2,646,258        5.84           4,921,153      11.82           4,084,267      11.48  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 125,366        0.28                23,029        0.06                22,250        0.06  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 178,395        0.39              170,628        0.41              147,209        0.41  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                         -             -                         -             -                  35,152        0.10  

รวมหน้ีสิน 18,358,039     40.48  15,125,382     36.34  10,530,790     29.59  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 5,371,913      11.85           5,624,797      13.51           5,316,169      14.94  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน 2,276,847            2,110,160            1,998,447   
 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้       
   หุ้นสามญั 1,822,454        4.02           1,822,454        4.38           1,822,464        5.12  
   หุ้นบุริมสิทธิ           -              -              -    
 เงินค่าหุ้นรับล่วงหนา้           -              -              -    
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 16,059,845      35.42          16,059,845      38.59          16,060,007      45.13  
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย 2,694,522        5.94           2,697,644        6.48           2,697,644        7.58  
 ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 517,584        1.14              377,064        0.91          (1,188,370)     (3.34) 
 ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จากมูลค่าหลกัทรัพย ์  (61,618)     (0.14)            (164,489)     (0.40)            (233,417)     (0.66) 
 ส ารองส่วนทุนจากการรวมส่วนไดเ้สีย  (50,030)     (0.11)              (50,030)     (0.12)              (50,030)     (0.14) 
 ส ารองส าหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 874        0.00                     874        0.00                     874        0.00  
 ก าไรสะสม       
   ส ารองตามกฎหมาย 110,340        0.24              110,340        0.27              116,760        0.33  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 522,476        1.15                16,121        0.04              511,879        1.44  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,616,447     47.67  20,869,823     50.14  19,737,811     55.47  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,346,399   100.00  41,620,002   100.00  35,584,770   100.00  

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  (บาท) 11.86 11.45 10.83 
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 1.00 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ (หุ้น)  1,822,454,100 1,822,454,100 1,822,464,006 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน 

  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       

รายไดจ้ากการบริการ       

 ค่าระวาง              5,756,143      26.87           3,176,912      23.25           4,007,397      29.92  

 ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง            11,527,292      53.80           6,533,378      47.82           4,918,923      36.73  

 ค่าบริการอ่ืนและค่านายหนา้                348,821        1.63              337,905        2.47              349,094        2.61  

รายไดจ้ากการขาย              3,793,501      17.71           3,613,652      26.45           4,116,847      30.74  

      รวมรายได้ 21,425,757   100.00  13,661,847   100.00  13,392,261   100.00  

ต้นทุน       

ตน้ทุนการบริการ       

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล              5,621,172      26.24           3,294,483      24.11           3,281,060      24.50  

 ค่าใชจ่้ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง            10,395,237      48.52           5,372,726      39.33           4,135,946      30.88  

 ค่าใชจ่้ายในการให้บริการอ่ืนและค่านายหนา้                188,331        0.88              237,847        1.74              242,790        1.81  

ตน้ทุนขาย              3,416,819      15.95           2,947,353      21.57           3,288,529      24.56  

 รวมต้นทุน 19,621,559     91.58  11,852,409     86.76  10,948,325     81.75  

ก าไรข้ันต้น 1,804,198  1,809,438  2,443,936  

 รายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน                272,873        1.27              433,319        3.17              487,453        3.64  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,077,071  2,242,757  2,931,389  

 ค่าใชจ่้ายในการขาย                201,646        0.94              242,356        1.77              436,811        3.26  

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร              3,101,949      14.48           1,841,522      13.48           1,640,053      12.25  

 การดอ้ยค่าและการตดัจ าหน่าย            11,571,203      54.01              307,968        2.25                       -             -    

        รวมค่าใช้จ่าย 14,874,798     69.42  2,391,846     17.51  2,076,864     15.51  

ก าไรจากการด าเนินงาน (12,797,727)  (149,089)  854,525  

 ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้            (1,409,481)     (6.58)             552,486        4.04              338,364        2.53  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน (14,207,208)  403,397  1,192,889  

 ตน้ทุนทางการเงิน                569,746        2.66              530,136        3.88              402,803        3.01  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (14,776,954)  (126,739)  790,086  

 ภาษีเงินได ้                  20,958        0.10               (29,831)     (0.22)               98,051        0.73  

ก าไรสุทธิส าหรับปี (14,797,912)   (69.07) (96,908)     (0.71) 692,035       5.17  

        

การปันส่วนก าไรสุทธิส าหรับปี       

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (11,335,102)   (52.90) (418,291)     (3.06) 588,355       4.39  

 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย            (3,462,810)   (16.16)             321,383        2.35              103,680        0.77  

  (14,797,912)   (69.07) (96,908)     (0.71) 692,035       5.17  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท)  (6.61) (0.23) 0.32 

มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุ้น)  1.00 1.00 1.00 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุ้น)  1,714,932,897 1,822,454,100 1,822,464,006 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี  (14,797,912)  (96,908) 692,035  
 ปรับปรุงดว้ย :    
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตน 
2,263,269  1,458,048  1,373,792  

  ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่รอตดับญัชี -    -    -    
  ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -    -    -    
  ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ -    -    -    
  ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี -    -    -    
  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 95,699  18,571   (48,392) 
  ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผือ่มูลค่าอ่ืน  458,006  261,784   (28,558) 
  การดอ้ยค่า (กลบัรายการ) ของสินคา้คงเหลือและวสัดุและของใชส้ิ้นเปลือง 

ส าหรับเรือเดินทะเล 
-    -    -    

  การดอ้ยค่าของลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินให้กูแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -    -    -    
  ประมาณการ (กลบัรายการ) ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง 163,690   (22,149)  (541) 
  การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ -    -    -    
  การดอ้ยค่าของค่าความนิยม -    -    -    
  การดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11,575,676  315,423  11,128  
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนและเงินมดัจ า -    -    -    
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย -    -    -    
  ขาดทุนจากการสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนัยส าคญัในบริษทัร่วม 169,647  -    -    
  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19,695  18,612  9,956  
  ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ -    -     (38,761) 
  ตน้ทุนทางการเงิน 569,746  530,136  402,803  
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ผลประโยชน์) 20,958   (29,831) 98,051  
  (ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 (28,406) 56,463   (21,746) 

  ก าไรสุทธิจากเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -    -    -    
  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอ่ืน  (30,745)  (105,805)  (40,133) 
  เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -    -    -    
  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -    -    -    
  ก าไรจากการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -    -    -    
  (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม -     (13,156)  (3,502) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน  (65,431)  (96,623) -    
  ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 1,409,481   (552,486)  (338,364) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 
-    -     (15,679) 

  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว 331,504   (59,692)  (51,158) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว 164,400  36,854   (460,024) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงตามสัญญาแลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ีย 
 (2,869) 2,356  2,072  

  ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ -    -    -    
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน                   2,316,408                     1,721,597                            1,542,979  

เงินทุนหมุนเวียน    

 ลูกหน้ีการคา้                      (211,187)                    1,671,944                               598,841  

 ลูกหน้ีอ่ืน                       140,271                          44,662                                (15,582) 

 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      122,251                            3,667                              (425,142) 

 สินคา้คงเหลือ                      (137,005)                       177,238                              (155,522) 

 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล                       284,417                          (7,261)                               (92,837) 

 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                       106,662                          14,976                                (14,117) 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                      (360,759)                      (266,218)                              537,474  

 สินทรัพยอ่ื์น                        (69,711)                       140,518                              (158,946) 

 เจา้หน้ีการคา้                      (848,075)                      (187,912)                                33,001  

 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                          3,774                            2,418                                 15,621  

 เจา้หน้ีอ่ืน                         13,860                         (13,060)                                73,388  

 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้                       (54,269)                        (86,573)                                42,842  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย                               -                                   -                                          -    

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                      286,204                       (364,633)                             (417,553) 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                     (280,465)                      (304,557)                                31,270  

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                               -                                   -                                     4,997  

