
สารบัญ 

   หนา้ 
ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ  

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1 
 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 8 
 3. ปัจจยัความเส่ียง 48 
 4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 55 
 5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 61 
 6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 62 
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ  
 7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 72 
 8. โครงสร้างการจดัการ 78 
 9. การก ากบัดูแลกิจการ 87 
 10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 145 
 11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 165 
 12. รายการระหวา่งกนั 169 
ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน  
 13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 176 
 14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 187 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 201 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทั และเลขานุการบริษทั 202 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 229 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 233 
 ของบริษทั (compliance)  
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 234 
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 235 
  

 



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

- 1 - 

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 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2526 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2537 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,998,446,888 บาท และทุน
ช าระแลว้ 1,822,464,006  บาท  
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาคือ  
 

ปี 2557 - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”)  ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง มือสองรวม 6 ล า 
- บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

(“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) ถือหุน้อยูเ่กือบทั้งหมด ก่อตั้งข้ึนจากการควบรวม 45 บริษทัในกลุ่มธุรกิจขนส่ง
สินคา้แหง้เทกอง ของ TTA ท่ีไม่ไดด้ าเนินกิจการแลว้ในประเทศไทยเขา้ดว้ยกนั 

- 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 
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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 ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) ไดเ้ป็นผลส าเร็จ เม่ือวนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2558 และเป็นบริษทัยอ่ยของ TTA โดย TTA ถือหุน้ใน PMTA ร้อยละ 67.2 
- TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้นประเทศประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้น

การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูแ้ละเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 
- บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 58.22 

และ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.สผ”) ไดล้งนามในบนัทึกความ
ร่วมมือทางดา้นการวจิยัและพฒันายานยนตใ์ตน้ ้ าควบคุมดว้ยตนเอง (Autonomous Underwater Vehicle 
หรือ AUV) ท่ีมีการใชง้านครบทุกฟังกช์ัน่ ส าหรับใชใ้นการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพ่ือการพฒันา
นวตักรรมในประเทศไทย 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 

 - 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 าเพ่ือใชใ้นการประกอบกิจการ 
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- เมอร์เมด ไดเ้ขา้ลงทุนโดยการถือหุน้ร้อยละ 49 ในบริษทั พีทีจีซี จ ากดั (“PTGC”) ในประเทศกมัพชูา เพื่อ
สร้างผลตอบแทนในอนาคต 

  
ปี 2561 - TSS ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมือสองรวม 2 ล า 

- TTA ไดรั้บสิทธิในการเขา้ท าสญัญาแฟรนไชส์ ทาโกเ้บลล ์ (Taco Bell) (สญัญาไดมี้การลงนามเม่ือตน้ปี 
2562) กบับริษทั ทาโกเ้บลล ์ เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี โดยผา่นบริษทั สยามทาโก ้ จ ากดั 
(“STC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 70 เพื่อด าเนินกิจการร้านอาหาร ทาโกเ้บลล ์
ในประเทศไทย และขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจร้านอาหารซ่ึงมีการเติบโตสูงและมีความมัน่คง 

- TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้นประเทศประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 2 คร้ัง จ านวนรวม 3,305.2 ลา้น
บาท เพื่อใชใ้นการจ่ายคืนหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนและเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

- TTA ไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 80.5 ในบริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(“AIM”) ซ่ึงเป็นบริษทัไทยท่ีมีความเช่ียวชาญในบริการจดัการน ้ า  เพื่อส่งเสริมธุรกิจการบริหารทรัพยากร
น ้ าท่ีมีอยูเ่ดิม 

- บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง  เซอร์วสิเซส จ ากดั (“ACS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 ไดเ้ขา้
ซ้ือหุน้ร้อยละ 16.67 ในบริษทั อลัฟา ดิจิตอล พีทีอี จ ากดั (“Alpha”) ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อการลงทุนใน
บริษทั ว-ีไฟแนนซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (“V-Finance) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศอิสราเอล 

- TTA ไดรั้บรางวลั Asia’s Most Influential Companies ในงาน Asia Corporate Excellence & 
Sustainability Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซ่ึงจดัข้ึนโดย MORS Group เพ่ือยกยอ่งความส าเร็จ
ขององคก์รและผูป้ระกอบการในทวปีเอเชีย ท่ีเป็นแบบอยา่งในการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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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 ชาร์เตอร์ร่ิง (เอชเค) ลิมิเตด็ 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 โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 

8. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช ขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล 100.00% 
 

 ให้บริการเช่าเรือและรับขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ใหบ้ริการเช่าเรือและรับขนส่งสินคา้แหง้เทกอง 99.99% 
 

นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

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

 

กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

11. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 58.22% 
12. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
13. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
14. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
15. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

16. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
17. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
18. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
19. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 49.00% 
20. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
21. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 45.00% 
22. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั เพื่อการลงทุน 100.00% 
23. บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส เพื่อการลงทุน 100.00% 
24. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
25. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิอาระเบีย จ ากดั ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
26. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 49.00% 
27. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 33.76% 
28. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
29. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
30. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
31. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส คอมพานี แอลแอลซี ใหบ้ริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม

แก่บริการขดุเจาะและธุรกิจปิโตรเคมี 

40.00% 

32. บริษทั พีทีจีซี จ ากดั อสงัหาริมทรัพย ์ 49.00% 
 
 

กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

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

34. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี เพ่ือการคา้ทัว่ไป 100.00% 
35. บริษทั บาคองโค จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย 100.00% 
 

กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ 
โลจสิตกิส์ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

36. บาเรีย เซเรส บริหารท่าเรือเก่ียวกบัการขนถ่ายสินคา้ 28.00% 
37. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั บริการขนส่งทางทะเล 40.00% 
38. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายถ่านหิน 92.93% 
39. บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั บริหารจดัการดา้นขนถ่ายสินคา้และจ าหน่ายปุ๋ย 99.99% 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

40. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ากดั ขนส่งทางน ้ า 99.99% 

41. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ขนส่งทางบกและจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวล 99.99% 

42. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ากดั บริการท่าเทียบเรือ 99.99% 

43. บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ตวัแทนเรือ 50.00% 
44. บริษทั โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ตวัแทนเรือและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 49.00% 
45. บริษทั โทรีเซน-วนิามา โลจิสติกส์ จ ากดั คลงัสินคา้ทณัฑบ์นและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 100.00% 
46. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายหนา้เช่าเหมาเรือ 49.00% 
47. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนเรือ 51.00% 
48. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั คลงัเก็บสินคา้ 51.00% 

49. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั จดัหาอุปกรณ์ส าหรับจดัวางสินคา้ในเรือเดินทะเล 99.99% 
50. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ตวัแทนเรือ 100.00% 
51. บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี บริการท่าเรือเก่ียวกบัการขนถ่ายสินคา้ 49.00% 
 

อาหารและเคร่ืองดืม่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

52. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 99.99% 
53. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 70.00% 
54. บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 70.00% 
 

การบริหารจดัการน า้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

55. บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั น ้าด่ืมและบริการก าจดัน ้ าเสีย 51.00% 
56. บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั การบริหารจดัการน ้ า 80.50% 

 

การลงทุนอืน่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

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

61. บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เพื่อการลงทุน 100.00% 
 



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

 

- 8 - 

2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได ้
 

  
% การถือหุ้น รายได้ (บาท) 

กลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย ของ TTA ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับปีส้ินสุด % 
   31 ธ.ค. 2559  31 ธ.ค. 2560   31 ธ.ค. 2561  

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ชิปป้ิง 100 3,176,912,332  23 4,007,397,043  29 5,816,461,835  41  
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง เมอร์เมด 58.2 6,533,377,554  46  4,918,923,124  35 3,071,867,557  22  

ถ่านหิน/กลุ่มธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ UMS/1 92.9 483,055,531  3 448,118,629  3 249,143,366  2 

ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร บาคองโค/2 100 3,232,904,661  23  2,871,765,483  21  2,775,153,135  19  
กลุ่มธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ GTL/CMSS 51/99.9 235,597,337  2 1,146,056,725  8 2,033,713,151  14  
รายไดอ่ื้น 433,318,568  3  487,453,403  4  285,609,634 2 
รวม 14,095,165,983 100 13,879,714,407 100 14,231,948,678 100 

 
 
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) ให้กบัเจา้ของเรือ เจา้ของเรือ

เป็นผูจ่้ายค่าน ้ ามนัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (Port disbursement) ค่าภาระยกขนสินคา้ 
รวมทั้งค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายในการวา่จา้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและปลายทาง ส าหรับโครงสร้างรายไดก้ารใหบ้ริการเช่า
เหมาล าเป็นเท่ียวจะอยู่ในรูปค่าระวางสินคา้ ซ่ึงการคิดค่าระวางสินคา้จะเหมือนกับการคิดค่าระวางสินคา้ส าหรับการ
ใหบ้ริการแบบประจ าเสน้ทาง 

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

เช่าจะเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายดา้นน ้ ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในท่าเรือ (port disbursement) ตลอดจนการวา่จา้ง
ตวัแทนเรือทั้งตน้ทางและปลายทาง โดยเจา้ของเรือเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดา้นการด าเนินงานของเรือทั้งหมด ส าหรับ
โครงสร้างรายไดก้ารให้บริการเช่าเหมาเป็นเวลาจะอยูใ่นรูปค่าเช่าเรือ ซ่ึงการคิดอตัราค่าเช่า (Time Charter Rate หรือ TC 
Rate) จะคิดเป็นรายวนั (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั) ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะแปรผนัตามอตัราค่าเช่าของตลาดโลก และถูก
ก าหนดโดยอุปสงค ์และอุปทานของเสน้ทางนั้นๆ 
 

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

การใหบ้ริการ 
 

ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 
รายไดม้าจากค่านายหนา้ คิดเป็นร้อยละของค่าระวางสินคา้/หรือคา่เช่าเรือ 

 

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 ยและบริการพืน้ทีโ่รงงาน 

รายไดม้าจากการขายปุ๋ยและบริการพ้ืนท่ีโรงงานเพื่อเก็บสินคา้ 
 

ง. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มการลงทุนอืน่ 
ง.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจดัหาอปุกรณ์บนเรือและโลจสิตกิส์ 

รายไดม้าจากการขายอุปกรณ์ส าหรับรัดตรึงและปกป้องสินคา้บนเรือ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ 
 

ง.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 
รายไดม้าจากค่าบริการขนถ่ายสินคา้ข้ึน/ลงเรือ ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ ค่าเช่าโกดงัในท่าเรือ คิดค่าบริการจาก

น ้ าหนกัของสินคา้และระยะเวลาในการเช่าอุปกรณ์และโกดงั 
 

ง.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
รายไดม้าจากการจ าหน่ายถ่านหินและการบริการขนส่งถ่านหิน 

 

ง.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารจดัการน า้ 
 รายไดม้าจากการบริหารจดัการน ้า 
 

ง.5. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ 
รายไดม้าจากการกิจการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 
 

ข้อมูลในภาพรวมเกีย่วกบับริษัทฯ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (หรือ (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนในปี 2526  ยอ้นไปในปี 

2447 เติบโตข้ึนจากจุดเร่ิมตน้เล็กๆ ในฐานะของบริษทัท่ีเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางเรือ ต่อมาในปี 2538 ได้น า
หลกัทรัพยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ปัจจุบนัเติบโตเป็นบริษทัระดบัสากลท่ีประกอบ
ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนเชิงกลยทุธ์ (a strategic investment holding company) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ภูมิภาค
เอเชีย ตะวนัออกกลาง และยโุรป บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยมีผลตอบแทนหลกัท่ีได้
จากธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร และการลงทุนอ่ืน 
 

บริษทัฯ เร่ิมใหบ้ริการดา้นการขนส่งสินคา้แห้งเทกองในปี 2528 ความสนใจในดา้นพาณิชยน์าวีของบริษทัฯ ได้
ขยายตวัข้ึน เม่ือ บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั เมอร์เมด มารีน เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจให้บริการขุดเจาะ
น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง เพ่ือท่ีจะเจาะเขา้ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจดงักล่าว ต่อมา บริษทั เมอร์เมด มารีน 
เซอร์วสิเซส จ ากดั  ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจให้บริการขุดเจาะน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง ไดเ้ขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 2550 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) 
บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจไปนอกเหนือกลุ่มพาณิชยนาวีในปี 2552 โดยการเขา้ไปเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง 
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เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”) จากนั้นไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยของเวยีดนามท่ีช่ือวา่ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการผ่านการน าบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
(“PMTA”) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดส้ าเร็จในปี 2558 นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ การลงทุนในกิจการดงักล่าวยงัท าให้ บริษทัฯ สามารถลดการพ่ึงพิงธุรกิจพาณิชยนาวี ซ่ึงมี
ลกัษณะของการเป็นรอบวฏัจกัรของอุตสาหกรรมและยงัท าใหส้ามารถมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึน  
 

ต่อมาในปี 2554 เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัข้ึนกบับริษทัฯ เม่ือครอบครัวมหากิจศิริไดก้ลายมาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่
ของบริษทัฯ การด าเนินธุรกิจภายใตก้ารน าของนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ โดยปรับเปล่ียนสถานะทางธุรกิจของบริษทัฯ ใหม่ 
และไดส้ร้างความเปล่ียนแปลง โดยเป็นไปดว้ยความรอบคอบในการวางรากฐานและปูแนวทางเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคต  ความส าคญัล าดบัแรกคือการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กบัสถานะทางการเงิน และปรับปรุงศกัยภาพของธุรกิจ
หลกัท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดียิ่งข้ึน บริษทัฯ ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมสองคร้ัง เพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนเมอร์เมดไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมและบุคคล
ในวงจ ากดัเพ่ือเสริมสร้างสถานะทางการเงินใหแ้ขง็แกร่งมากข้ึน 
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจใหม่ในปี 2557 โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการ
ลงทุนชั้นน าในเอเชียท่ีไดรั้บความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด (To be the Most Trusted Asian Investment Group) 
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีมีอยู่ ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ก็มีความปรารถนาท่ีจะขยายธุรกิจออกไปโดย
แสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีความยดืหยุน่ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้น ตามแนวทางกลยทุธ์ใหม่ในการ
ด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดร้ะดมทุนอีกรอบในปี 2558 ดว้ยการออกหุน้เพ่ิมทุนจ านวนเงิน 7,286 ลา้นบาท 
 

บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการเขา้ลงทุนและขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม และการบริหาร
จดัการน ้ าในประเทศไทย ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมของบริษทัฯ เร่ิมตน้ในปี 2560 ดว้ยการเขา้ซ้ือกิจการพิซซ่า ฮทั ใน
ประเทศไทย จากบริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั และต่อมาบริษทัฯ ไดแ้ฟรนไชส์กิจการ
ร้านอาหาร ทาโกเ้บลล ์ในประเทศไทยจากเจา้ของสิทธ์ิแฟรนไชส์ (franchisor) รายเดียวกนั ส าหรับธุรกิจการบริหารจดัการ
น ้ า หลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนเชิงกลยทุธ์กบับริษทับริหารจดัการทรัพยากรน ้ าและบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 
คือ Suez Environnement South East Asia Limited (“SUEZ”) ในปี 2559 และต่อมาในปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุน้ใหญ่ใน
บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“AIM”) ซ่ึงเป็นบริษทัไทยท่ีมีความเช่ียวชาญในบริการ
จดัการน ้ า  ซ่ึงการลงทุนน้ี ไม่เพียงแต่จะเป็นการเสริมสร้างการลงทุนเชิงกลยุทธ์กบั SUEZ ให้มีความแข็งแกร่งมากข้ึน
เท่านั้น แต่ยงัจะช่วยใหบ้ริษทัฯ อยูใ่นสถานะท่ีเขม้แขง็ท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตในภาค
ธุรกิจน้ีในประเทศไทยและระดบัภูมิภาคไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 
กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ 

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

 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและธุรกิจหลกัขององคก์ร โดยพฒันาขีด

ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ด้วยการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ อย่างทันท่วงที เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  นับเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งในการท่ีจะบริหารงานท่ามกลางภาวะตลาดท่ีมีความ      
ผนัผวนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจให้บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง       
บริษทัฯ จึงพยายามเสริมสร้างสถานะในดา้นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษทัต่างๆ ท่ีอยู่ในพอร์ตการลงทุนของ
บริษทัฯ ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะรักษาและเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานให้ย ัง่ยืนโดยมุ่งเนน้ในเร่ือง
คุณภาพและตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า 

 
บริษทัฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการส่งผ่านการเติบโตอยา่งมัน่คงและสมดุลในทุกแขนงธุรกิจ โดยจะเร่งการเติบโต

ของธุรกิจจากความหลากหลายของโอกาสทางกลยทุธ์ท่ีจะท าให้เกิดผลก าไรท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว ในปีท่ีจะมาถึงน้ี บริษทัฯ 
จะยงัคงด าเนินธุรกิจดว้ยกลยทุธ์ในการรวมธุรกิจและพฒันาธุรกิจหลกัเดิมท่ีมีอยู ่ตลอดจนมองหาธุรกิจใหม่ท่ีมีศกัยภาพใน
การเติบโต โดยเน้นการใช้กลยุทธ์ท่ียืดหยุ่นแต่รัดกุมในการท าธุรกิจในประเทศไทยและแถบอินโดจีนเป็นหลกั ด้วย
เป้าหมายท่ีจะสร้างรายไดแ้ละกระแสเงินสดท่ีมีความมัน่คงยิง่ข้ึน บริษทัฯ ไดมุ่้งเป้าท่ีจะเติบโตในธุรกิจท่ีน่าสนใจสามกลุ่ม
ดว้ยกนั คือ ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจการบริหารจดัการน ้ า และธุรกิจโลจิสติกส์/คลงัสินคา้ บริษทัฯ จะมีความ
เขม้งวดและมีวินยัทางการเงินโดยมุ่งเนน้ท่ีการเติบโต ผลตอบแทน และการสร้างมูลค่าจากการเขา้ซ้ือและการรวมกิจการ 
หรือในการขยายกิจการ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ทางธุรกิจให้แข็งแกร่งเพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่ง
แทจ้ริง 

 
ในฐานะท่ีบริษทัประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (investment holding company) ความส าเร็จของ

บริษทัฯ ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการบริหารการลงทุนและธุรกิจดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพในแต่ละรอบ      
วฏัจกัรของอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าท่ีย ัง่ยนืดว้ยการบริหารจดัการในระยะยาว บริษทัฯ จะยงัคงแสวงหานวตักรรมและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพสูง  รวมทั้งการก ากบัดูแล
และวนิยัท่ีเขม้งวดในทุกธุรกิจของบริษทัฯ 
 

บริษทัฯ จะเป็นกลุ่มบริษทัท่ีมีความหลากหลายทางธุรกิจยิ่งข้ึน โดยให้ความส าคญักบัผลประกอบการและการ
สร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 
พอร์ตการลงทุนทางธุรกจิ 

ในฐานะท่ีบริษทัฯ ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน กลุ่มบริษทัฯ มีพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจท่ี
หลากหลาย โดยมีกลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือ
การเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืน ดว้ยเป้าหมายสูงสุดในการสร้างและท าใหมู้ลค่าของผูถื้อหุน้มีความยัง่ยนื บริษทัฯ มุ่งเนน้
ท่ีการบริหารจดัการและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจในภาพรวม และกระจายธุรกิจจากธุรกิจหลกั
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เดิมใหมี้ความหลากหลาย โดยบริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่หรือธุรกิจท่ีก าลงัเติบโตนอ้ยกวา่ท่ีเป็นธุรกิจยอ่ย
ในกลุ่มการลงทุนอ่ืน โดยมุ่งเนน้ไปท่ีธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม การบริหารจดัการน ้ า โลจิสติกส์ และอ่ืนๆ    
 

พอร์ตการลงทุนทางธุรกิจหลกัท่ีส าคญั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2561 ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกัส่ี
กลุ่มโดยมีบริษทัหลกัในแต่ละกลุ่มธุรกิจดงัน้ี 
 
กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 

 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100 ) 
ผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 

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 าหน่ายปุ๋ยและให้บริการพืน้ท่ีโรงงานในประเทศเวียดนาม 
 

กลุ่มการลงทุนอืน่ 
 บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70) 

ผู้ให้บริการแฟรนไชส์ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
 

 บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70) 
ผู้ให้บริการแฟรนไชส์ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
 

 บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 80.5) 
ผู้ เช่ียวชาญการบริหารจัดการน า้ในประเทศไทยและแถบอินโดจีน 

 
 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 92.93) 

ผู้ เช่ียวชาญการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 

 การลงทุนอ่ืน 
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กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
2.1.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 
โทรีเซน ชิปป้ิง 
แนวโน้มธุรกจิ 

TTA ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองภายใตช่ื้อ โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการเรือขนส่งสินคา้
แหง้เทกองระหวา่งประเทศชั้นน าท่ีสั่งสมช่ือเสียง และประสบการณ์อนัเช่ียวชาญในแวดวงพาณิชยน์าวีระดบัโลกมาอยา่ง
ยาวนานกวา่ 110 ปี 
 

โทรีเซน ชิปป้ิง ให้บริการเรือเดินทะเลขนส่งสินคา้ไปยงัทุกภูมิภาคของโลก ตามความตอ้งการของลูกคา้ โดย
สินคา้ท่ีขนส่งมีทั้ งสินคา้ประเภทหีบห่อและสินคา้แห้งเทกอง ไดแ้ก่ แร่เหล็ก ถ่านหิน ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร วสัดุ
ก่อสร้าง และเหลก็ เป็นตน้ 
 

กองเรือของโทรีเซน ชิปป้ิง มีรูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลาย ตามความตอ้งการของลูกคา้ อาทิ แบบการให้
เช่าเหมาล าตามราคาตลาดภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด (spot market under time charters) บริการให้เช่าเรือตามการเซ็นสัญญา
รับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ (Contracts of Affreightment หรือ “COA”) นอกจากจะให้บริการดว้ยกองเรือท่ีตนเองเป็นเจา้ของ
แลว้ โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัมีการเช่าเรือมาเสริมเพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
 

กองเรือทั้งหมดจะถูกบริหารจดัการโดยทีมงานมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงประจ าอยู่ท่ีส านักงานในสิงคโปร์ 
ไทย และกรุงลอนดอน 
 

กองเรือท่ีโทรีเซนเป็นเจา้ของรวมทั้งเรือท่ีเช่ามาเสริมนั้นไดติ้ดตั้งป้ันจัน่ไวบ้นเรือ เพ่ือความสะดวกในการยก
สินคา้ข้ึน/ลงจากเรือ และขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือ หากท่าเรือนั้นไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกประจ าชายฝ่ังหรือมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
ในกรณีไปจอดเทียบยงัท่าท่ีเขา้ถึงไดย้าก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โทรีเซนสามารถเรียกค่าบริการ
เพ่ิมเติมไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางเรือท่ีไม่มีผูใ้ห้บริการเรือขนส่งสินคา้เทกองรายอ่ืนท่ีล าใหญ่กวา่ หรือสะดวก
กวา่ใหบ้ริการ 
 

ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกองมีการแข่งขนักนัสูงมาก ในขณะท่ีกองเรือทั่วโลกขยายตวัอย่างกา้วกระโดด 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนัของโทรีเซนยงัคงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมถึงทกัษะของบุคลากรดว้ยเช่นกนั  
 

ในช่วงปี 2560 และ 2561 บริษทั ไดพ้ยายามท่ีจะขยบักา้วเขา้สู่ระยะถดัไปของวฏัจกัรธุรกิจเดินเรือ ดว้ยการซ้ือเรือ
ใหม่ท่ีใหญ่ข้ึนและทนัสมยัมากข้ึนเพ่ือทดแทนเรือล าเก่า อนัจะน ามาซ่ึงผลก าไรท่ีมากข้ึนจากอตัรารายรับท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจดว้ยการเพ่ิมจ านวนบุคคลากรและส านกังานสาขาของบริษทั 

 

พฒันาการท่ีส าคญั ในปี 2561ไดแ้ก่ 
 การปรับปรุงกองเรือโดยการทดแทนเรือเก่า 2 ล าท่ีมีอาย ุ23 ปี ขนาดระวางบรรทุกสินคา้ 42,529 เดทเวทตนั 

ดว้ยเรือใหม่ 2 ล า ท่ีมีอาย ุ10 ปี ขนาดระวางบรรทุกสินคา้ 58,000 เดทเวทตนั  
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 การคงไวซ่ึ้งการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อนัส่งผลให้โทรีเซนเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมี
ค่าใชจ่้ายรายวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือท่ีต ่าท่ีสุดของอุตสาหกรรมน้ี  

 การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 การด าเนินมาตรการบริหารความเส่ียงแบบมืออาชีพและการรายงานผลเป็นรายสปัดาห์ 
 การเพ่ิมจ านวนพนกังานท่ีส านกังานเพ่ือการพาณิชยใ์นกรุงลอนดอน  
 การปรับสดัส่วนของการเป็นเจา้ของเรือและผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางเรือ 

 

จากการท่ีโทรีเซน ชิปป้ิง มีการบริหารจดัการกองเรือและแผนกลูกเรือโดยหน่วยงานภายในองค์กรเอง ส่งผลให้
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 22 
 

ในเชิงพาณิชย ์บริษทัมีฐานลูกคา้หลกัท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงใชบ้ริการของกองเรือโทรีเซนในการขนส่งสินคา้ไปยงัตลาด
ท่ีส่งมอบสินคา้ทนัทีและตลาดซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้ 
 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีซอฟต์แวร์ท่ีทนัสมยัและดีท่ีสุดในการบริหารเท่ียวเรือ การตรวจวดัความเส่ียง และการ
รายงานผล ซ่ึงท าใหบ้ริษทั สามารถควบคุมผลตอบแทนไดอ้ยา่งรัดกมุ 
 

 ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
 

โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์  
ณ ส้ินปี 2561 โทรีเซน ชิปป้ิง เป็นเจา้ของเรือประเภท Supramax รวม 21 ล า โดยมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 

1.16  ลา้นเดทเวทตนั  อายเุฉล่ียของกองเรือโทรีเซน 11.71  ปี และขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 55,285  เดทเวทตนั 
 

ในช่วงปี 2561 บริษทั ไดข้ายเรือไปรวม 2 ล า คือ ทอร์ เอนเดฟเวอร์  และทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ซ่ึงเรือเหล่าน้ีมีการ
ออกแบบในรูปแบบเก่าท่ีมีลกัษณะไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั เรือทั้งสองล าไดรั้บการซ่อมบ ารุงอย่าง
สม ่าเสมอซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบสากลระหวา่งประเทศ  และถูกขายแยกกนัให้กบัผูซ้ื้อจากตะวนัออกกลางเพ่ือน าไปขาย
ต่ออีกทอดหน่ึง ทั้งน้ีบริษทัสามารถบนัทึกก าไรจากการขายเรือคร้ังน้ี นอกจากน้ี ยงัมีเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองอีกจ านวน
ประมาณ 10.6 ล า ท่ีบริษทัไดเ้ช่ามาเสริมเพ่ิมเติมแบบเตม็ระยะเวลาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงระหวา่งปี 
บริษทัยงัคงสามารถรักษาระดบัรายรับท่ีเพ่ิมข้ึนจากเรือประเภท Supramax         อยูใ่นกองเรือได ้ท่ามกลางการแข่งขนั
ทางการคา้เฉพาะกลุ่มท่ีทา้ทายมากข้ึน  
 