เงินสดจากการด าเนินงาน    

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ                               -                           (25,810)                               (37,305) 

 จ่ายภาษีเงินได ้                     (174,527)                      (149,645)                               (82,789) 

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน                   1,137,849                     2,371,351                            1,480,620  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                  (1,332,844)                      (578,770)  (2,003,619) 

 ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน                               -                      (1,591,218)  (84,634) 

 เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือคร้ังใหญ่                               -                                   -                                          -    

 เงินสดจ่ายเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -                                   -                                          -    

 เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว                               -                         (850,603)  (140,168) 

 เงินจ่ายลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      (204,672)                        (63,611)  (148,201) 

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอ่ืน                        28,069                        112,112                                 40,133  

 เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย                               -                                   -                                          -    

 เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม                      363,370                        393,401                                 85,129  

 เงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้                               -                                   -                                          -    

 เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร                        40,564                        333,779                               315,659  

 เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น                  (6,945,738)                    3,935,129                            2,226,049  

 เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม                               -                            28,000                                        -    

 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาว                               -                                   -                                          -    

 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -                                   -                                          -    

 เงินสดรับคืนจากสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -                                   -                                          -    

 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -                              2,073                                        -    

 เงินสดจ่ายลงทุน                               -                                   -     (564,562) 

 เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือธุรกิจ                               -                                   -     (223,670) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน                  (8,051,251)                    1,720,292   (497,884) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนัเงินกูร้ะยะยาว                               -                         (299,906) 196,650  

 เงินรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                               -                                   -                                          -    

 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                          3,300                          18,500   (21,800) 

 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว                      120,000                        120,000  798,814  

 เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูร้ะยะสั้น                     (116,185)                      (101,143)  (10,382) 

 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -                                   -                                          -    

 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                  (1,688,732)                   (2,148,545)  (1,748,782) 

 เงินสดจ่ายส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                   1,992,311                                 -                                          -    

 เงินสดจ่ายส าหรับการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                  (2,000,000)                                -     (2,000,000) 

 เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น                     (370,823)                        (91,119)  (91,119) 

 เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย                     (168,307)                        (37,005)  (37,278) 

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น                   7,298,937                                 -    172  

 เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย                      633,144                          32,403  138,000  

 เงินสดจ่ายสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย                     (148,839)                        (44,604)  (3,088) 

 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน                     (502,394)                      (478,363)  (415,538) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน                   5,052,412                    (3,029,782)  (3,194,351) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ                  (1,860,990)                    1,061,861   (2,211,615) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี                   7,701,564                     5,932,091  6,952,738  

เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                               -                                   -                                          -    

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                      149,028                         (34,108)  (390,944) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ                       (57,511)                         (7,106)  (17,762) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี                   5,932,091                     6,952,738  4,332,417  

                                 -                                   -                                          -    

รายการที่มิใช่เงินสด     

หน้ีสินคงคา้งจากการซ่อมเรือคร้ังใหญ่                               -                                   -                                          -    

หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร                        61,579                        119,858  41,994  

หน้ีสินคงคา้งสัญญาเช่าการเงิน                               -                                   -                                          -    

หน้ีสินคงคา้งตน้ทุนการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                               -                                   -                                          -    

การออกหุ้นปันผล                                -                                   -                                          -    

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม                                -                                   -                                          -    

เงินปันผลคา้งจ่าย                          3,956                            3,955  3,954  

ลูกหน้ีจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากดั                               -                                   -                                          -    

จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการหักกลบลบหน้ีกบั    

 เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -                                   -                                          -    

การซ้ือกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึงโดยแลกเปล่ียนกบัเงินลงทุน    

 ในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึง                               -                                   -                                          -    

เงินปันผลคา้งรับจากเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนในบริษทัร่วม                      246,351                                 -                                          -    
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะห์ทางการเงิน 

      

   ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)     

 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.91 2.04 1.75 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.67 1.74 1.46 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด* เท่า 0.11 0.25 0.21 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้* เท่า 4.40 3.22 4.23 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 82.98 113.72 86.34 

 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี* เท่า 15.92 14.93 16.02 

 ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 22.93 24.51 22.78 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY RATIO)     

 อตัราก าไรขั้นตน้ % 8.42 13.24 18.25 

 อตัราก าไรสุทธิ % (69.07) (0.71) 5.17 

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น* % (49.43) (1.97) 2.90 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม* % (30.50) (0.22) 1.79 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร* % (56.70) 6.09 11.15 

 อตัราการหมุนของสินทรัพย*์ เท่า 0.45 0.32 0.36 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)     

 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 0.53 0.46 0.32 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 0.68 0.57 0.42 

 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 3.64 6.33 4.79 

 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า (0.28) 0.52 0.24 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล % n.a. n.a. 15.49 

ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)     

 มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00 

 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น บาท 11.86 11.45 10.83 

 ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท (6.61) (0.23) 0.32 

 เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.05 0.05 0.05 

อัตราการเติบโต  (GROWTH RATE)     

 รายไดจ้ากการด าเนินงาน % 245.21 (36.24) (1.97) 

 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน % 268.66 (39.60) (6.91) 

 ก าไรสุทธิ % (13,594.53) 96.31 240.66 

 สินทรัพยร์วม % (12.25) (8.22) (14.50) 

 หน้ีสินรวม % (5.53) (17.61) (30.38) 
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สูตรการค านวณ 
ระยะเวลาการเก็บหน้ีและช าระหน้ี : จ านวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี/งวด 
อตัราก าไรขั้นตน้ : ก าไรขั้นตน้/รายไดห้ลกัจากการด าเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและ

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราก าไรสุทธิ : ก าไรสุทธิ/รายไดห้ลกัจากการด าเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและ

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
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 าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการประจ าปี 2560 
 

บริษทั โทรีเซนไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ในปี 2560 รายได้อยู่ที ่13,360.1 ล้านบาท ใกลเ้คียงกบัผลการด าเนินงานปีท่ีแลว้แต่มีอตัราก าไรท่ีดีกวา่ กลุ่มธุรกิจ
ขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืน คิดเป็น 30% 37% 
21% และ 12% ของรายไดร้วมทั้งหมด ตามล าดบั ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 3,425.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19% YoY และมีอตัราก าไร
ขั้นตน้ปรับเพ่ิมข้ึนจาก 21% ในปี 2559 เป็น 26% ในปี 2560 เน่ืองจากอตัราก าไรท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนของกลุ่มธุรกิจขนส่งทาง
เรือ อยา่งไรก็ตาม ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 39% YoY เป็น 338.4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัรา
ค่าจา้งรายวนัตามสญัญาฉบบัใหม่ท่ีเพ่ิงตอ่อายขุองบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมีอตัราท่ีลดลง ดงันั้น 
EBITDA เป็น 2,067.0 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในปี 2559 ผลขาดทุนจากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือและรายการท่ีไม่ใช่การด าเนินธุรกิจ
ปกติ (รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายการดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือและกลุ่มธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ัง ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ านวน 418.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2560  ก าไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของ TTA อยูท่ี่ 588.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 241% YoY สาเหตุหลกัมาจากค่าระวางเรือของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือท่ี
ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีลดลง  
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เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2560 
 TTA ซ้ือเรือมือสอง จ านวน 3 ล า และขายเรือเก่า จ านวน 2 ล า ซ่ึงเป็นไปตามแรงผลกัดนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด

อายกุองเรือ 
 TTA ไดแ้บ่งกลุ่มธุรกิจใหม่ออกเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือ

การเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืน  
 บริษทัยอ่ยของ TTA เขา้ซ้ือสินทรัพยใ์นกิจการพิซซ่าฮทัในประเทศไทยจากบริษทั ยมั เรสเทอ-รองตส์อินเตอร์เนชัน่

แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงจะส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถกระจายความหลากหลายไปสู่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
ซ่ึงมีการเจริญเติบโตสูงและมีความมัน่คง 

 
ภาพรวมรายธุรกจิ  

รายได้ค่าระวางของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือในปี 2560 อยู่ที ่4,007.4 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 26% YoY  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียปรับตวัเพ่ิมข้ึนจาก 5,155 เหรียญสหรัฐต่อวนั เป็น 8,469 เหรียญสหรัฐต่อวนั แนวโนม้ขาข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองของอตัราตลาดของค่าระวางเรือถูกสะทอ้นโดยดชันีบอลติค (BDI) ท่ีปรับตวัสูงข้ึนจากระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 30 
ปี ท่ีระดบั 290 จุด ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 มาอยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 1,145 จุด ในปี 2560 อตัราค่าระวางเรือปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก
ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเป็นเงินสดค่อนขา้งคงท่ี ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
จาก 9% ในปี 2559 เป็น 27% ในปี 2560 ส่วนปี 2559 นั้น ค่าระวางเรืออยูท่ี่ระดบัต ่าสุดและยงัมีการรับรู้การดอ้ยค่าเป็น
จ านวน 308.0 ลา้นบาท ดงันั้น ผลการด าเนินงานส่วนท่ีเป็นของ TTA จึงกลบัจากขาดทุนสุทธิท่ี 874.4 ลา้นบาท ในปี 2559 
มาเป็นก าไรสุทธิ ท่ี 408.1 ลา้นบาท ในปี 2560 
 

รายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังอยู่ที่ 4,886.7 ล้านบาท ซ่ึงลดลง 25% YoY ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราการใช้
ประโยชน์เรือลดลงจาก 69% ในปี 2559 มาอยูท่ี่ 56% ในปี 2560 ฝ่ายบริหารไดมี้ความพยายามท่ีจะลดตน้ทุนโดยการปรับ
โครงสร้างองคก์รดว้ยยทุธวธีิ Rightsizing ซ่ึงท าใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลงได ้10% ส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัถูกรับรู้อยา่งต่อเน่ืองภายใตส้ญัญาระยะยาว 3 ปี แต่เน่ืองจากอตัราค่าจา้งรายวนัภายใตส้ัญญาใหม่ลดลง 
ท าใหส่้วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงเป็น 157.9 ลา้นบาท  ดงันั้น EBITDA จึงลดลง 49%YoY เป็น 690.6 
ลา้นบาท ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังรายงานผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ านวน 84.1 ลา้นบาท ลดลง 76% 
YoY มูลค่าสัญญาให้บริการท่ีรอส่งมอบ ณ ส้ินปี 2560 เป็น 147.8 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่มีแผนท่ีจะส่งมอบในปี 
2561 

 
รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรอยู่ที่ 2,818.1 ล้านบาท ลดลง 11% YoY เน่ืองจาก

ปริมาณขายต่างประเทศท่ีลดลง  ถึงแมว้่ารายได้จะลดลงและตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึนจากภาษีน าเขา้วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
มาตรการป้องกนัชัว่คราว แต่อตัราก าไรขั้นตน้ (spread) ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจาก 28% เป็น 29% ซ่ึงเป็นผลมาจากการมุ่งเนน้
ตลาดในประเทศท่ีมีอตัราก าไรสูงกวา่และการบริหารจดัการวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ อุปสงคก์ารเช่าพ้ืนท่ีโรงงานยงัคง
อยูใ่นระดบัสูงดว้ยอตัราการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ีโรงงานให้เช่าอยู่ในระดบั 100% ทั้งน้ี พ้ืนท่ีให้เช่าส่วนเพ่ิมประมาณ 
20,000 ตร.ม. ไดก่้อสร้างและเปิดด าเนินการแลว้ในปลายปี 2560 เพ่ือรองรับอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึน ท าให้พ้ืนท่ีให้เช่า ณ ส้ินปี 
2560 เพ่ิมเป็น 66,420 ตร.ม. มีการรับรู้ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง จ านวน 14.5 ลา้นบาท ดงันั้น กลุ่ม
ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA 131.4 ลา้นบาท ลดลง 30% YoY ในปี 2560 
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ฐานะการเงนิ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 TTA มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 35,584.8 ลา้นบาท ลดลง 6,035.2 ลา้นบาท จากส้ินปี 2559 

เน่ืองจากมีการช าระคืนหุน้กูแ้ละจากผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ส่วนเงินสด รายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่คราว (เงินสดภายใตก้ารบริหาร) อยูใ่นระดบัท่ีสูงท่ี 6,423.1 ลา้นบาท หน้ีสินรวมทั้งส้ิน 
10,530.8 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 4,594.6 ลา้นบาทจากส้ินปี 2559 เน่ืองจากมีการช าระคืนหุน้กูแ้ละเงินกูร้ะยะยาวท่ีครบ
ก าหนด ก าไรสะสมเพ่ิมข้ึน 502.2 ลา้นบาท จากส้ินปี 2559 เป็น 628.6 ลา้นบาท จากผลประกอบการท่ีเป็นบวก ในขณะท่ี
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ลดลงเป็น 1,226.7 ลา้นบาท ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็น 25,054.0 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 ทั้งน้ี TTA มีโครงสร้าง
เงินทุนท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงถูกสะทอ้นโดยอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (net IBD/E) ระดบัต ่าท่ี 
0.07 เท่า 
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กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ (Shipping) 
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ดัชนีบอลติค (BDI) ได้ปรับตัวขึน้อย่างต่อเนื่อง จากระดบัต ่าสุดท่ี 290 จุด ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 พุ่งสู่ระดบั
สูงสุดท่ี 1,743 จุด ในเดือนธนัวาคม 2560 โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1,145 จุด ส าหรับปี 2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของการ
น าเขา้สินแร่เหลก็ของประเทศจีน รวมถึงความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาดโลกของถ่านหินท่ีมีการขนส่งทางทะเล (Seaborne 
Coal) และสินคา้เทกองยอ่ยอ่ืนๆ (Minor Bulk) การเติบโตของการน าเขา้สินแร่เหล็กของจีนไดรั้บแรงผลกัดนัจากจากการ
ขยายตวัของการผลิตเหลก็และความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนไปใชแ้ร่เหลก็น าเขา้ท่ีมีคุณภาพสูงแทน 

 
 

 

ในปี 2560 รายได้ค่าระวางเพิม่ขึน้ 26% YoY มาอยู่ที ่ 4,007.4 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราค่าระวางท่ีสูงข้ึน 
ทั้งน้ี อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 8,469 เหรียญสหรัฐต่อวนั และอตัราค่าระวางเรือ สูงสุดอยูท่ี่ 18,112 เหรียญสหรัฐต่อวนั 
โดยอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียไดป้รับเพ่ิมข้ึน 64% YoY จาก 5,155 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2559  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ท่ีเป็นเงินสดยงัคงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ท่ีระดบั 5,042 เหรียญสหรัฐต่อวนั ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 
1,088.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 287% YoY และอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัดีข้ึนจาก 9% ในปี 2559 เป็น 27% ในปี 2560 ดงันั้น 
EBITDA ปรับตวัเพ่ิมเป็น 914.1 ลา้นบาท หรือเติบโต 950% YoY โดยสรุป กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือรายงานผลการ
ด าเนินงานปรับจากขาดทุนสุทธิ จ านวน 874.4 ล้านบาท ในปี 2559 มาเป็นก าไรสุทธิ จ านวน 408.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 147% 
ในปี 2560 
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ตามแผนปรับปรุงกองเรือเพือ่พฒันากองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้มคีวามทนัสมยัและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของเรือ เรือมอืสองจ านวน 3 ล าได้ถูกซือ้เข้ามาเสริมกองเรือ และเรือเก่าจ านวน 2 ล า ได้ถูกขายออกไปในปี 2560 
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือด าเนินกองเรือเฉล่ีย 25.0 ล า โดยเป็นเรือท่ีกลุ่มธุรกิจเป็นเจา้ของ 19.8 ล า และเรือเช่าอีก 5.2 ล า ในปี 
2560 ลดลงจากปริมาณกองเรือรวมเฉล่ียท่ี 28.4 ล า (เรือท่ีกลุ่มธุรกิจเป็นเจา้ของ 21.1 ล า และเรือเช่า 7.3 ล า) ในปี 2559 ซ่ึง
การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของเรือเช่าเน่ืองจากเรือเช่าท่ีมีความเหมาะสมมีความพร้อมใหเ้ช่าลดลง ทั้งน้ี ณ 
ส้ินปี 2560 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นเจา้ของเรือ จ านวน 21 ล า มีระวางบรรทุกเฉล่ียเท่ากบั 53,742 DWT และมีอายเุฉล่ีย 
11.98 ปี 
 
กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง (Offshore Service) 
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ราคาน า้มนัดบิปรับตวัขึน้อย่างช้าๆ จากระดบัต า่ทีสุ่ดปีทีแ่ล้วที ่28 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับตวัข้ึนไปสูงสุดท่ี 

67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาสท่ี 4/2560 การปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัดิบในช่วงปลายปี 2560 เกิดจากความ
ตอ้งการน ้ ามนัดิบของโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัความขดัแยง้ในตะวนัออกกลางท่ีเพ่ิมมากข้ึน ราคาน ้ ามนัดิบ
ยงัคงผนัผวนและมีการซ้ือขายราคาอยูใ่นช่วง 45-67 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีราคาซ้ือขายเฉล่ียอยูท่ี่ 55 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ในปี 2560 

 

    
 

ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมีรายได้ จ านวน 4,886.7 ล้านบาท ลดลง 25% YoY ส่วนใหญ่เกิดจาก
อตัราการใชป้ระโยชน์เรือท่ีลดลงจาก 69% ในปี 2559 เป็น 56% ในปี 2560 และมีก าไรขั้นตน้จ านวน 1,249.9 ลา้นบาท 
ลดลง 28% YoY ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมปรับตวัลดลงจากอตัราค่าจา้งรายวนัท่ีลดลงตามสัญญาใหม่ 
ดงันั้น EBITDA ลดลง 49% YoY เป็น 690.6 ลา้นบาท จากมาตรการลดตน้ทุนส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
ลดลง 10% YoY โดยสรุป กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังรายงานผลก าไรสุทธิ จ านวน 144.1 ล้านบาท และผลก าไรสุทธิส่วน
ทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 84.1 ล้านบาท มูลค่าสัญญาให้บริการทีร่อส่งมอบ ณ ส้ินปี 2560 เป็น 147.8 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี
แผนการส่งมอบในปี 2561 เป็นส่วนใหญ่ 
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ส าหรับธุรกิจขดุเจาะ เรือ tender rigs จ านวน 2 ล า ซ่ึงมีอายคุ่อนขา้งมากและด าเนินการภายใตบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

ยงัคงไม่ไดถู้กน าไปใชง้านและอยูร่ะหวา่งรอการขายออกไป ส่วนเรือขดุเจาะ jack-up drilling rigs สเปคสูง จ านวน 3 ล า 
นั้น ด าเนินงานภายใตบ้ริษทัร่วมแห่งหน่ึง มีค่าอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 100 ในปี 2560 เน่ืองจากเรือ
ทั้ง 3 ล า ด าเนินงานภายในสญัญาท่ีมัน่คง ซ่ึงไดรั้บการต่ออายไุปอีก 3 ปี และจะส้ินสุดสญัญาในปี 2562  ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ังถือหุน้ร้อยละ 33.8 ในบริษทัร่วมน้ี และมี Seadrill Limited (“Seadrill”) ถือหุน้ในส่วนท่ีเหลือร้อยละ 66.2  
ซ่ึง Seadrill และบริษทัยอ่ยบางบริษทั ไดย้ืน่ขอการพิทกัษท์รัพยจ์ากภาวะลม้ละลายภายใตม้าตรา 11 พร้อมดว้ยแผนการ
ปรับโครงสร้างในรัฐเท็กซสัในเดือนกนัยายน ปี 2560 ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนั บริษทัร่วมน้ีและบริษทัยอ่ยไม่ไดย้ืน่ขอพิทกัษท์รัพย์
ดงักล่าว และไดรั้บขอ้ยกเวน้ชัว่คราวและการงดใชสิ้ทธิเรียกร้องจากการผิดนดัช าระหน้ีใดๆ ภายใตว้งเงินสินเช่ือท่ีมี ทั้งน้ี 
คาดวา่บริษทัร่วมน้ีโดยส่วนใหญ่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากกรณี Seadrill ดงักล่าว 

 
กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร (Agrochemical) 
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 ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรมีรายได้จากการขายจ านวน 2,818.1 ล้านบาท ลดลง 11%YoY 
เน่ืองจากปริมาณการส่งออกท่ีลดลง แมว้า่ความล่าชา้ในฤดูการปลูกขา้วรอบฤดูหนาว-ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นอุปสรรคต่อการ
รักษายอดขายในประเทศในช่วงไตรมาสท่ี 4/2560 แต่ปริมาณการจ าหน่ายปุ๋ยในประเทศไดเ้พ่ิมข้ึน 6%YoY จาก 114.8 
พนัตนัในปี 2559 เป็น 121.8 พนัตนัในปี 2560 ซ่ึงเป็นผลจากการท าตลาดและการส่งเสริมการขายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกปุ๋ยลดลง 29%YoY มาอยูท่ี่ 65.3 พนัตนั เน่ืองจากความตอ้งการท่ีลดลง โดยเฉพาะจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ ก าไรขั้นตน้ (spread) อยูท่ี่ 816.4 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 9%YoY แมว้่าปริมาณการขายจะปรับตวัลดลงและราคา
วตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนชัว่คราวของภาษีน าเขา้วตัถุดิบหลกั (DAP และ MAP) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นไตรมาสท่ี 
3/2560 แต่กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตรสามารถท าอตัราก าไรขั้นตน้ให้เพ่ิมข้ึนจาก 28% ในปี 2559 เป็น 29% ในปี 
2560 จากการมุ่งเนน้ตลาดในประเทศซ่ึงมีอตัราก าไรสูงกวา่และการบริหารวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ สดัส่วนปริมาณการ
ขายปุ๋ยในประเทศต่อปริมาณการขายปุ๋ยทั้งหมดปรับตวัเพ่ิมข้ึนจาก 55% ในปี 2559 เป็น 65% ในปี 2560 ก าไรสุทธิลดลง 
YoY จากปริมาณส่งออกท่ีลดลงและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง จ านวน 14.5 ลา้นบาท ดังนั้น กลุ่ม
ธุรกจิเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรรายงานผลก าไรสุทธิจ านวน 191.8 ล้านบาท และผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จ านวน 
131.4 ล้านบาท ในปี 2560 

 

 
 

 นอกจากธุรกจิปุ๋ ยเคมแีล้ว กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพื่อการเกษตรยังมีพืน้ที่โรงงานให้เช่า ในไตรมาสท่ี 4/2560 พ้ืนท่ี
โรงงานเช่ารวมเพ่ิมข้ึนเป็น 66,420 ตร.ม. ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากอาคาร Baconco 5-B และ 5-C ซ่ึงเพ่ิงสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการ 
ทั้งน้ี พ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่าทั้งหมดถูกเช่าอยูใ่นระดบัเตม็อตัรา   
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กลุ่มการลงทุนอืน่ (Investment) 

 
 กลุ่มการลงทุนอ่ืนมุ่งเนน้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม การบริหารทรัพยากรน ้ า และโลจิสติกส์ ซ่ึงกลุ่มการลงทุนอ่ืน

น้ียงัคงมีผลกระทบไม่มากต่อผลก าไรสุทธิรวม 
 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม : PHC ซ่ึงเป็นผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ พิซซ่า ฮทั เพียงรายเดียวในประเทศไทย มีอตัราการ