โครงสร้างกองเรือ (ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2561)   
1.  จ านวนเรือ 

จ านวนเรือ 

ประเภทของเรือ เรือทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ เรือทีเ่ช่า (เทยีบจ านวนล า) เร่ือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 
Handymax - 1 - 1 
Supramax 21 16 - 37 

รวม 21 17 - 38 
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2. อายุเฉลีย่กองเรือ (Simple Average Age) 

อายุเฉลีย่ของกองเรือ 

ประเภทของเรือ เรือท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ เรือทีเ่ช่า เร่ือท่ีสัง่ต่อใหม่ รวม 
Handymax -  17 - 17 
Supramax 11.71 6.85 - 9.02 

รวม 11.71 7.22 - 9.19 

 
3. รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

 ช่ือเรือ วันที่ส่งมอบเรือ
จากอู่ต่อเรือ 

 เดทเวทตัน  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

1 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 05/01/2553 57,015  8.99 Bulk Carrier Standard BV 
2 ทอร์ เบรฟ 15/11/2555 53,506  6.13 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape ABS 
3 ทอร์ บรีซ 13/08/2556 53,572  5.39 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape ABS 
4 ทอร์ เฟียร์เลส 9/11/2548 54,881  13.15 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 
5 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554 54,123  7.55 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 
6 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123  8.97 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 
7 ทอร์ ฟิวเจอร์ 03/03/2549 54,170  12.84 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 
8 ทอร์ อินดิเพนเดน็ซ์ 23/10/2544 52,407  17.20 Bulk Carrier Standard NKK 
9 ทอร์ อินฟินิต้ี 01/02/2545 52,383  16.92 Bulk Carrier Standard NKK 
10 ทอร์ อินสุว ิ 16/11/2548 52,489  13.13 Bulk Carrier Standard NKK 
11 ทอร์ อินทิกริต้ี 02/04/2544 52,375  17.76 Bulk Carrier Standard BV 
12 ทอร์ เมดอ็ค 15/07/2548 55,695  13.47 Bulk Carrier Standard KR 
13 ทอร์ มากนัฮิลด ์ 28/06/2549 56,023  12.52 Bulk Carrier Standard NKK 
14 ทอร์ แมก็ซิมสั 07/10/2548 55,695  13.24 Bulk Carrier Standard KR 
15 ทอร์ เมเนลอส 25/08/2549 55,710  12.36 Bulk Carrier Standard KR 
16 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 11/10/2548 55,862  13.23 Bulk Carrier Standard ABS 
17 ทอร์ โมนาดิค 05/09/2549 56,026  12.33 Bulk Carrier Standard NKK 
18 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 25/06/2551 58,781  10.52 Bulk Carrier Standard KR 
19 ทอร์ เคอริจ 22/04/2552 58,693  9.70 Bulk Carrier Standard DNV-GL 
20 ทอร์ แคลลิเบอร์ 19/12/2551 58,732  10.04 Bulk Carrier Standard NKK 
21 ทอร์ ไชโย 16/07/2551 58,731  10.47 Bulk Carrier Standard NKK 
รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน 1,160,992 เดทเวทตัน 

ABS : Amercian 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 2561 อตัราค่าระวางปรับตวัดีข้ึนเน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทานยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสมดุลกนั จากแนวโนม้
ท่ีดีดงักล่าว บริษทัไดเ้พ่ิมความระมดัระวงัมากข้ึนโดยเฉพาะการวา่จา้งเรือโดยการท าสัญญารับขนส่งสินคา้ล่วงหนา้ ทั้งน้ี
จ านวนเรือเช่าเหมาล าแบบเป็นระยะเวลา (Time Charter) ท่ีเพ่ิมข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อผลก าไรในส่วนของเรือท่ีท าสัญญา
รับขนส่งสินค้าล่วงหน้าได้ บริษทัยงัคงมุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกคา้หลักและปรับสัดส่วนของการเป็นเจ้าของเรือและ
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางเรือใหเ้หมาะสม ดว้ยวธีิน้ี บริษทัจึงสามารถใชฐ้านลูกคา้ท่ีมีอยูแ่ละยอดการจองเรือล่วงหนา้
เป็นประกนัถึงผลก าไรของเรือ ทั้งท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของเองรวมถึงเรือท่ีเช่าเหมาล าแบบเป็นระยะเวลาดว้ย 
 

บริษัทบริหารความเส่ียงด้วยการกระจายกองเรือไปยงัตลาดหลายภูมิภาค ได้แก่ มหาสมุทรแอตแลนติก 
มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก และหากเป็นไปไดบ้ริษทัจะส่งเรือไปยงัพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีการส่งออกเมลด็ธญัพืช
ตามฤดูกาล ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งยอ่มส่งผลถึงการเพ่ิมข้ึนของระดบัอตัราค่าระวางดว้ย  บริษทัไดร้วม
การวา่จา้งแบบระยะสั้นเขา้ไวด้ว้ย เพ่ือช่วยป้องกนัความเส่ียงส าหรับไตรมาสท่ีก าลงัจะมาถึง และช่วยดึงราคาตลาดภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนด (spot market) ใหสู้งข้ึนดว้ย 
 
2.1.2 กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของ TTA โดยหลกัขบัเคล่ือนโดยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) 
ซ่ึง TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 58.22 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เมอร์เมดเปิดด าเนินการเป็นคร้ังแรกในปี 2526 จากนั้นในปี 
2538 TTA จึงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บางส่วนในเมอร์เมด และน าเมอร์เมดเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโ์ปร์ 
(“SGX”) ไดส้ าเร็จในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 
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เมอร์เมดเป็นบริษทัชั้นน าระดบัโลกดา้นการใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเล และบริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังแก่
บริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติทัว่โลกหรือใหบ้ริการแก่ผูรั้บจา้งช่วงต่อจากบริษทัน ้ ามนั มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศ
ไทยและมีฐานปฏิบติัการกระจายอยูใ่นหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
 

ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑข์องเมอร์เมด ไม่วา่จะเป็นเรือวศิวกรรมใตท้ะเล อุปกรณ์ด าน ้ าแบบพิเศษ ยาน
ส ารวจใตท้ะเลระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) เรือขุดเจาะนอกชายฝ่ัง และแท่นท่ีพกัอาศยั เมอร์เมดจึงสามารถให้บริการ
แบบครบวงจรแก่บริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการขดุเจาะนอกชายฝ่ังได ้เมอร์เมดด าเนินงาน
อยูใ่นแวดวงธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมากวา่ 30 ปี และในปัจจุบนัมีลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการอยูใ่น 5 ภูมิภาคทัว่โลก โดยมีทีมงาน
ผูเ้ช่ียวชาญระดบัมืออาชีพจ านวนกวา่ 1,000 คน ประกอบดว้ยทีมนกัประดาน ้ า นกัขุดเจาะ ช่างเทคนิค นกัส ารวจ ผูบ้ริหาร
และทีมงานฝ่ายสนับสนุน วิสัยทศัน์ของเมอร์เมดคือ  จะเป็นผูใ้ห้บริการอนัเป็นเลิศแก่บริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
รวมทั้งจะมุ่งเนน้สร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 
 

ดว้ยสถานการณ์ท่ีทา้ทายของธุรกิจน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติในขณะน้ี คณะผูบ้ริหารอาวุโสของเมอร์เมดจึงได้
พฒันาและน ากลยทุธ์หลกั 2 ดา้น ไดแ้ก่ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจหลกั (Strengthening our Core) อนัเป็น
กลยทุธ์ระยะสั้น และการตั้งเป้าหมายเพ่ือการเติบโต (Positioning for Growth) อนัเป็นวิสัยทศัน์ระยะยาวของบริษทั มาใช้
ควบคู่กนัในการบริหารงาน เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  
 

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก (Strengthening our Core) : เมอร์เมดให้ความส าคญักบัการ
ปกป้องตลาดภายในประเทศและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานภายในองคก์รเป็นอนัดบัแรก ผลสัมฤทธ์ิหลกัในปี 2561 
คือการไดรั้บการต่อสญัญาส าหรับระยะเวลาท่ียงัเหลือต่อไปของโครงการส าคญัต่างๆ การจดัระบบสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิด
รายไดใ้นส่วนงานขุดเจาะนอกชายฝ่ังและงานวิศวกรรมใตท้ะเล การขยายและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพ่ิมเติม และการ
ปรับปรุงการบริหารตน้ทุนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งบริการท่ียอดเยีย่มและเป่ียมไปดว้ยคุณภาพ     
 

การตั้งเป้าหมายเพื่อการเติบโต (Positioning for Growth) : ในการท่ีจะผลกัดนักลยทุธ์น้ีให้ส าเร็จ เมอร์เมดได้
มุ่งเน้นในการวางรากฐานเพ่ือท่ีจะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ และการให้บริการแบบส่งเสริมกนั (cross selling) เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของงานบริการวิศวกรรมใตท้ะเลให้สูงข้ึน โดยน าเสนอการให้บริการท่ีครบวงจรทั้ง
แบบระยะสั้นและระยะกลางและการใหบ้ริการแบบเหมาจ่าย 
 
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
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ใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่งานส ารวจ งานซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา งานก่อสร้าง 
งานติดตั้ง และงานโครงการวางท่อและสายเคเบิล เป็นตน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจ านวน 7 
ล า โดย 3 ใน 7 ล า เป็นเรือสนบัสนุนนกัประดาน ้ า (dive support vessels) แบบพิเศษ และยานส ารวจใตท้ะเลระบบรีโมท
คอนโทรล (ROV) อีก 15 ล า ท่ีมีระบบสนบัสนุนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ส าหรับน ้ าลึกและน ้ าลึกมาก นอกจากกองเรือ
เหล่าน้ีแลว้ ส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจะมีทีมนกัประดาน ้ ามืออาชีพ ช่างเทคนิค ช่างส ารวจ บุคลากรท่ีเช่ียวชาญและ
พนกังานพิเศษอีกประมาณ 1,000 คน ไม่นบัรวมพนกังานประจ าท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีช่วยงานในโครงการบริการงานวศิวกรรมใต้
ทะเลต่างๆ 
  

บริการของกองเรือและบริการนักประดาน า้ 
เรือทุกล าไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็นสถาบนัจดัชั้นเรือระดบัแนว

หนา้ เรือทุกล าตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสม ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้นเรือ นอกเหนือจากการเขา้อู่ซ่อมแหง้และเขา้
ศูนยซ่์อมบ ารุงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้
 

ความสามารถท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึงของส่วนธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลคือ 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 
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บริการหลกัของส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเล มีรายละเอียดดงัน้ี  
การส ารวจ การส ารวจก่อนการติดตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การก าหนดต าแหน่งท่ีจะท าการขุดเจาะและการให้ความ

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

ท่อและเสา การวางและฝังท่อ การติดตั้งและยึดเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การ
ทดสอบและการตรวจสอบ และการวางและเช่ือมต่อสายเคเบ้ิลและเชือกช่วยชีวติ 

การผลติ การตรวจสอบ การซ่อมบ ารุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา ท่อส่ง และ
อุปกรณ์ใตน้ ้ า 

 
บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
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
สญัญาวา่จา้งในการขดุเจาะกบัลูกคา้รายเดิมออกไปจนถึงปี 2562 โดยในปี 2561 เรือขดุเจาะใหม่ทั้งสามล ามีอตัราการใช้
ประโยชน์โดยเฉล่ียร้อยละ 99.7 
 
รายช่ือกองเรือขุดเจาะ 
ล าดบัที ่ ช่ือเรือ ประเภทเรือ ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. AOD-I เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 
2. AOD-II เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2553 
3. AOD-III เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูง 2556 2554 

 
เรือขุดเจาะทุกล าตอ้งไดรั้บการจดัอันดบัชั้นจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียง โดยจดัล าดบัจากมาตรฐาน

ของการปฏิบติังานและความปลอดภยั ส่วนเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ของ AOD จะไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 
 

บริการของกองเรือ 
AOD ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนของเมอร์เมดไดรั้บการต่อสญัญาวา่จา้งออกไปจนถึงปี 2562 กบัลูกคา้รายเดิม ดงันั้นจึง

มัน่ใจไดว้า่เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้งสามล าจะยงัคงไดรั้บการวา่จา้งงานอยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2562 เรือขดุ
เจาะของ AOD มีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีเน่ืองดว้ยมีอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือทั้งสามล าท่ีสูงถึงประมาณ
ร้อยละ 99.7 ในปี 2561  
 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้งสามล าของ AOD ไดรั้บการออกแบบในชั้น MOD V-B ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่
เป็นเรือขดุเจาะท่ีไดรั้บการออกแบบตรงตามท่ีบริษทัขุดเจาะรายใหญ่และบริษทัน ้ ามนัต่างๆ นิยมใชง้านในพ้ืนท่ีน ้ าต้ืนทุก
แห่งของโลก เรือขุดเจาะแบบน้ีจะไดรั้บการออกแบบให้สามารถปฏิบติังานไดต้ลอดทั้งปีในพ้ืนท่ีอ่าวเม็กซิโก มหาสมุทร
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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 พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA” หรือ “บริษทัฯ”) ประกอบธุรกิจการลงทุนโดย
การถือหุน้ในบริษทั บาคองโค จ ากดั (“บาคองโค”)  และบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”)  
ปัจจุบนั บาคองโคประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร  (Agrochemical)  โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่างตอน
ใตข้องประเทศเวียดนาม ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตร ในขณะท่ี PMTS เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อใหบ้ริการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรของบาคองโค 