เติบโตของยอดขายโดยรวมทุกสาขา (Total-System-Sales Growth) ท่ี 22%YoY ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายสาขา
เป็นหลกั โดยส่วนใหญ่เป็นสาขาในต่างจงัหวดั และมีอตัราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิม (Same-Store Sales 
Growth) อยูท่ี่ 12%YoY เม่ือเทียบกบัปีก่อนในช่วงเวลานบัจากวนัท่ีเขา้ซ้ือกิจการจนถึงส้ินปี 2560 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 พิซซ่า ฮทั มีสาขาทั้งหมด 108 สาขา เพ่ิมข้ึน 13 สาขา นับจากการเขา้ซ้ือกิจการในเม่ือเดือน
มิถุนายน 2560  

 ธุรกิจบริหารทรัพยากรน ้ า : TTA Suez ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัการประปาส่วนภูมิภาคในการ
น านวตักรรมระบบบริหารจดัการลดน ้ าสูญเสียของ Suez มาทดลองใชท่ี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพทัยา เพ่ือ
ลดการสูญเสียทรัพยากรน ้ าในระหวา่งการขนส่งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการน ้ าประปาแก่ประชาชน
อยา่งทัว่ถึง 
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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 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให ้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา หรือนางวรพินท ์อิศราธรรม เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
หรือนางวรพินท ์ อิศราธรรม ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 
 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอ านาจ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
กรรมการและผูช่้วยกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 นางวรพินท ์อิศราธรรม เลขานุการบริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. ขอ้มูลกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการ 
ช่ือ – สกลุ/ ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 65 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ไม่มี 0.01 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานกรรมการ/ประธาน     Utah State University,    2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร     สหรัฐอเมริกา    ประธานกรรมการบริหาร  

  - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์    2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี    (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์    ประธานกรรมการ  

31 มกราคม 2555    มหาวิทยาลยั   2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎี    ประธานกรรมการบริหาร  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์   2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยั    กรรมการสรรหาและก ากบัดูแล  

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี    กิจการ กรรมการพฒันาความ  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สถาบนั    เป็นผูน้ าและก าหนดค่าตอบแทน  

    บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    กรรมการทบทวนกลยทุธ์และ  

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี    โครงสร้างองคก์ร  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ   2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จ ากดั (มหาชน) 
    จดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยั    ประธานกรรมการ  

    ราชภฎัเพชรบุรี   2556 – 2560 กรรมการและกรรมการ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี    บริหารความเส่ียงองคก์ร  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ   2554 – 2558 กรรมการอิสระและประธาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
    บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั    กรรมการบริหาร  

    มหาสารคาม      

หมายเหต ุ 1) ขอ้มูลสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2) สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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ช่ือ – สกลุ/ ต าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต   2550 – 2554 กรรมการ บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั  
    กิตติมศกัด์ิสาขาวิชาการจดัการ     (มหาชน) 
    จดัการนวตักรรมสงัคม  คณะ   2549 – 2556 กรรมการ/ประธานกรรมการและ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)   
    มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    ประธานกรรมการบริหาร  

    มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา       2548 – 2554 กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั ปตท.เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
  - Certificate in Advanced      2546 – 2554 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ี บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)  
    Management Program (AMP 155)    บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ  

    จาก Harvard Business School     ใหญ่  

    สหรัฐอเมริกา   2543 – 2554 กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
  - หลกัสูตร Director Accreditation      จ ากดั (มหาชน) 
    Program (DAP รุ่นท่ี 26/2547)   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD)    ประธานกรรมการบริหาร  

  - หลกัสูตร Role of Chairman   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

    Program (RCP รุ่นท่ี 28/2555)   2557 – ปัจจุบนั สมาชิก สภานิติบญัญติั 

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2557 – ปัจจุบนั รองกรรมาธิการพลงังานคนท่ี 1 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)    คณะกรรมาธิการพลงังาน  

  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร   2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ องคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 

    ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 10   2549 – 2551 สมาชิก สภานิติบญัญติั 

   (วปรอ  4010) วิทยาลยัป้องกนั      

   ราชอาณาจกัร      
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ (ต่อ)  - หลกัสูตรการเมืองการปกครอง      

    ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ      

    นกับริหารระดบัสูง  

   รุ่นท่ี 6 ปี  2546 
     

    จากสถาบนัพระปกเกลา้      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง       

    (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 3   ปี 2549      
    จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน      
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น      

    วิทยาการพลงังาน รุ่น 3 ปี 2556      

    จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน      

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 39 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พ่ีชายของ 22.02 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานหนา้ท่ีบริหาร/ 

   การเงินจากมหาวิทยาลยับอสตนั 

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก 

นางสาวอุษณา 

มหากิจศิริ 

(รวมจ านวน 

หุ้นท่ีถือผา่น 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร/     มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค  คสัโตเดียน 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟอร์ร่ัม จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการการลงทุนและ    สหรัฐอเมริกา  แลว้) 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั  - หลกัสูตร Director Accreditation     (มหาชน) 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)   2555 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
รับรอง 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี
31 มกราคม 2555 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

   กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification   
   Program (DCP รุ่นท่ี 53/2548) 

  2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2552–2554 
 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและผูช่้วยประธาน
กรรมการและผูอ้  านวยการใหญ่ 

บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

      จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
      กรรมการบริษทัไทย (IOD )   2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
         รองประธานกรรมการบริหาร  
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 

    (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17 ปี 2556   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Academy of Business        2559 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     Creativity (ABC)  มหาวิทยาลยั                2559 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
     ศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559   2559 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 

  - หลกัสูตร Digital Edge Fusion   2559 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
    (DEF) มหาวิทยาลยัศรีปทุม   2558 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 

    รุ่นท่ี 1  ปี 2560     (สิงคโปร์) 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 

     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 

     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 จ  ากดั 
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหาร (%) ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 2 จ  ากดั 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอร่ี จ  ากดั 
     2555 – 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 กรรมการบริหาร บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ จ  ากดั 
     2553 – 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 

 

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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ) 
 
 
 

    2541 – ปัจจุบนั 

2541 – ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ากดั 

บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ากดั 

บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ากดั 

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง 77 - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี ไม่มี 0.0006 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/  บณัฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา   (ถือหุ้นโดย 2557 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการการลงทุน/      มหาวิทยาลยัออร์เซย ์ประเทศ  คู่สมรส) 2548 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเส่ียงและ  ฝร่ังเศส   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั  - ปริญญาปริญญาดุษฎีบณัฑิต   2556 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ    กิตติมศกัด์ิ สถาบนัเทคโนโลย ี   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

รับรอง    พระจอมเกลา้   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย 
  - หลกัสูตร Director Accreditation      จ ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือ     Program (DAP รุ่นท่ี 74/2551)    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 
วนัท่ี 30 มกราคม 2557     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส 
       (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ากดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  
       จ ากดั 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 

     2557 – 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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 53 - ปริญญาตรี Commerce (Honors), ไม่มี 0.003 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ 

   University of Delhi ประเทศอินเดีย 

- Fellow Chartered Accountant(FCA) 
 (ถือหุ้นผา่น

บริษทั ไทย 

2558 –ปัจจุบนั กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/  - หลกัสูตร Director Certification  เอน็วีดีอาร์  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/  
กรรมการบริหาร/     Program (DCP)  สมาคมส่งเสริม  จ ากดั)  กรรมการบริหาร  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/     สถาบนักรรมการบริษทัไทย   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเส่ียง/    (IOD)  รุ่นท่ี 78/2549   2548 – 2554 CFO and Acting Managing  บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการการลงทุนและ 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

 - หลกัสูตร The Board’s Role in 
  Mergers and Acquisition 

   Director (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษทัโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั 
(มหาชน)) 

ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน    (M&A) สมาคมส่งเสริม   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
หนงัสือรับรอง    สถาบนักรรมการบริษทัไทย   2559 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีมิใช่เป็น บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
    (IOD) รุ่นท่ี 1/2554    กรรมการบริหาร  
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - หลกัสูตร Diploma Examination   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ 
    บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 49/2559   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
       2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 
        2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์พีทีอี แอลทีดี 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา (ต่อ)     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล)จ ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     2558 – 2559 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2554 – 2558 Board’s Member,  Jindal Stainless Limited 

      Executive Director & 
CFO 

 

     2546 – 2548 Finance Director Asia Dole Asia 
     2545 – 2546 Asia Regional 

Treasurer 
Dole Food Company 

     2541 – 2545 Finance Director and 
Controller 

Dole Thailand Limited 
 

     2539 – 2541 Finance Director Seagate Technology 
     2531 – 2539 - ด ารงอีกหลากหลายต าแหน่งในระดบักา้วหนา้ในประเทศไทย

และในต่างประเทศ 
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 72 - B.S. Degree in Electrical  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการอิสระ/     Engineering  มหาวิทยาลยั   2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ     นอร์ทแคโรไลนาสเตต     ประธานกรรมการตรวจสอบ  

     ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507   2557 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ( มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Professional Degree in Electrical     กรรมการสรรหาและก าหนด  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559     Engineering มหาวิทยาลยั    ค่าตอบแทน  

     นอร์ทแคโรไลนาสเตต  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา  2519 

- หลกัสูตร Capital Market Academy 

   (CMA) รุ่น 6/2551 

  2547 – 2558 
2532-2537  
2530-2532 

ประธานกรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั เงินทุน แอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน) 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
     บริษทัไทย   2556 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Directors Certification   2548 – 2554 รองประธานกรรมการ บริษทั ขนส่ง จ  ากดั 
     Program (DCP) รุ่น 96/2550   2542 – 2554  ประธานกรรมการ บริษทั หมอมี จ  ากดั 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2537 – 2540 กรรมการ บริษทั ขนส่ง จ  ากดั (Government Enterprise) 
     บริษทัไทย   2513 – 2530 ผูช่้วยกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 
  - ประกาศนียบตัร วิทยาลยัป้องกนั      
     ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี      

     377/2537      
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ช่ือ – สกลุ/ ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสนัติ บางออ้ 72 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการอิสระ/     การเกษตร มหาวิทยาลยัเทก็ซสั   2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการก ากบัดูแล    เทค ประเทศสหรัฐอเมริกา    ประธานกรรมการก ากบัดูแล  
กิจการ/ประธานกรรมการสรรหา  - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต     กิจการ/ ประธานกรรมการ  
และก าหนดค่าตอบแทน/    (การคลงั) จุฬาลงกรณ์    สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  

กรรมการตรวจสอบ    มหาวิทยาลยั    กรรมการตรวจสอบ  
  - ประกาศนียบตัรวิทยาลยัป้องกนั   2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน บริษทั ประชาอาภรณ์ จ  ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี     ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 38    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
31 มกราคม 2555  - ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา    2553 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ  ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศ   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
    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  (MFM 9/2556)    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  ประวติัอบรม 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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 37 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 3.88 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและ    จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั  2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ก าหนดค่าตอบแทน/    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหากิจศิริ  และ  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการและ    มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นโครงการ คู่สมรสของ  การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั   ร่วมกบั Kellogg Graduate School  นายกมลสุทธ์ิ  2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ    of Management of Northwestern  ทพัพะรังสี  2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ แคปปิตอล จ ากดั 
รับรอง     University ประเทศสหรัฐอเมริกา   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี    จากมหาวิทยาลยับอสตนั    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
31 มกราคม 2555     สหรัฐอเมริกา   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Accreditation    2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2556 – 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 
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ช่ือ – สกลุ/ ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (ต่อ)     2552 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอร่ี จ  ากดั 
     2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ากดั 

     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  47 - License of Law, Emirates  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เอม็. อลันสัซารี     University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา     การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
และก าหนดค่าตอบแทน     ปัจจุบนั สมาชิก The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั Assistant- The Financial Department of Abu Dhabi สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี      Undersecretary  
30 มกราคม 2556     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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 71 - M.A. Economics Georgetown  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

    University, USA   2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี)   2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เงินทุนแอด๊วานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
ความเส่ียง    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กรรมการตรวจสอบ  

  - หลกัสูตร Director Accreditation    2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี     Program (DAP) รุ่นท่ี 8/2547   2554 – 2557 ประธานกรรมการก ากบัดูแล บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
30 มกราคม 2556    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กิจการท่ีดี  

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2552 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Director Certification    2552 –2559 กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
    Program (DCP 104/2551)   2549 – 2552 กรรมการอิสระ กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมส่งเสริม   สถาบนั 

  กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Audit Committee 
   Program (ACP 27/2552) 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

  กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Finance of Non- 
   Finance Director (FND 13/2547) 

   
2548 – 2550 
2547 – 2551 
 
2547 – 2551 
2546 – 2550 
2546 – 2550 
 

ตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 
 

 
บริษทั โรงกลัน่น ้ามนัระยอง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ผลิตการไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ  ากดั  
(มหาชน) 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ  ากดั 

  - หลกัสูตร Role of Chairman   2546 – 2547 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     Program (RCP 10/2547)   2545 – 2549 ปลดั กระทรวงพลงังาน 

     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

     กรรมการบริษทัไทย (IOD)      
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วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั(%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ (ต่อ)  - หลกัสูตรการป้องกนั      
    ราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนั      

    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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 68 - ปริญญาเอก Industrial Engineering,  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการอิสระ    Lamar  University ประเทศสหรัฐอเมริกา    2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาโท Industrial Engineering, Lamar   2557 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานส ารอง  ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  University ประเทศสหรัฐอเมริกา    Board Risk Committee  

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต   2551 – 2552 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
  (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้  

  - หลกัสูตร Role of the Compensation     และก๊าซธรรมชาติ  

    Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2546 – 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 10/2553    กลุ่มธุรกิจส ารวจ ผลิต และ  

  - หลกัสูตร Directors Certification Program    ก๊าซธรรมชาติ  
     (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2543 – 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั  
     บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2547    ปตท. ปฏิบติังานในต าแหน่ง (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
     Program (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนั   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 9/2547   2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ากดั 
  - คณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติ    2552 – 2555 ประธานกรรมการและ บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่ รีซอร์สเซส จ ากดั 
     (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
     บริษทัไทย (IOD)      
  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม      
     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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั(%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 40 - ปริญญาโทดา้นคณิตศาสตร์ คู่สมรสของ 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ    ประกนัภยั มหาวิทยาลยับอสตนั  นางสาวอุษณา (ถือหุ้นโดยคู่ 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส     ประเทศสหรัฐอเมริกา มหากิจศิริ สมรส 3.88)  ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  
และประธานกลุ่มอาหาร  - ปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ    และประธานกลุ่มอาหาร  
และเคร่ืองด่ืม     และการวิจยัเชิงปฎิบติัการ     และเคร่ืองด่ืม  
     มหาวิทยาลยัแมสซาจูเซทส์   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ    ประเทศสหรัฐอเมริกา   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559  - หลกัสูตร Director Certification    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
    Program สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
    119/2552   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ากดั 
  - Pacific Basin Economic Council    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั 
    Thailand (PBEC) – Director    2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
    General 2545 – 2547   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั Chief Business Development  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
      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


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

 - 187 - 

1.2 ผูบ้ริหาร 
ช่ือ – สกลุ/ ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั(%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 39 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พ่ีชายของ 22.02 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานหนา้ท่ีบริหาร/
กรรมการบริหาร 

   การเงินจากมหาวิทยาลยับอสตนั 

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก 

   มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค 

นางสาวอุษณา 

มหากิจศิริ 

(รวมจ านวน 

หุ้นท่ีถือผา่น 

คสัโตเดียน 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการการลงทุนและ     สหรัฐอเมริกา  แลว้) 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟอร์ร่ัม จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั  - หลกัสูตร Director Accreditation   2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)     (มหาชน) 
รับรอง     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2555 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร 

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 

   กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification   
   Program (DCP รุ่นท่ี 53/2548) 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

  2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2552 – 2554 
 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและผูช่้วยประธาน
กรรมการและผูอ้  านวยการใหญ่ 

บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

     กรรมการบริษทัไทย (IOD )   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทุน    รองประธานกรรมการบริหาร  
    (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17 ปี 2556   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
   - หลกัสูตร Academy of Business        2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 

     Creativity (ABC)  มหาวิทยาลยั      

   ศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559         

  2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส 

ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Digital Edge Fusion   2559 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
    (DEF) มหาวิทยาลยัศรีปทุม   2559 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
  รุ่นท่ี 1  ปี 2560   2559 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 

       2559 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2558 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 
       (สิงคโปร์) 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

        2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ 
        2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 

     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 

     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     2557 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 

บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั   
 (ปี)  และผูบ้ริหาร (%) ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ (ต่อ)     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 2 จ  ากดั 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) 

จ ากดั 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอร่ี จ  ากดั 
     2555 – 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 กรรมการบริหาร บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ จ  ากดั 
     2553 – 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

2541 – ปัจจุบนั 

2541 – ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ากดั 

บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ากดั 

บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ากดั 

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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั(%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 40 - ปริญญาโทดา้นคณิตศาสตร์ คู่สมรสของ 3.88 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ    ประกนัภยั มหาวิทยาลยับอสตนั  นางสาวอุษณา (ถือหุ้นโดยคู่ 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส     ประเทศสหรัฐอเมริกา มหากิจศิริ สมรส)  ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  
และประธานกลุ่มอาหาร  - ปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ    และประธานกลุ่มอาหาร  
และเคร่ืองด่ืม     และการวิจยัเชิงปฎิบติัการ     และเคร่ืองด่ืม  
     มหาวิทยาลยัแมสซาจูเซทส์   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร    ประเทศสหรัฐอเมริกา   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558  - หลกัสูตร Director Certification    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
    Program สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
    119/2552   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ากดั 
  - Pacific Basin Economic Council    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั 
    Thailand (PBEC) – Director    2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
    General 2545 – 2547   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั Chief Business Development  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
      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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 53 - ปริญญาตรี Commerce (Honors), ไม่มี 0.003 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ 

   University of Delhi ประเทศอินเดีย 

- Fellow Chartered Accountant(FCA) 
 (ถือหุ้นผา่น

บริษทั ไทย 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/  - หลกัสูตร Director Certification  เอน็วีดีอาร์  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/  
กรรมการบริหาร/     Program (DCP) สมาคมส่งเสริม  จ ากดั)  กรรมการบริหาร  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/     สถาบนักรรมการบริษทัไทย   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเส่ียง/     (IOD) รุ่นท่ี 78/2549   2548 – 2554 CFO and Acting Managing  บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการการลงทุนและ 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 

 - หลกัสูตร The Board’s Role in 
   Mergers and Acquisition 

   Director (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษทัโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั 
(มหาชน)) 

ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน     (M&A) สมาคมส่งเสริม   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
หนงัสือรับรอง     สถาบนักรรมการบริษทัไทย   2559 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีมิใช่เป็น บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
      (IOD) รุ่นท่ี 1/2554    กรรมการบริหาร  
  - หลกัสูตร Diploma Examination   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558     บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 49/2559   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
       2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 
        2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์พีทีอี แอลทีดี 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการ
ศึกษา/ 

ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา (ต่อ)     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล)จ ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

     2558 – 2559 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2554 – 2558 Board’s Member,  Jindal Stainless Limited 

      Executive Director & 
CFO 

 

     2546 – 2548 Finance Director Asia Dole Asia 
     2545 – 2546 Asia Regional 

Treasurer 
Dole Food Company 

     2541 – 2545 Finance Director and 
Controller 

Dole Thailand Limited 
 

     2539 – 2541 Finance Director Seagate Technology 
     2531 – 2539 - ด ารงอีกหลากหลายต าแหน่งในระดบักา้วหนา้ในประเทศไทย

และในต่างประเทศ 
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ช่ือ – สกลุ/ ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 
   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายซิกมนัต ์สตรอม 61 - ปริญญาโท สาขา Computer  ไม่มี 0.0079 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-    Science, Finance/Administration,   2558 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
อะโกรและโลจิสติกส์    EDB  Hoeyskolen    อะโกรและโลจิสติกส์  

    ประเทศนอร์เวย ์   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร  - Director Certification     กรรมการบริหารและ  
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558    Program (DCP),  จากสมาคม    กรรมการสรรหาและ  
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั    ก าหนดค่าตอบแทน  
   ไทย (IOD) รุ่นท่ี 182/2556   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
     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 – 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  ประวติัอบรม 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 เดวิด 40 - Bachelor of Commerce &  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      Management, Lincoln University    2558 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
สายงานการลงทุน กลยทุธ์     ประเทศนิวซีแลนด ์    สายงานการลงทุน กลยทุธ์  

และบริหารความเส่ียง  - Chartered Financial Analyst (CFA)     และบริหารความเส่ียง  

กรรมการการลงทุนและ     charter holder with the CFA    การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
กรรมการบริหารความเส่ียง     Institute   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
  - CPA Australia   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั 

     2558 – 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  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 

   ระหวา่งกรรมการ ในบริษทั (%)  
 (ปี)  และผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางวรพินท ์อิศราธรรม 59 - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขานุการบริษทั     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      2560 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่าย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  - Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    เลขานุการบริษทั  
15 สิงหาคม 2560  - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและ   2541 – 2557 เลขานุการบริษทั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
     การคลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    ผูอ้  านวยการฝ่าย  
  - หลกัสูตร Director Certification     ตรวจสอบภายใน  
    Program สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2553 – 2540 เลขานุการบริษทั บริษทั เดอะโคเจเนอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) ปี 2547   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
  - หลกัสูตร Company Secretary Program    2532 – 2533 เลขานุการประธาน บริษทั ดาว เคมิคอล จ ากดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    กรรมการ  
     บริษทัไทย (IOD) ปี 2550   2523 – 2532 เลขานุการกรรมการ บริษทั คสัตอม แพค จ ากดั 
  - Internal Auditing Certificate Program    ผูจ้ดัการ  
    (IACP), Federation of Accounting      
    Professions      
  - Presentation Skill, Thailand Management      
    Association      
หมายเหตุ หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัอยูใ่นหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ ขอ้ 8.3 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) X, /,// /, //, O /, // /, //, O / / / / / / /, O O O 