 
บาคองโคเป็นผูพ้ฒันา ผลิต ด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ขาย และจดัจ าหน่ายปุ๋ยเคมีเชิงผสม ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว และ

ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ โดยมีก าลงัการผลิตรวมอยูท่ี่ประมาณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีก าลงัการบรรจุหีบห่อประมาณ 
550,000 เมตริกตนัต่อปี ทั้งน้ี ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีทั้งหมดของบาคองโคท่ีจดัจ าหน่ายในประเทศเวียดนาม จดัจ าหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ “STORK” ท่ีบาคองโคจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองตั้งแต่ปี 2548 เคร่ืองหมายการคา้ STORK ของ        
บาคองโคเป็นท่ียอมรับและไดรั้บความเช่ือถือดา้นคุณภาพ อนัเป็นผลจากการท่ีบาคองโควางกลยทุธ์ท่ีจะเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยเคมี
คุณภาพสูงท่ีมีส่วนผสมของสารอาหารหลกั อนัไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทช (K2O) 

 
 
เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกคา้ เพ่ิมช่องทางการขาย และจดัจ าหน่ายในต่างประเทศ บาคองโคด าเนินการผลิตตาม

ค าสัง่ซ้ือและจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอก ปัจจุบนั บาคองโคมีการส่งออกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีไปยงั 30 กวา่ประเทศทัว่โลก 
โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นประเทศในแถบแอฟริกา ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีท่ี
กล่าวไปแลว้นั้น บาคองโคมีการจดัจ าหน่ายสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสารก าจดัแมลงในประเทศเวียดนามและ
ปุ๋ยทางใบทั้งในประเทศเวยีดนามและต่างประเทศ  โดยกระบวนการผลิตและการบรรจุหีบห่อส าหรับสารเคมีป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืชเป็นการวา่จา้งบุคคลภายนอก (Outsource) ตามสูตรและมาตรฐานท่ีบาคองโคก าหนด นอกจากน้ี บาคองโค 
เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางการตลาด ขาย และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี  สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช และปุ๋ยทางใบ
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีมีการจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองในประเทศเวยีดนาม  
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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 
ไนโตรเจนมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในการสังเคราะห์แสง อีกทั้งยงัช่วยในการผลิตเมล็ดพืช 
ฟอสฟอรัสมีประโยชน์ในการพฒันาและเจริญเติบโตของล าตน้และช่วยให้ระบบรากแข็งแรง โพแทสเซียมมีประโยชน์ใน
การสร้างและเคล่ือนยา้ยสารอาหารจ าพวกแป้งและน ้ าตาลไปเล้ียงในส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโต หรือท่ีหัวและล 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

ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบท่ีได้จากกรรมวิธีทางเคมีและมีธาตุอาหารหลกัตั้งแต่ 2 ธาตุข้ึนไป ปุ๋ยเคมีชนิดดังกล่าวนิยมใช้กัน
เน่ืองจากความยืดหยุน่ในการผสมสูตรตามความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละคนหรือพืชแต่ละชนิด โดยปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจน (N) 
เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในการสงัเคราะห์แสง และการผลิตเมล็ดพืช  ปุ๋ยท่ีมี
ฟอสเฟต (P) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการพฒันาและเจริญเติบโตของล าตน้และระบบราก ขณะท่ีปุ๋ยท่ีมีโพแทช 
(K) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการสร้างและเคล่ือนยา้ยสารอาหารไปเล้ียงในส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโต เพ่ิมคุณภาพ
ของดอกผล และเพ่ิมปริมาณโปรตีนเพ่ือป้องกนัการติดโรค  
 
2. ผลติภัณฑ์เคมเีพือ่การเกษตรอืน่ 

สินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนประกอบไปดว้ย สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช และสารก าจดั
แมลง ซ่ึงบาคองโคเป็นผูรั้บซ้ือจากผูจ้ดัจ าหน่ายและส่งให้แก่บุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อท าการบรรจุภณัฑ์โดย
จ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบาคองโค แลว้น ามาจ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบาคองโค รวมถึงปุ๋ยชนิด
น ้ าหรือปุ๋ยทางใบ    
 

สารเคมีป้องกนัและก าจดัศัตรูพชืและสารก าจดัแมลง 
สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสารก าจดัแมลง เป็น สารเคมีชีวภาพหรือสารเคมีสังเคราะห์เพ่ือการป้องกนั 

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

เร็วกวา่ทางราก ปุ๋ยทางใบใหส้ารอาหารคลา้ยคลึงกบัปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จึงนิยมใชก้บัการปลูกผกัและผลไมโ้ดยจะให้
ผลผลิตท่ีสูงและคุณภาพดีกวา่ 

 
3. ก าลงัการผลติปุ๋ ยเคม ี

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

 
4. กระบวนการผลติ 

บาคองโคผลิตปุ๋ย 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเม็ด (Granulated) ชนิดเม็ดแบบคอมแพค็ (Compacted) และชนิดคลุกเคลา้ 
(Bulk Blending) อีกทั้ ง ยงัสามารถผลิตสารเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีรู้จักกันในช่ือ ยูเรีย ซุปเปอร์ ฟอสเฟต (Urea Super 
Phosphate หรือUSP) และสารอินทรียก์ระตุน้ประสิทธิภาพ  (Bio Stimulant) ซ่ึงใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเพ่ือเป็นการเพ่ิม
มูลค่า (Value added) ให้แก่ผลิตภณัฑ์และความคุม้ค่าแก่ลูกคา้อีกดว้ย กระบวนการผลิตปุ๋ยจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ
อยา่งสูงควบคู่กบัเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั โดยบาคองโคจะผลิตปุ๋ยแต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 50,000 เมตริกตนัต่อแต่ละ
สายการผลิต 
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เคร่ืองผสมปุ๋ ยชนิดคลุกเคลา้ เคร่ืองป๊ัมเมด็ 

  
การบรรจุหีบห่อ เคร่ืองอบแห้งปุ๋ ยชนิดเมด็ 

 
ธุรกจิบริการพืน้ทีโ่รงงาน 
 

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

  
นิคมอุตสาหกรรม Phu My I  

ตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศเวียดนาม 
บาคองโคซ่ึงตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Phu My I  
และอยูติ่ดกบัท่าเรือของนิคม บนแม่น ้า Thi Vai 

 
บาคองโคตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ในเขตพ้ืนท่ี Ba Ria Vung Tau ทางตอนใตข้องเวียดนาม ซ่ึงอยู่

ห่างจากนครโฮจิมินส์  ประมาณ 70 กิโลเมตร ดว้ยท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยูติ่ดกบัแม่น ้ า นิคมอุตสาหกรรม Phu My I จึงมีความโดด
เด่นในการดึงดูดผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม และถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการส่งออกทางตอนใตข้องประเทศเวยีดนาม 
นอกจากน้ี นิคมอุตสาหกรรมแห่งน้ียงัไดรั้บประโยชน์จากความตอ้งการบริการดา้นพ้ืนท่ีเก็บสินคา้  เพ่ือเก็บสินคา้หรือ
วตัถุดิบก่อนการส่งออกไปยงัท่าเรือหรือสถานท่ีต่างๆ  ดว้ยเหตุน้ี บาคองโคจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการประกอบ
ธุรกิจให้บริการพ้ืนท่ีโรงงานให้แก่ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งรายไดต้่อเน่ือง (Recurring 
Income) และช่วยใหบ้าคองโคสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืจากการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ 
 

พ้ืนท่ีเก็บสินคา้ของบาคองโคตั้งอยูติ่ดกบัท่าเรือ  aria                                      Phu My I จึงมี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั                         และดา้นการให้บริการ ดว้ยท าเลท่ีตั้งดงัเช่นท่ีกล่าวมา ท าให ้     
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บาคองโคสามารถลดตน้ทุนการขนส่งและโลจิสติกส์จากการขนถ่ายวตัถุดิบและการขนส่งผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปลงได ้รวมทั้ง
สามารถใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ไดอ้ยา่งตรงเวลาอีกดว้ย  
 
ก. ผลติภัณฑ์และบริการ 

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

 
ทั้งน้ี อาคาร บาคองโค 1 (“ CC I”) และ บาคองโค 3 (“ CC III”) จะถูกใชส้ าหรับเก็บวตัถุดิบ สินคา้ส าเร็จรูป 

อะไหล่และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรของบาคองโคเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม 
อาจมีการใหลู้กคา้ภายนอกมาใชบ้ริการพ้ืนท่ีวา่งเป็นระยะสั้น ในขณะท่ีอาคารบาคองโค 5 (“ CC V”) นั้นถูกสร้างข้ึนเพ่ือ
รองรับการขยายสายการบรรจุห่อปุ๋ยทางใบ เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีวา่งคงเหลือ บาคองโคจึงจดัสรรพ้ืนท่ีดงักล่าวไวเ้พ่ือประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา้ ทั้งน้ี อาคารของบาคองโคสามารถแบ่งยอ่ยไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้ง
ยงัมีอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคครบวงจรไดแ้ก่ ท่ีจอดรถบรรทุก จุดถ่ายสินคา้ บริการรักษาความปลอดภยั  และระบบ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปาและระบบระบายอากาศ เป็นตน้  
 
2.1.4 กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ๆ 
 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
 
ภาพรวมธุรกจิ 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) หรือ UMS ประกอบธุรกิจจ าหน่ายถ่านหินประเภทบิทูมินสัและ
ซบับิทูมินสั (ถ่านหินสะอาด) เป็นถ่านหินคุณภาพดี และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย โดยน าเขา้จากประเทศอินโดนีเซีย   
หรือซ้ือจากผูน้ าเขา้ภายในประเทศ  เพ่ือจดัจ าหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเลก็ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจงัหวดัใกลเ้คียง บริษทัมี
อุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
โดยบริษทัมีกลยทุธ์น าถ่านหินดงักล่าวมาท าการคดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกบัคุณสมบติั
เชิงวิศวกรรมของหม้อไอน ้ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษัทยงัเข้าร่วมประมูลขายถ่านหินให้กับ
บริษทัเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าท่ีมีการประมูลจดัซ้ือถ่านหินอีกดว้ย 

 
บริษทัวางรูปแบบการจดัส่งถ่านหินให้ถึงมือลูกคา้อยา่งทนัท่วงที ดว้ยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) แบบครบวงจร โดยมีการบริหารจดัการกบักองถ่านหิน และคลงัสินคา้เป็นอย่างดี เพ่ือให้มัน่ใจว่าเรามีถ่านหิน
เพียงพอส าหรับส่งมอบให้ลูกคา้ ซ่ึงท าให้ลูกคา้ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกับเร่ืองการส ารองถ่านหินและเตรียมพ้ืนท่ีหรือ
คลงัสินคา้ในการจดัเก็บถ่านหินดว้ยตวัเอง  
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ก: ผลติภณัฑ์หรือบริการ 
ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึงมีปริมาณส ารองอยูม่าก โดยแหล่งถ่านหินกระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ มากกว่า 

100 ประเทศทัว่โลก ท าใหถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความมัน่คงสูง ราคามีการแข่งขนักนัสูง ส่งผลให้มีราคาถูกกวา่เช้ือเพลิง
ชนิดอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเตา ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติชนิดหน่ึง ซ่ึงมีสถานะเป็นของแข็ง
และมีแร่ธาตุท่ีส าคญั คือ คาร์บอน โดยทัว่ไปแลว้ถ่านหินจะมีสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด า และแบ่งไดห้ลายประเภท ถ่านหินท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุดเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์บิทูมินสั ซบับิทูมินสั และลิกไนต ์(พิจารณาจากค่าความร้อน ค่าความช้ืน 
และปริมาณก ามะถนั) 

 
บริษทัเนน้การขายถ่านหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสั เน่ืองจากเป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี มีค่าความร้อนใน

ระดบัปานกลาง มีค่าความช้ืนและปริมาณเถา้ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีปริมาณก ามะถนัท่ีต ่า เม่ือเทียบกบั
น ้ ามนัเตา (น ้ ามนัเตามีปริมาณก ามะถนัประมาณร้อยละ 0.1 - 3.0) ท าใหมี้มลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก ส าหรับถ่านหิน
ประเภทแอนทราไซต ์ บริษทัไม่ไดข้ายถ่านหินประเภทน้ี เน่ืองจากมีราคาสูงกวา่มาก อีกทั้งปริมาณการใชภ้ายในประเทศมี
จ ากดัและไม่มีแนวโนม้การขยายตวั ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนตซ่ึ์งเป็นถ่านหินคุณภาพต ่าท่ีสุด มีปริมาณก ามะถนัมาก ท า
ใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง ดงันั้น ถ่านหินประเภทน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมของลูกคา้  
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
 

2.2.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 
การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 
 

การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงสร้างความเติบโตใหก้บัธุรกิจขนส่งสินคา้อยา่งต่อเน่ืองกบักลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขนส่งสินคา้

ทางเรือ บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายดา้นแผนการตลาดและการท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบักลุ่มลูกคา้หลกั ในการจดัหา
ระวางสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของพวกลูกคา้ทั้งในแบบท่ีตอ้งการขนส่งสินคา้ในทนัที และแบบท่ีท าสัญญาขนส่ง
สินคา้ล่วงหนา้ ซ่ึงลว้นแต่ตอ้งมีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในเร่ืองของตลาดการขนส่งสินคา้ทางเรือและเช้ือเพลิงในเรือ 
 

ดว้ยการมุ่งเนน้ไปท่ีตวัลูกคา้และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของพวกเขา ส่งผลให้บริษทัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัใน
แถบมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบนัยงัไดข้ยายฐานลูกคา้ไปยงัแถบมหาสมุทรแอตแลนติกอีกดว้ย 
 

บริษทัเป็นหน่ึงในบริษทัขนส่งสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีมีความเช่ียวชาญในการขนส่งท่อเคลือบ ดว้ยกองเรือท่ีมี
ความหลากหลายและทีมบริหารงานท่ีมากดว้ยประสบการณ์ ท าให้โทรีเซน ชิปป้ิง สามารถจดัหาระวางสินคา้ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มเหล่าน้ีได ้
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โทรีเซนขนส่งสินคา้ปริมาณ 14.42 ลา้นตนัในปี 2561 ซ่ึงแบ่งโดยคร่าวๆ ออกเป็นร้อยละ 60/40 ระหวา่งสินคา้
แห้งเทกองกลุ่มหลกั อาทิ ถ่านหิน แร่/สินแร่ และผลผลิตทางการเกษตร และสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อย อาทิ เหล็ก ปุ๋ย 
ซีเมนต ์และอ่ืนๆ 

 

 
 

ความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 
โทรีเซนยงัคงความเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองอยา่งครบวงจร คู่แข่งทางธุรกิจส่วนใหญ่ของ

บริษทั มกัตอ้งพ่ึงพาการบริการจากหน่วยงานภายนอก อาทิ การจดัหาลูกเรือ การบริหารจดัการดา้นเทคนิค ประกนัภยั และ
การจดัซ้ือจดัหา แต่โทรีเซนมีหน่วยงานภายในท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าวดว้ยตนเอง 
 

นอกจากน้ี ด้วยรากฐานอนัแข็งแกร่งทางด้านบุคลากรท่ีมากดว้ยประสบการณ์ รวมทั้ งแผนกปฏิบัติการเรือ 
(Marine Operations Department) ซ่ึงประจ าอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร ลว้นทุ่มเทในการปฏิบติังาน เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่า
บริษทัไดด้ าเนินงานโดยมีค่าใชจ่้ายรายวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือต ่าท่ีสุดรายหน่ึง 
 

การผนวกความเช่ียวชาญของหน่วยงานต่างๆ เขา้ดว้ยกนัในเชิงลึก อนัประกอบดว้ย ลูกเรือ การด าเนินงานดา้น
เทคนิค การปล่อยเช่าเหมาล า การปฏิบติัการเชิงพาณิชย ์การเงิน และในดา้นความเส่ียง ลว้นสะทอ้นสู่สายตาของลูกคา้
อุตสาหกรรมของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี ลูกคา้ของบริษทัทราบดีวา่การขนส่งสินคา้ทางเรือดว้ยบริการของโทรีเซนจะมัน่ใจได้
ในเร่ืองของประสิทธิภาพ การด าเนินการอยา่งมืออาชีพ และยืดหยุน่ได ้ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงจ าเป็นในการท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้
การขนส่งสินคา้ของลูกคา้ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี 
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ดว้ยการเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การส่ือสารท่ีเขม้แข็ง และพอร์ตการลงทุนท่ีมี
การกระจายความเส่ียง ทั้งในส่วนของกองเรือและสินคา้ท่ีขนส่ง บริษทัเช่ือวา่โทรีเซนจะสามารถท าก าไรในช่วงการฟ้ืนตวั
ของวฏัจกัรธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองน้ีได ้ 

 
ตลาดธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
หลงัจากช่วง 2 ปีของการกลบัสู่ภาวะสมดุลอีกคร้ัง การคา้ในตลาดปี 2561 ก็อยูใ่นสภาวะท่ีท าใหบ้ริษทัเจา้ของเรือ

ท่ีบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งโทรีเซน ชิปป้ิง สามารถท าก าไรไดอ้ยา่งมาก  
 

เรือสัง่ต่อใหม่ท่ีส่งมอบเขา้สู่ตลาดมีจ านวนต ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปี ถึงแมว้า่การขายเรือเก่าเพ่ือน าไปท าลายจะชะลอ
ตวัลงอยา่งเห็นไดช้ดั แต่อตัราการเติบโตของกองเรือโลกก็ยงัคงต ่าพอท่ีจะหนุนใหมี้รายรับท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได ้ 
 

โรงงานผลิตเหลก็ในจีนยงัคงมีก าไรท่ีสูงมากเกือบตลอดทั้งปี แมว้า่ไดเ้ร่ิมลดลงในเดือนกนัยายน เช่นเดียวกนักบั
การน าเขา้ถ่านหินของจีน ซ่ึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตั้งแตปี่ท่ีแลว้จนถึงเดือนสุดทา้ยของปี 2561 ดว้ยนโยบายของรัฐบาลจีนใน
การจ ากดัปริมาณการน าเขา้ถ่านหินใหเ้ท่ากบัท่ีน าเขา้ในปี 2560 และการหยบิยกประเดน็มลพิษทางอากาศข้ึนมาอีกคร้ัง โดย
การปรับลดการถลุงเหลก็ในช่วงฤดูหนาว ส่งผลใหก้ารน าเขา้ถ่านหินลดต ่าลงอยา่งมากในช่วงปลายปี 
 

ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางเรือท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ดูเหมือนวา่จะช่วยขจดัความผนัผวนของตลาดท่ี
เกิดจากประเดน็เร่ืองก าแพงภาษีทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนได ้ แต่ในบางพ้ืนท่ีก็ไดรั้บผลกระทบจากรูปแบบ
การคา้เมลด็พนัธ์ุพืชท่ีเปล่ียนไปและปริมาณการคา้เหลก็กลา้ท่ีซบเซาลง การคา้เมลด็ถัว่เหลืองของบราซิลปรับตวัดีข้ึนอนั
เป็นผลมาจากการท่ีสหรัฐอเมริกาลดปริมาณการส่งออกเมลด็ถัว่เหลืองไปยงัจีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงปลายปีท่ีฤดูกาล
เก็บเก่ียวของบราซิลส้ินสุดลง และยงัไม่ไดถู้กทดแทนดว้ยการเพ่ิมปริมาณการส่งออกเมลด็ถัว่เหลืองของสหรัฐอเมริกา ไป
ยงัจีน บริษทัหวงัวา่ ณ ส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 การเจรจาทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนจะน าไปสู่ขอ้ตกลงท่ีจะ
อนุญาตใหจี้นสามารถท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ทางการเกษตรในปริมาณมากจากสหรัฐอเมริกาได ้ 
 

มูลค่าเรืออยู่ในระดับคงท่ีหลงัจากปรับตวัสูงข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของปี ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงในช่วงปลายปี 
กฎระเบียบใหม่ของจีนท่ีจ ากดัผูซ้ื้อชาวจีนในการซ้ือเรือท่ีมีเคร่ืองยนตห์ลกัแบบระยะท่ีสอง  (Tier II) ไดถู้กประกาศออกมา
ในช่วงกลางปี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชแ้ทบจะทนัที ผูซ้ื้อท่ีตอ้งการจะน าเรือเขา้จดทะเบียนในจีน โดยมุ่งหวงัท่ีจะเขา้สู่ตลาดการ
ขนส่งถ่านหินตามแนวชายฝ่ังของจีนอนัเป็นตลาดท่ีใหญ่มากนั้น จะไม่ถูกจ ากดัดว้ยขอ้บงัคบัเร่ืองอายเุรือท่ี 18 ปีอีกต่อไป
แลว้ แต่จะถูกจ ากดัดว้ยเร่ืองประเภทของเคร่ืองยนตห์ลกัท่ีจะมีเฉพาะในเรือท่ีสร้างตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป 
 

ในปี 2562 เราคาดว่าการส่งมอบเรือต่อใหม่จะเพ่ิมข้ึนจากระดบัท่ีต ่าในปี 2561 รวมถึงการขายเรือเก่าเพ่ือน าไป
ท าลายก็จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั กฎระเบียบเร่ืองการบ าบดัน ้ าอบัเฉาเรือและการใชเ้ช้ือเพลิงก ามะถนัต ่า (IMO 2020) 
ส่งผลให้เจ้าของเรือเก่าจะตอ้งระมดัระวงัในการลงทุนเพ่ิมเติม ก่อนท่ีจะน าเรือไปตรวจเช็คเพ่ิมเติมพิเศษก่อนน าเขา้สู่
กระบวนการขายในตลาดต่อไป ในภาพรวมแลว้ เราคาดวา่อุปทานจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีควบคุมไดใ้นอีก 1 - 2 ปีขา้งหนา้ 
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ในดา้นอุปสงค์ จะเห็นวา่มีความผนัผวนไปตามอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสภาพ
เศรษฐกิจของจีนและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก ในขณะท่ียงัมีความผนัผวนทางเศรษฐกิจในหลายพ้ืนท่ี กองทุนการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) ก็ไดค้าดการณ์ถึงอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกวา่จะยงัคงอยูเ่หนือระดบัเฉล่ีย โดยรวมเรา
คาดวา่ระดบัอุปสงคใ์นปี 2562 จะต ่ากวา่ปี 2561 เลก็นอ้ย จากสถานการณ์การเจรจาทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน
ซ่ึงก าลงัจะเขา้สู่ระยะวกิฤติในไตรมาสท่ี 1 และการน าเขา้ถ่านหินของจีนท่ียงัคงลดต ่าลงจนกวา่เทศกาลปีใหม่จะผา่นพน้ไป
นั้ น ท าให้เราคาดว่าอุปสงค์จะอยู่ในระดับต ่าในช่วงเร่ิมต้นปี  แต่ด้วยผลผลิตทางการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ของทั้ ง            
อาร์เจนตินาและบราซิล เราคาดวา่จะมีแรงหนุนจากการคา้เมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีกินระยะเวลานานเขา้มาเสริมตั้งแต่เดือนมีนาคม
เป็นตน้ไป 
 

ตั้งแต่ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2561 เป็นตน้ไป เรือทุกล าจะตอ้งท าความสะอาดถงัน ้ ามนัเพ่ือก าจดัคราบก ามะถนั
จากน ้ ามนัท่ีตกคา้งอยู ่และเปล่ียนมาใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัต ่า โดยมีก าหนดเส้นตายภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี
เช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัต ่ามีราคาแพงข้ึนส่งผลให้ตน้ทุนการขนส่งสินคา้แห้งเทกองทัว่โลกนั้นจะปรับเพ่ิมข้ึนดว้ย บริษทั
คาดวา่ปริมาณการขนส่งสินคา้จะเพ่ิมข้ึนในช่วงกลางปี เพราะผูซ้ื้อน่าจะเร่ิมกกัตุนสินคา้ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเขา้สู่ปี 2563  
 

จ านวนเรือท่ีสัง่ต่อใหม่จะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีควบคุมได ้เพราะเจา้ของเรือมีความระมดัระวงัในการสั่งต่อเรือ ดว้ย
เกรงวา่แบบของเรือจะไม่ตรงกบักฎระเบียบใหม่ต่างๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การอนุมติัสินเช่ือของธนาคารจะรัดกุมมากข้ึน 
โดยหลายธนาคารท่ีเคยใหสิ้นเช่ือแก่ภาคอุตสาหกรรมการขนส่งสินคา้ทางทะเลไดป้รับลดวงเงินลง ทั้งน้ีจ านวนเรือท่ีสั่งต่อ
ใหม่ทั้งหมดอยูท่ี่ร้อยละ 7.8 ของกองเรือปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัร้อยละ 8.8 ของปีก่อน และร้อยละ 16.9 ของปี 2559  
 
จ านวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่ส าหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2561 

ประเภทเรือทีส่ั่งต่อใหม่ จ านวนเรือ 
ขนาดระวางบรรทุกรวม 

% ของกองเรือทีม่อียู่เดมิ 
(ล้านเดทเวทตนั) 

Handysize  200 6.74 7.0% 
Handymax  248 15.21 7.8% 
Panamax  237 19.56 9.7% 
Capesize  179 46.48 14.4% 
รวม 864 87.99 10.8% 
ท่ีมา: Clarksons 

 
ราคาน า้มนั 

ราคาน ้ ามนัไดป้รับตวัสูงข้ึนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงอยา่งมากในไตรมาสสุดทา้ย  
บริษทัไดใ้ชก้ลยทุธ์ป้องกนัความเส่ียงของราคาน ้ ามนัท่ีรัดกมุในส่วนของการจองระวางบรรทุกสินคา้ล่วงหนา้ โดยการท า
สญัญาซ้ือขายน ้ ามนัล่วงหนา้ (bunker swap agreement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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2.2.2 กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
1. ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริการวศิวกรรมใต้ทะเลและเรือขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
 ลูกคา้ของเมอร์เมดประกอบดว้ยผูผ้ลิตและจดัหาน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ทั้งท่ีอยู่ภายในและภายนอก
ประเทศ บริษทัขนส่งทางท่อ และบริษทัก่อสร้างงานวศิวกรรมนอกชายฝ่ัง ภายในตลาดภูมิภาคทั้งตะวนัออกกลางและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยในปี 2561 เมอร์เมดใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลแก่ลูกคา้กวา่ 30 ราย 
 

ลูกคา้ในตะวนัออกกลางยงัคงเป็นลูกคา้หลกัของธุรกิจเมอร์เมด สัญญาการให้บริการการประดาน ้ าฉบบัส าคญัท่ี
บริษทัไดม้าในปี 2556 ผา่นบริษทั Zamil ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ของเมอร์เมดในตะวนัออกกลาง ท าให้เมอร์เมดยงัคงมีรายได้
และผลก าไรท่ีสูงและจะยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไป จนถึงส้ินปี 2562 โดยปัจจุบนั บริษทัอยูร่ะหวา่งการเจรจาเพ่ือต่อสญัญาวา่จา้ง
ในปี 2562 
 