 1. บริษทั พรีโม ชิปปิ้ง จาํกดั (มหาชน)  /     /       
 2. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  / /    /      / 
 3. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี  /     /      / 
ขนส่ง 4. บริษทั ทอร์ เฟรนดช์ิป ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี  /     /      / 
ทาง 5. บริษทั ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิ้ง พีทีอี แอลทีดี  /     /      / 
เรือ 6. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  / / /         / 
 7. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เซา้ท ์แอฟริกา (พีทีวาย) จาํกดั              
 8. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) แอลทีดี  /            
 9. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) จาํกดั             / 
 10. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมนั จีเอม็บีเอช             / 
 11. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จาํกดั  /  /          
 12. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) X, /,// /,// /,// /,//          
บริการ 13. บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์จาํกดั  / / /          
นอก 14. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จาํกดั  / / /          
ชายฝั่ง 15. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จาํกดั  / / /          
 16. บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็. บีเอชดี.    /          
 17. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  /  /          
 18. บริษทั  เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี    /          
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รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 
 19. บริษทั เอม็ทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี              
 20. บริษทั เอม็ทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี              
 21. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จาํกดั  / / /          
 22. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี    /          
 23. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย              
 24. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พทีีอี แอลทีดี   /           
 25. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จาํกดั  /            
 26. บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส จาํกดั  /            
 27. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จาํกดั  / / /          
 28. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จาํกดั   / /          
 29. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี  /  /          
 30. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค ์จาํกดั  /            
 31. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จาํกดั  /            
 32. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จาํกดั  /            
 33. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จาํกดั  /            
 34. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส แอลแอลซี              
 35. บริษทั พีทีจีซี จาํกดั              
เคมีภณัฑ ์ 36. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จาํกดั (มหาชน)  X, /,//  /,//         /,//,O 
เพื่อการ 37. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  /           / 
เกษตร 38. บริษทั บาคองโค จาํกดั  /           X 
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รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 
 39. บาเรีย เซเรส  /           / 
 40. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จาํกดั   / /         / 
 41. บริษทั ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน)  /,//            
 42.  บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั  /          /  
 43. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั  /          /  
 44. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  /          /  
โลจิส- 45. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วิสเซส จาํกดั  /          /  
ติกส์ 46. โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.  /           / 
 47. บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั             / 
 48. บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จาํกดั             / 
 49. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  /  /         / 
 50. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์ชิปโบรคกิ้ง ไพรเวท จาํกดั              
 51. บริษทั กลัฟ เอเจนซี่ คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั  /  /         / 
 52. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จาํกดั  /  /   /      / 
 53. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จาํกดั  /  /   /      / 
 54. บริษทั โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี  /  /         / 
 55. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี             / 
อาหาร 56. บริษทั พีเอม็เอฟบี จาํกดั  /     /       
เครื่องดื่ม 57. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จาํกดั    /   /     /  
นํ้ า 58 .บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จาํกดั  / /         /  
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รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร
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รายชื่อบริษทั 
 59. บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดั  /     /    /   
การ 60. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จาํกดั  /         /   
ลงทุน 61. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ตี้ จาํกดั  / / /   /    /   
อื่น 62. บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จาํกดั  /     /       
 63. บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พทีีอี แอลทีดี  /  /   /       
 
หมายเหตุ X =  ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร O = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

 

ช่ือ – สกุล/ ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทางครอบครัว การถือหุ้น ประสบการณ์ท างาน 

   ระหวา่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหาร  ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางกญัญร์ะวี แสงนิกรเกียรติ 43 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ     ธุรกิจ จากสถาบนับณัฑิต   2560 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน     พฒันบริหารศาสตร์   2558 – 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการ  - ปริญญาตรี สาขาระบบ    ระบบสารสนเทศกลุ่มธุรกิจ  
ปฏิบติังาน     สารสนเทศทางการบญัชี    2549 – 2558 หวัหนา้ส่วนตรวจสอบระบบงาน ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
     จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    ฝ่ายตรวจสอบระบบสารสนเทศ  
  -  Certified Internal Auditors   2546 – 2549 ผูจ้ดัการบญัชีอาวโุส   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง     (CIA)     จ ากดั (มหาชน) 
1 เมษายน 2560     การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน    
     2544 – 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน บริษทั ไทยสแกนวอเตอร์ซิสเท่ม จ  ากดั 
     2543 – 2544 Senior Consulting Manager East-West Consulting & Education Co., Ltd. 
     2541 – 2543 Senior Accountant Colorlux (Thailand) Co., Ltd. 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 อืน่ๆ 
 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2561 
 
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 2560 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560) 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 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง หนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการ
ตรวจสอบคือการใหก้ารสนบัสนุนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและ
การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การปฏิบติั
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การติดตามดูแลคุณสมบติั ความเช่ียวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็น
อิสระของทั้งผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบติังานของผู ้
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
เม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยั หรือมีความเห็นวา่ควรมีการด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างทันท่วงที การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ และงบการเงินรวม 
รวมถึงรายการระหว่างกนั รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถาม
ผูส้อบบญัชีในเร่ืองของความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงการประมาณการทาง
บญัชี ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวธีิการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และความมีอิสระของผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวา่การจดัท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานการบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีความเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน  
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม เพ่ือ
หารือเก่ียวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี และการแสดงความเห็นของผูส้อบบัญชี โดยให้
ความส าคญักบัการน าเสนอขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายงานของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters: KAMs) รวมทั้ง
พฤติการณ์อนัควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงในปี 2560  ผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สังเกตท่ีเป็น
สาระส าคญั และไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสัยดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบรายงานทาง
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การเงินท่ีเหมาะสม เพื่อการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั และมี
การจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผล
การตรวจสอบท่ีน าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นรายไตรมาส ในเร่ืองการด าเนินงาน การใช้
ทรัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ความ
เช่ือถือไดข้องงบการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงการติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินการแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในซ่ึงผูส้อบบญัชีให้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ไม่พบขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในท่ีเป็น
สาระส าคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั 
 
3. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเนน้นโยบายการบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเป็นระบบ 
สนับสนุนการจดัท า Compliance Framework เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยผูต้รวจสอบภายในไดท้ าการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือให้
มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสาระส าคญั และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมทั้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆ ผลการสอบทานไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามกฎหมายท่ีส าคญั 

 
4. การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองข้อร้องเรียนเกีย่วกบัการทุจริต (Whistleblowing Policy) 

คณะกรรมการไดส้นบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและพิจารณาขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริต เช่น การเพ่ิม
ช่องทางใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง เพ่ือใหส้ามารถแจง้ขอ้มูล
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจดั
ใหมี้ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมีมาตรการคุม้ครองโดยไม่เปิดเผยผูแ้จง้ขอ้มูลและถือเป็นความลบั 
ซ่ึงในปี 2560 น้ีไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองการกระท าผิดหรือการทุจริต 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาและรับทราบหนงัสือรับรองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน

ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยกระบวนการและเน้ือหาในหนงัสือรับรองฯ ช่วยให้ความมัน่ใจ
วา่ บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการพฒันาโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบ โดยในปี 2560 ไดก้ าหนด
กรอบโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน “แบบรวมกลุ่มบริษทั” รวมทั้งผลกัดนัให้มีการประกาศใชน้โยบายการตรวจสอบ
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ภายในของกลุ่มบริษทั เพ่ือใหมี้มาตรฐานในการปฏิบติังานและน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ
ตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในของทั้งกลุ่มบริษทั และก าหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการ
ติดตามการแกไ้ขประเด็นจากการตรวจสอบของบริษทัฯ ยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย  

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนกลยทุธ์ แผนการตรวจสอบประจ าปี การปฏิบติังานตามแผน ผล

การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใหข้อ้แนะน าและติดตามการด าเนินการแกไ้ขในประเดน็ท่ีมีนยัส าคญั เพ่ือก่อใหเ้กิด
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ พิจารณาการปรับปรุงกฎบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน สอบทาน
งบประมาณประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความพร้อมทั้งความรู้และทกัษะในสาย
อาชีพ รวมทั้งไดส้อบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบติังาน ความโปร่งใสและความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมในเร่ือง
ต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใชเ้วลาในการใหค้  าแนะน าในการแกปั้ญหา คุณภาพของทีมงานในเร่ืองความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และการท างานตามแผนงานท่ีวางไว ้

 
จากการพิจาณาอยา่งรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแตง่ตั้ง นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 5565  และ/หรือ นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 และ/หรือ นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 รวมถึง
พิจารณาค่าสอบบญัชี ซ่ึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัฯ น าเสนอและขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งและอนุมติัค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ และส าหรับบริษทัในกลุ่มบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 3.85 ลา้นบาท
และ 20.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับปี 2561 ต่อไป  
 
7. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันทั้ งคณะและ
รายบุคคล ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจาก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ซ่ึงผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิผลดีเยีย่ม 

 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนไดใ้ห้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัฯ มีการ
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ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบริหารจดัการความเส่ียงตามเกณฑ์ของบริษทัฯ รวมถึงมี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   

 

 
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

  

 

 

 

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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