ดว้ยกลยทุธ์การตั้งเป้าหมายเพ่ือการเติบโตน้ี (Positioning for Growth) เมอร์เมดคาดหวงัวา่จะขยายตลาดระดบั
ภูมิภาคของงานวศิวกรรมใตท้ะเลไปสู่ตลาดอ่ืนๆ  เช่น ทะเลเหนือ แอฟริกาตะวนัตก และ เมดิเตอร์เรเนียนในอีกสองสามปี
ขา้งหนา้ 
 

นอกจากน้ี การเพ่ิมอตัราการใชป้ระโยชน์ในเรือใหสู้งข้ึนยงัคงเป็นหน่ึงในส่ิงส าคญัอนัดบัตน้ๆ ของเมอร์เมด และ
ในขณะเดียวกันการให้บริการแบบส่งเสริมกนั (cross selling) ผ่านห่วงโซ่มูลค่า (value chain) รวมถึงหาสัญญาท่ีมี
ระยะเวลาสัญญาท่ียาวข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการสร้างความเติบโต เช่น เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัออกกลางก็ยงัคง
ด าเนินต่อไป 
 

เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้ง 3 ล าของ AOD ยงัคงใหบ้ริการแก่ ลูกคา้ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัน ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยสัญญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงในปี 2562 ดว้ยเหตุน้ี AOD จึงมีอตัราการใชง้านท่ีสูงถึง
ประมาณร้อยละ 99.7 โดยเฉล่ียส าหรับเรือขุดเจาะทั้งสามล า ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีบริษทัวางไว ้อตัราการใชง้านท่ีสูงน้ีเป็น
ผลมาจากการท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานไม่ไดน้อ้ยมาก  
 

ภาวะการแข่งขัน 
การบริการลูกคา้ยงัคงเป็นกลยทุธ์ท่ีสร้างความแตกต่างท่ีส าคญัมากของบริษทั มีหลายเหตุผลวา่ท าไมลูกคา้ถึงได้

เลือกใชบ้ริการของบริษทั นัน่ก็คือ บริษทัมีประวติัดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเยี่ยม ซ่ึงนบัเป็นความ
ภาคภูมิใจของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัเสนอการบริการท่ีมีคุณภาพในระดบัตน้ๆ บวกกบัราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัตลาด
ได ้บริษทัมีความสามารถและทรัพยากรท่ีจะรับมือไม่วา่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการขนาดเล็กตามแต่ท่ีลูกคา้
ตอ้งการ และยงัมีจุดใหบ้ริการแบบครบในหน่ึงเดียว (one stop-shop) ไวบ้ริการลูกคา้อีกดว้ย บริษทัมีบุคลากรภายในองคก์ร
ท่ีมีประสบการณ์และมีความทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานใหก้ารสนบัสนุนอยูเ่ป็นจ านวนมาก รวมถึงมีหุ้นส่วนเชิงกลยทุธ์ใน
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ประเทศอยู่หลายแห่ง นอกจากน้ีบริษทัยงัปฏิบติัตามมาตรฐานสากลในดา้นของเรือ เรือขุดเจาะ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด 
 

บริษทัไดท้ างานอยา่งหนกัเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงโครงการท่ีประสบผลส าเร็จจากลูกคา้ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือขยายธุรกิจไปยงั
ภูมิภาคใหม่ๆ และพฒันาฐานการด าเนินงานระดบัภูมิภาคดว้ยการสานสัมพนัธ์ท่ีระยะยาวกบัลูกคา้ และมีระบบพร้อมท่ีจะ
ใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความทุ่มเทและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเร่งด่วนไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ ดงันั้น บริษทัจึงมีความยินดีท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ืองกบัลูกคา้ทุกราย 
 

2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

2.1 ปี 2561 - ปีทีร่าคาน า้มนัมคีวามผนัผวนอย่างมาก 
ปี 2561 นบัเป็นปีท่ีตลาดน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติมีความพลิกผนัไปมา น ้ ามนัดิบเบรนทเ์พ่ิมข้ึนมากกวา่ร้อยละ 20 

และท าสถิติสูงสุดในรอบส่ีปีท่ีราคา 86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนตุลาคม 2561 แต่ตลอดทั้งปีท่ีเหลือราคาร่วงสู่ระดบั
ต ่าสุดท่ี 50 - 55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธนัวาคม 2561 จากขอ้มูล U.S. Energy Information Administration (EIA) 
น ้ ามนัดิบเบรนทมี์ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 72 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเกือบ 17 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากปี 2560 
อยา่งไรก็ตาม ราคาน ้ ามนัส้ินสุดปีอยูท่ี่ 54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงเกือบ 13 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเม่ือเทียบกบัปีท่ี
แลว้ 
 

EIA รายงานวา่มีหลายปัจจยัท่ีท าใหร้าคาน ้ ามนัลดลงอยา่งรวดเร็ว ระดบัการผลิตท่ีสูงเป็นประวติัการณ์จากผูผ้ลิต
รายใหญ่ 3 รายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ความกงัวลเก่ียวกบัการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและน ้ ามนัดิบท่ีมีอยูใ่นตลาดโลก
มีมากข้ึนกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ เน่ืองจากสหรัฐอเมริกา ยกเลิกการน าเขา้น ้ ามนัจากลูกคา้รายใหญ่ท่ีสุดหลายรายของอิหร่านไป
เป็นระยะเวลาหกเดือน ในท านองเดียวกนั Rystad Energy รายงานวา่ตลาดท่ีมีอุปทานลน้เกิน รวมถึงราคาน ้ ามนัท่ีลดลง
ในช่วงปลายปี 2561 เป็นผลมาจากการผลิตน ้ ามนัหินดินดานของสหรัฐอเมริกา ประกอบกบัการผลิตน ้ ามนัจากกลุ่มประเทศ
โอเปกท่ีสูงเกินท่ีคาดการณ์ไว ้และภาวะการสูญเสียการน าเขา้น ้ ามนัจากอิหร่านท่ีมากเกินไป 
 

ส าหรับแนวโนม้พลงังานระยะสั้น EIA ไดป้ระมาณการวา่ปริมาณการผลิตน ้ ามนัดิบโลกและของเหลวอ่ืนๆ จะอยู่
ท่ีระดบัเฉล่ีย 100.4 ลา้นบาร์เรลตอ่วนัในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 2.4 ลา้นบาร์เรลต่อวนัจากปี 2560 EIA ยงัคาดการณ์วา่องคก์รร่วม
ประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัเพ่ือการส่งออก (OPEC) จะมีการผลิตรวมเฉล่ีย 39.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2561 ลดลงเลก็นอ้ยจาก 
39.3 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2560 ในขณะท่ีคาดการณ์วา่ปริมาณการใชน้ ้ ามนัทัว่โลกเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.5 ลา้นบาร์เรลต่อวนั
ในปี 2561 เป็น 100.1 ลา้นบาร์เรลต่อวนั 
 

เพ่ือลดปัญหาอุปทานส่วนเกิน OPEC และประเทศผูผ้ลิตอ่ืนๆ รวมถึงรัสเซียไดป้ระกาศเม่ือเดือนธนัวาคม 2561 
วา่จะลดก าลงัการผลิต 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนัจากเดือนตุลาคม 2561 ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2562 แมว้า่จะมีความกงัวล
เก่ียวกบัเศรษฐกิจโลก แนวโนม้และการเพ่ิมข้ึนของการผลิตน ้ ามนัยงัคงมีอยู ่ องคก์รบางแห่งไดป้รับราคาเฉล่ียของน ้ ามนัเบ
รนทใ์นปี 2562 ลง ซ่ึงองคก์รต่างๆ ไดค้าดการณ์ราคาน ้ ามนัเบรนทเ์ฉล่ียในปี 2562 ตามตารางดา้นล่าง 
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ประมาณการราคาน า้มนัเบรนท์ปี 2562 
Citi 60 เหรียญสหรัฐ 
EIA แห่งสหรัฐอเมริกา 61 เหรียญสหรัฐ 
Goldman Sachs   70 เหรียญสหรัฐ 
Barclays 72 เหรียญสหรัฐ 
JP Morgan 73 เหรียญสหรัฐ 
ส านกัข่าวรอยเตอร์จากนกัวเิคราะห์และนกัเศรษฐศาสตร์ 38 คน 74.5 เหรียญสหรัฐ 
S&P Global Platts จากการส ารวจธนาคารและโบรกเกอร์จ านวน 11 แห่ง 75.5 เหรียญสหรัฐ 
ท่ีมา: Kennedy Marr 

 
Rystad Energy มีความเห็นวา่การลดการผลิตจะส่งผลให้ตลาดมีความสมดุลมากข้ึนในปี 2562 ในปี 2563 ตลาด 

gasoil จะตึงตวัเน่ืองจากการจ ากดัการใชเ้ช้ือเพลิงซลัเฟอร์ ในการขนส่งขององคก์รเดินเรือระหวา่งประเทศ (IMO) ปี 2562 
ท าใหร้าคาน ้ ามนัสูงข้ึนแมว้า่จะมีอุปทานลน้ตลาดก็ตาม ดงันั้นในการช่วยสร้างความสมดุลให้กบัตลาด การผลิตน ้ ามนัทัว่
โลกจะอยูท่ี่ 1.8 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ี 2.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั 
 

ในแง่ของการลงทุน การฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไปคาดวา่จะด าเนินต่อไปในปี 2562 Rystad Energy คาดการณ์วา่
การใชจ่้ายนอกชายฝ่ังจะสูงกวา่การใชจ่้ายในการผลิตน ้ ามนัหินดินดานบนฝ่ังในปี 2562 เน่ืองจากราคาน ้ ามนัลดลงในช่วง
ปลายปี 2561 การใชจ่้ายส าหรับอุตสาหกรรมน ้ ามนัหินดินดานมีแนวโน้มทรงตวั ในทางตรงกนัขา้มผูรั้บเหมาในตลาด
บริการนอกชายฝ่ัง รวมทั้งตลาดของผูป้ระกอบการดา้นการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงและการปฏิบติัการต่างๆ จะไดรั้บ
ประโยชน์จากแนวโนม้การพลิกฟ้ืนน้ีและคาดวา่จะเติบโตร้อยละ 4 ในปี 2562 

 

 
 

Moody คาดการณ์วา่ในปี 2562 ราคาน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติจะยงัคงผนัผวน แต่ก็มีขอบเขตจ ากดั ในขณะท่ีการ
ประกาศล่าสุดของการลดการผลิตช่วยบรรเทาความกงัวลเก่ียวกบัภาวะอุปทานลน้ตลาด ค าถามส าคญัในปี 2562 คือ โอเปก
และรัสเซียจะรักษาวนิยัการผลิตของตนไดห้รือไม่ และจะเกิดอะไรข้ึนในเดือนมิถุนายนเม่ือขอ้ตกลงดงักล่าวส้ินสุดลง 
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Wood Mackenzie ไดป้ระมาณการราคาน ้ ามนัเบรนท ์เป็นกรณีขั้นพ้ืนฐานวา่จะมีราคาเฉล่ียท่ี 66 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรลในปี 2562 แต่ยงัระบุถึงความไม่แน่นอนท่ีส าคญัหา้ประการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์อนัไดแ้ก่ การชะลอ
ตวัทางเศรษฐกิจและอตัราอุปสงคน์ ้ ามนัท่ีลดลง การเปล่ียนแปลงของการผลิตน ้ ามนัหินดินดานในสหรัฐอเมริกา การยกเลิก
การน าเขา้น ้ ามนัระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ผลกระทบโดยรวมในช่วงห้าปีของกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ ามนัท่ีใชก้าร
บริการการขุดเจาะและโครงการผลิตน ้ าโดยทัว่ไปนอ้ยลง และการเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขั้นตน้ ความแตกต่างของ
ค่าแรง และความตอ้งการน ้ ามนัดิบประเภทต่างๆ ในกรณีท่ีการจ ากดัการใชเ้ช้ือเพลิงซลัเฟอร์ ขององคก์ระหวา่งประเทศ 
(IMO) เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม 2563 

 
2.2 อุตสาหกรรมการผลติน า้มนัและก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ่ัง 

อตัราการอนุมติัโครงการนอกชายฝ่ังข้ึนสูงสุดตามดชันีวดัการลงทุน (FIDs) จ านวน 120 โครงการในปี 2555 แต่
ตั้งแต่นั้นโครงการก็ถูกกดดนัจากราคาน ้ ามนัท่ีลดลงตั้งแต่ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2557 การลดการใชจ่้ายดา้นการส ารวจและ
ผลิตของบริษทัน ้ ามนั ท าให้ FIDs ตกลงถึงร้อยละ 33 ในปี 2558 โครงการขนาดใหญ่กว่าไดรั้บผลกระทบหนักข้ึนเม่ือ
จ านวนของการพฒันาโครงการเหล่านั้นลดลงในปี 2559 ท าใหด้ชันีค่า FID ลดลงร้อยละ 60 ในปี 2555 
 

จากนั้นตลาดเร่ิมเห็นถึงจ านวนโครงการใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 62 โครงการในปี 2560 และมีราว 90 โครงการในปี 2561 
และอีก 100 โครงการในปี 2562 Rystad Energy มีความเห็นว่าแมร้าคาจะลดลงในช่วงไตรมาสท่ีส่ีของปี 2561 
ผูป้ระกอบการยงัคงวางแผนท่ีจะใชจ่้ายมากข้ึนในปี 2562 และเดินหนา้ต่อไปเพ่ืออนุมติัโครงการในปี 2561 ราคาต่อหน่วย
จะตกต ่าสุดตั้งแต่ปี 2549 ลดลงร้อยละ 30 จากปี 2557 ท าใหต้น้ทุนต่อบาร์เรลและราคาคุม้ทุนเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอยา่งมาก 

 

 
 

Westwood Energy Group คาดการณ์วา่จ านวนโครงการกรีนฟิลด์นอกชายฝ่ังท่ีผ่านการอนุมติัโดย FID เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 154 ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัในปี 2559 และคาดวา่จะใชเ้งิน 44.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในระหวา่งปี 2562 ถึง 2566 
ในการติดตั้งท่อส่งน ้ ามนันอกชายฝ่ัง 18,480 กิโลเมตร ปริมาณกิจกรรมนอกชายฝ่ังท่ีส าคญัส าหรับเรือบริการ IRM (การ
ส ารวจ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา) คาดวา่จะกลบัสู่ตลาดและมีมูลค่า 21 พนัลา้นเหรียญสหรัฐระหวา่งปี 2562 - 2566 ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัปี 2557 - 2561 และเช่นเดียวกนั Rystad Energy มีความเห็นว่า อนาคตทางธุรกิจของผู ้
ใหบ้ริการในอุตสาหกรรมแหล่งน ้ ามนันอกชายฝ่ังจะมีความแขง็แกร่ง และการลงทุนในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังจะมีความ
แขง็แกร่งมากข้ึน แมว้า่ราคาน ้ ามนัจะอยูท่ี่ 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็ตาม แต่การลงทุนคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนส าหรับกิจกรรม 
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E&P ทั้งในระดบัน ้ าลึกปานกลางและน ้ าลึกมาก ดว้ยโครงการใหม่มากกว่า 100 โครงการท่ีมีเป้าหมายเพื่อรองรับการ
กิจกรรมนอกชายฝ่ังในปี 2562 ผูใ้ห้บริการนอกชายฝ่ังสามารถคาดการณ์รายไดท่ี้จะเพ่ิมข้ึนในปี 2562 หลงัจากท่ีลดลง
ตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยร้อยละ 30 ของโครงการในปี 2562 ตั้งอยูใ่นตะวนัออกกลาง ร้อยละ 25 ในอเมริกาใต ้ร้อยละ 15 
ในแอฟริกาและเอเชีย และท่ีเหลืออยูใ่นยโุรปและอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตามจะตอ้งมีการบนัทึกไวว้า่ในปี 2561 เพ่ือให้
บรรลุศกัยภาพในการอนุมติัโครงการอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังไดเ้ตม็จ านวน ทุกหน่วยงานจ าเป็นจะตอ้งใชค้วามพยายามใน
การลดตน้ทุนเพ่ิมเติมดว้ย 
 
3. งานบริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
3.1 ตลาดงานวศิวกรรมใต้ทะเล 

ตลาดงานวิศวกรรมใตท้ะเลยงัคงมีปริมาณการใชบ้ริการสูงอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 2561 ส่งผลให้เกิดการแข่งขนั
ดา้นราคาท่ีรุนแรงและอตัราค่าเช่าเรือรายวนัท่ีลดลง อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยในปี 2561 
เช่นการใชป้ระโยชน์จากเรือสนบัสนุนการด าน ้ าโดยเฉล่ียนอกภูมิภาคทะเลตอนเหนืออยูท่ี่ร้อยละ 55 - 63 ในปี 2561 เทียบ
กบัปี 2560 ท่ีร้อยละ 53 - 54 ซ่ึงยงัห่างไกลจากอตัราการใชร้้อยละ 77 – 84 ในช่วงท่ีราคาน ้ ามนัมีระดบัสูงสุดในปี 2557 เรือ 
ROV นอกภูมิภาคทะเลตอนเหนืออยูท่ี่ร้อยละ 56 - 63 ในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 68 - 71 ในปี 2560 ตามขอ้มูลของการ
วิจยัเชิงกลยทุธ์นอกชายฝ่ัง นอกจากน้ี Rystad Energy เห็นวา่แนวโน้มของผูใ้ห้บริการรับเหมางานนอกชายฝ่ัง รวมถึงผู ้
ใหบ้ริการใตท้ะเลในปัจจุบนัดูเหมือนจะมีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีโครงการใหม่มากกวา่ 100 โครงการท่ีจะไดรั้บการอนุมติั
ในปี 2562 รายงานการอนุมติัโครงการล่าสุดของ Rystad Energy ช้ีให้เห็นวา่ในปี 2562 จะมีการใชจ่้ายร่วม 210 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการนอกชายฝ่ังทัว่โลก 
 

หลงัจากรายไดใ้นอุตสาหกรรมน้ีลดลงส่ีปีติดต่อกนั รายไดก้ารบริการในอุตสาหกรรมน้ีคาดว่าจะเร่ิมกลบัมา
เติบโตอีกคร้ังในปี 2562 เน่ืองจากการอนุมติัโครงการนอกชายฝ่ังในปี 2560 2561 และ 2562 จะส่งผลใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น
อยา่งมากในระดบัหลกั Mid-Single Digits ซ่ึงเป็นไปตามภาวะการใชจ่้ายท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการลงทุนท่ีถูกก าหนดไว ้
 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ราคาน ้ ามนัปรับตวัลดลงโดยน ้ ามนัเบรนทมี์การหมุนเวยีนปรับเปล่ียนประมาณ 60 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล ผูป้ระกอบการน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติยงัคงวางแผนท่ีจะใชจ่้ายมากข้ึนในปี 2562 และเดินหนา้ต่อไปเพ่ือ
อนุมติัโครงการ ซ่ึงจะมีการอนุมติัโครงการอยา่งนอ้ย 100 โครงการในต่างประเทศในปี 2562 หลงัจากท่ีโครงการประมาณ 
90 กวา่โครงการไดรั้บไฟเขียวใหด้ าเนินการไดใ้นปี 2561 โครงการท่ีอยูใ่นแผนเพ่ือการอนุมติัในปี 2562 ส าหรับโครงการ
พฒันากรีนฟิลดมี์มูลค่าประมาณ 120 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

จากขอ้มูลของ Rystad Energy พบวา่ร้อยละ 30 ของโครงการในปี 2562 ตั้งอยูใ่นตะวนัออกกลางร้อยละ 25 ใน
อเมริกาใตร้้อยละ 15 ในแอฟริกาและเอเชียและส่วนท่ีเหลือในยโุรปและอเมริกาเหนือรวมกนั 

Westwood คาดวา่ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเรือใตท้ะเลจะอยูท่ี่ 10 - 13 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ในช่วงปี 2562 
- 2566 โดยคาดว่าอุปสงค์การใชบ้ริการเรือใตท้ะเลจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 ซ่ึงจะเพียงพอต่อการเพ่ิมข้ึนของอตัราค่าเช่าเรือ
รายวนั 
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Rystad Energy คาดวา่ผูรั้บเหมาในตลาดใตท้ะเลนอกชายฝ่ังและการบริการ MMO (การบ ารุงรักษา การดดัแปลง
และการปฏิบติัการ) จะใชจ่้ายเกินกวา่กิจกรรมการใชน้ ้ ามนัหินดินดานบนฝ่ังในปี 2562 โดยท่ีงบประมาณส าหรับการผลิต
น ้ ามนัหินดินดานจะลดลงอย่างมากหลงัจากราคาลดลงในช่วงท้ายของปี 2561 ในอีกทางหน่ึงงบประมาณการใช้จ่าย
อุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังอยูท่ี่ระดบัต ่าสุดในรอบ 10 ปีหลงัจากมีการคุมค่าใชจ่้ายอยา่งเขม้ขน้ในรอบ 4 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงตั้งแต่
นั้นเป็นตน้มายงัไม่มีกิจกรรมการบริการเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็นในการผลกัดนัตลาด 

 
3.2 ประเภทของเรือวศิวกรรมใต้ทะเล 

อุตสาหกรรมบริการนอกชายฝ่ังเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีความหลากหลาย โดยมีเรือปฎิบติัการหลายประเภทให้บริการ
ในงานท่ีแตกต่างกนัไปดว้ยระบบและอุปกรณ์เฉพาะตวั เรือเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนจากเรือท่ีอาจสร้างข้ึนมาเพ่ือใชเ้ฉพาะงาน 
เช่น เพ่ืองานประดาน ้ าโดยเฉพาะ หรืออาจจะเป็นเรือท่ีมีการดดัแปลงบ่อยคร้ังจากเรือประเภทหน่ึงให้เป็นอีกประเภทหน่ึง 
ตามลกัษณะของธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ค าวา่ เรือสนบัสนุนงานบริการงานวศิวกรรมนอกชายฝ่ัง จึงอาจหมายรวมถึงเรือได้
หลายประเภทซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ปกตินกัหากจะน าเรือล าหน่ึงมาให้บริการเฉพาะงานประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น เรือล า
หน่ึงอาจสามารถปฏิบติังานไดท้ั้งงานด าน ้ า งานยานส ารวจใตท้ะเลแบบไร้คนขบั (ROV) งานส ารวจและงานสนบัสนุนงาน
ก่อสร้างข้ึนอยูก่บัโครงสร้างการออกแบบของเรือแต่ละล า 
 

โดยทัว่ไปแลว้เรือสนบัสนุนการด าน ้ า (DSV) ในอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง จึงอาจมาจากเรือแปลงสภาพท่ีมาพร้อม
กบัระบบพ้ืนฐานปฏิบติัการด าน ้ าแบบใชอ้ากาศ (rudimentary air diving spreads) จนไปถึงเรือต่อใหม่ท่ีมาพร้อมกบัระบบ
การท างานอยา่งสมบูรณ์แบบและซบัซอ้นข้ึนเพ่ือการด าน ้ าลึก เรือสนบัสนุน ROV อาจจะเป็นเรือท่ีมาพร้อมกบัระบบส่ง
ยานแบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงสามารถน าข้ึนเรือและปลดประจ าการเรือภายในระยะเวลาท่ีสั้นมาก ในขณะท่ีเรือสนบัสนุนการงาน
ก่อสร้างจะมีคุณสมบัติและการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าน ้ าและการปฏิบัติงาน ROV ดงันั้น หน้าท่ีหลกัของเรือ
ใหบ้ริการก่อสร้างจะเป็นเร่ืองของการติดตั้งและร้ือถอนงานใตน้ ้ าและบนพ้ืนผิวน ้ า เรือท่ีใหบ้ริการงานวางท่ออาจมีลกัษณะ
การออกแบบท่ีแตกต่างกนัของระบบและอุปกรณ์บนเรือ แต่หน้าท่ีหลกัของเรือเหล่าน้ีจะเป็นการวางท่อในกน้ทะเลหรือ
เสน้ทางท่ีก าหนด 
 
4. อุตสาหกรรมขุดเจาะนอกชายฝ่ัง – ปรับตวัขึน้เลก็น้อย อตัราค่าเช่าเรือรายวนัเรือยงัทรงตวั 
4.1 ตลาดการขดุเจาะนอกชายฝ่ัง 

อุปสงคก์ารใชบ้ริการเรือขดุเจาะเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากร้อยละ 70 - 72 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 78 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 
2561 จ านวนเรือขดุเจาะท่ีไดท้ าสญัญาวา่จา้งดีข้ึนเพียงเลก็นอ้ยในปีท่ีผา่นมา  RigLogix เผยใหเ้ห็นวา่อตัราค่าเช่าเรือขดุเจาะ
ไม่มีการขยบัตวัมากนกัในปี 2561 ยกเวน้ในพ้ืนท่ีบางแห่งท่ีมีความตอ้งการสูง หน่ึงในนั้นคือในแถบประเทศนอร์เวย ์ ซ่ึงมี
จ านวนอุปกรณ์ล่าสุดท่ีน าไปติดตั้งในสภาพแวดลอ้มอนัยากล าบากมูลค่าถึง 300,000 เหรียญสหรัฐ อีกภูมิภาคหน่ึงท่ีอตัรา
ค่าเช่าเรือรายวนัมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วงปี 2561 คือ ตลาดเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ในอ่าวเมก็ซิโกของ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงจ านวนอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ขายาวมีมูลค่าถึง 80,000 - 85,000 เหรียญ
สหรัฐเทียบกบัในปีก่อนท่ี 60,000 - 65,000 เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีอตัราค่าเช่าเรือขดุเจาะในน ้ าต้ืนก็มีอตัราเพ่ิมข้ึนจาก 
50,000 - 55,000 เหรียญสหรัฐเป็น 65,000 - 70,000 เหรียญสหรัฐ 
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นกัวิเคราะห์ของ IHS Markit ให้ความเห็นวา่ระดบักิจกรรมของเรือขุดเจาะในปี 2562 จะไม่แตกต่างจากปี 2561 
ภาวะอุปทานลน้ตลาดอยา่งต่อเน่ืองไดส้ร้างการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ และผูป้ระกอบการจะยงัคงเป็นฝ่ายก าหนดเง่ือนไขการ
ว่าจ้างอยู่ต่อไป ผลกระทบจากความล่าช้าของโครงการและการยกเลิกสัญญาจา้งจะยงัคงอยู่ และเน่ืองจากอตัราการใช้
ประโยชน์ของเรือยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า อตัราค่าเช่าเรือขดุเจาะรายวนัจึงไม่เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงผูรั้บจา้งต่างๆ จะยงัคง
ตอ้งยอมรับเง่ือนไขเหล่าน้ีต่อไป 

 

 
 

4.2 ประเภทของเรือขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
เรือขดุเจาะมีอยูห่ลายชนิดดว้ยกนั ส่วนมากจะเป็นท่ีรู้จกัในนามเรือเรือขดุเจาะนอกชายฝ่ังแบบเคล่ือนท่ี (“Mobile 

Offshore Drilling Units” หรือ “MODU”) 
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เรือขุดเจาะแบบท้องแบน (Tender) 
เรือขดุเจาะแบบทอ้งแบน (Tender) เป็นเรือท่ีจอดอยูข่า้งฐานขดุเจาะท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์ขดุเจาะในตวัของมนั

เอง มีเครนยก ท่ีสามารถติดตั้งป้ันจัน่บนฐานขดุเจาะอ่ืนได ้ ท าใหไ้ม่ตอ้งใชเ้รือป้ันจัน่และอุปกรณ์อ่ืนแยกต่างหาก เรือขดุ
เจาะแบบทอ้งแบน (Tender) สามารถท างานในน ้ าลึกท่ี 2,000 ฟตุ และสามารถเจาะไดลึ้กถึง 18,000 ฟตุ 
 

เรือขุดเจาะแบบสามขา (Jack-up) 
เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) เป็นเรือขดุเจาะเคล่ือนท่ีท่ียกระดบัไดด้ว้ยตวัมนัเอง พร้อมกบัขาท่ีสามารถ

หยอ่นลงไปท่ีพ้ืนมหาสมุทร เม่ือฐานยดึติดเรียบร้อยแลว้ แท่นขดุเจาะจะยกตวัข้ึนจากขาหยัง่โดยอยูเ่หนือค่าความสูงของ
คล่ืนในบริเวณนั้น เรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) สามารถท างานในน ้ าลึก 350 ถึง 450 ฟตุและมีความสามารถของการ
ขดุเจาะไดลึ้กถึง 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 
 
4.3 ตลาดเรือขุดเจาะแบบสามขา (Jack-Up) 

ณ เดือนธนัวาคม 2561 กองเรือขุดเจาะแบบสามขามีจ านวน 518 ล า ซ่ึงในจ านวนน้ีมีเรือ 66 ล าไม่มีการใชง้าน 
และมีเรือ 315 ล าท่ีไดรั้บการท าสญัญาเพ่ือท างาน โดยมีอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือขุดเจาะโดยรวมในตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 
61 และ 70 ตามล าดบั อตัราการใชป้ระโยชน์ทั้งหมดส าหรับเรือขุดเจาะท่ีมีอายมุากกวา่ 10 ปีอยูท่ี่ร้อยละ 53 ขณะท่ีการใช้
ประโยชน์ของเรือขดุเจาะท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 10 ปีอยูท่ี่ร้อยละ 70  
 

จากผลการส ารวจของ Pareto Securities Equity พบวา่ค่าสถิติของอตัราค่าเช่าเรือรายวนัวนัส าหรับเรือขดุเจาะแบบ
สามขาในอดีตค่อนขา้งคงท่ีตลอดทั้งปี ยกเวน้เรือขดุเจาะแบบสามขา IC ท่ีอายนุอ้ยกวา่ 10 ปีท่ีมีอตัราค่าเช่าเรือรายวนัขยบั
สูงข้ึน  
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RigLogix รายงานวา่อตัราค่าเช่าเรือรายวนัไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกัในปี 2561 ยกเวน้ตลาดเรือขุดเจาะสามขา
แถบพ้ืนท่ีห่างไกลในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงการติดตั้งแท่นขุดเจาะสามขาแบบยาวมีอตัราถึง 80,000 - 85,000 
เหรียญสหรัฐเทียบกบัปีก่อนท่ี 60,000 - 65,000 เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีอตัราค่าเช่าเรือรายวนัส าหรับเรือขุดเจาะสามขาใน
เขตแนวน ้ าต้ืนก็มีอตัราเพ่ิมข้ึนจาก 50,000 - 55,000 เหรียญสหรัฐเป็น 65,000 - 70,000 เหรียญสหรัฐ 
 

RigLogix ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมวา่ ความสมดุลทางอุปสงคก์บัอุปทานเพียงอยา่งเดียว ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาการ
ใชบ้ริการเรือขุดเจาะท่ีน้อยกว่าภาวะปกติได ้และเพ่ือให้อตัราค่าเช่าเรือรายวนัเพ่ิมข้ึนอย่างมาก อตัราการใช้ประโยชน์
จะตอ้งสูงถึงร้อยละ 85 ซ่ึงนัน่หมายความวา่อุปสงคท่ี์จะใชเ้รือขดุเจาะจะตอ้งเพ่ิมข้ึนถึง 89 ล าหรือจะตอ้งปลดระวางเรือขุด
เจาะออกจากตลาดจ านวนเกือบ 100 ล า ซ่ึงคงจะไม่เกิดข้ึนเร็วๆ น้ี นอกจากน้ี ยงัมีการต่อเรือขดุเจาะแบบสามขาใหม่ในอู่ต่อ
เรือต่างๆ อีกถึง 79 ล า อตัราค่าเช่าเรือรายวนัส าหรับเรือขุดเจาะแบบสามขาจะยงัไม่ขยบัข้ึนในปี 2562 โดยเฉพาะใน
ตะวนัออกกลางท่ีมีเรือขดุเจาะมากกวา่ 100 ล าเพ่ือแข่งขนักนัรับงาน 
 
5. ต าแหน่งทางการตลาดของเมอร์เมด 

การท่ีเมอร์เมดประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติมานานกวา่ 30 ปี เมอร์เมดจึงภูมิใจท่ีจะ
กล่าวไดว้า่เมอร์เมดมีความเป็นเลิศทางดา้นช่ือเสียงอนัยาวนานในการบริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล ดว้ยการด าเนินงานทัว่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละตะวนัออกกลาง เมอร์เมดมีบทบาทส าคญัในตลาดใตท้ะเลทัว่โลก เมอร์เมดสามารถจดัหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบังานวิศวกรรมใตท้ะเลในทุกระดบัน ้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมอนัซบัซอ้น และทา้ทายในทุก
ภูมิภาคของโลกส าหรับตลาดน ้ ามนัและก๊าซ 
 

เมอร์เมดเป็นเจา้ของและด าเนินงานการก่อสร้างเรืองานวศิวกรรมใตท้ะเล และการส ารวจท่ีช่วยใหบ้ริษทัสามารถ
มอบขอ้เสนอการบริการท่ีแตกต่างใหก้บัลูกคา้ของบริษทัได ้ โดยมุ่งเนน้ไปท่ีความสมัพนัธ์ระยะยาวท่ีช่วยเพ่ิมการส่งมอบ
บริการและลดความเส่ียงโดยรวม 
 

เมอร์เมดจะยงัคงพิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองของแนวโนม้น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติในตลาดนอกชายฝ่ังในช่วง 
12 เดือนขา้งหนา้ และดว้ยภาวะการปรับสมดุลของตลาดน ้ ามนั ผูป้ระกอบการในวงการน ้ ามนัต่างหยบิยกคุณสมบติัเด่นของ
ตนในฐานะผูใ้หบ้ริการงานน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ตนอยูเ่หนือกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืน และ
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เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีแลว้ เมอร์เมดเช่ือวา่เมอร์เมดเป็นหน่ึงในบริษทักลุ่มท่ีมีชั้นเชิงท่ีสามารถแข่งขนัในสภาพ
ตลาดปัจจุบนัได ้เน่ืองจากกลยทุธ์ในต าแหน่งทางการตลาดของเมอร์เมด ความมีช่ือเสียง ภาพรวมผลงานท่ีผ่านมาท่ีเป็นท่ี
รับรู้และความมีวนิยัทางการเงิน ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และการมุ่งเน้นงานน ้าตื้น 
กองเรือเมอร์เมดมีเรือบริการวิศวกรรมใตท้ะเลในเขตแนวน ้ าต้ืนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัดีว่ามีจุดแข็งและ

ไดรั้บผลกระทบไม่มากนกัจากราคาน ้ ามนัท่ีลดต ่าลง เน่ืองจากมีการรายงานวา่จุดคุม้ทุนของงานประเภทน้ีต ่ากวา่ในส่วน
ของงานในเขตน ้ าลึก ดงันั้น จึงมีโอกาสนอ้ยท่ีจะโดนผลกระทบของภาวะหดตวัของอุปสงคใ์นตลาด เมอร์เมดยงัไดเ้ขา้ท า
กิจการร่วมคา้ท่ีมัน่คงกับผูป้ระกอบการท้องถ่ินหลายราย เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มบริษทัน ้ ามนัระดับชาติ (NOCs) เหนือ
น่านน ้ าของประเทศท่ีไดรั้บเอกสิทธ์ิตามกฎ Cabotage ของประเทศเหล่านั้น รวมถึงกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางและ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค จึงท าใหเ้มอร์เมดไดรั้บประโยชน์ของการขยายธุรกิจทอ้งถ่ินเน่ืองจาก NOCs มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองและเนน้ความมัน่คงดา้นพลงังานซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีมีความผนัผวนทางราคานอ้ยกวา่ 

 
การมุ่งเน้น IRM และการขยายธุรกจิทางภูมิศาสตร์ 
หน่ึงในธุรกิจหลกัของเมอร์เมดยงัคงมุ่งเน้นไปท่ีการส ารวจ การซ่อมบ ารุง และการบ ารุงรักษางานให้กบักลุ่ม

ประเทศ NOC ประจ าปี ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบเร่ืองการลดรายจ่ายดา้นตน้ทุน (capital expenditure) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง     
อุปสงคต์ลาดระยะกลางถึงระยะยาวคาดวา่จะยงัคงอยูค่่อนขา้งสมบูรณ์ ซ่ึงน่าจะเป็นสณัญาณท่ีดีส าหรับเมอร์เมด 
 

เมอร์เมดยงัคงมุ่งมัน่ให้บริการด้านอ่ืนๆ และขยายตวัทางภูมิศาสตร์ในประเทศท่ีมีอุปสงค์ของการใชบ้ริการ
ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตลาดงานการวางสาย umbilical ใตท้ะเล สาย Risers และ Flowlines จากใตท้ะเลสู่ผิวน ้ า 
(SURF) และแหล่งท่ีมีความตอ้งการการติดตั้งสายเคเบิลใตท้ะเล  
 

ช่ือเสียงด้านคณุภาพและความปลอดภัย แหล่งสินทรัพย์ทีท่นัสมยั 
เมอร์เมดยงัคงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมท่ีมีประวติัการปฏิบติัการและความปลอดภยัท่ี          

ดีเยีย่ม รวมทั้งทีมผูบ้ริหารท่ีมีความมัน่คง ซ่ึงจะช่วยให้มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในสภาพตลาดท่ียากล าบากมากข้ึน 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติใหญ่ๆ จะเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีประวติัการท างานมายาวนานมากกวา่ผูใ้ห้บริการ
หนา้ใหม่ กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดมีเรือท่ีอายกุารใชง้านนอ้ยส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 10 ปี จึงท าให้เมอร์เมดอยูใ่น
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 2562 พร้อมโอกาสทางธุรกิจท่ี
เพ่ิมข้ึน  

 
 วนิัยทางการเงิน 
ท่ามกลางสภาวะตลาดท่ีทา้ทายเหล่าน้ี เมอร์เมดยงัคงสามารถรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีต ่าและมีปริมาณเงินสด

ส ารองท่ีเพียงพอ ช่วยใหบ้ริษทัยงัคงคล่องตวัและเตรียมพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์เพ่ือการเติบโตในทางอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้น
ปัจจุบนั 
 

(อ้างอิง: IHS Markit, Kennedy Marr, องค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน า้มนัเพ่ือการส่งออก (OPEC), Pareto Securities 
Research, Rigzone, Rystad Energy, Strategic Offshore Research, U.S. Energy Information Administration  (EIA), 
Moody’s, Wood Mackenzie) 
 
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 เน่ืองจากลักษณะการด าเนินธุรกิจของบาคองโคท่ีแตกต่างกันส าหรับตลาดในประเทศเวียดนามและตลาดใน
ต่างประเทศ บาคองโคจึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่างกนัในแต่ละตลาด 
 

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 าหน่ายสินคา้โดยตรงให้แก่บริษทัคา้ส่งในประเทศเวียดนาม ซ่ึงจะจ าหน่ายสินคา้ดังกล่าวให้แก่        
ผูค้า้ปลีกซ่ึงเป็นผูน้ าผลิตภณัฑด์งักล่าวไปกระจายต่อแก่ผูใ้ชอี้กต่อหน่ึง ในขณะท่ีกลุ่มลูกคา้ของบาคองโคในต่างประเทศ 
คือ บริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไป (Trader) ซ่ึงวา่จา้งใหบ้าคองโคผลิตและจดัหาตามสูตรการผลิต  

 
2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

ตลาดโลกโดยรวม 
จากขอ้มูลของสภาวะตลาดปุ๋ยเคมีโลก โดย Food and Agriculture Organization of the United Nations อุปสงค์

การใชปุ๋้ยรวมอยูท่ี่ประมาณ 191.8 ลา้นเมตริกตนัในปี 2562 และจะเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 201.6 ลา้นตนัในปี 2563 ซ่ึงตลาด
เอเชียเป็นตลาดซ่ึงมีการอุปโภคปุ๋ยเคมีมากท่ีสุดและการบริโภคโดยส่วนมากมาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต ้ 
 

ตลาดเวยีดนาม 
ถึงแมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีทา้ทาย ตลาดปุ๋ยในเวยีดนามยงัคงท าผลงานไดดี้  ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ความตอ้งการใชปุ๋้ยท่ีมีอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เน่ืองจากมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในเวียดนามอยู่ในภาค
การเกษตร 
 
ธุรกจิบริการให้เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 

ทศิทางธุรกจิพืน้ทีเ่กบ็สินค้าในเวยีดนาม 
ภาคอุตสาหกรรมในเวียดนามแบ่งออกเป็นเขตเศรษฐกิจส าคญั 3 แห่ง ไดแ้ก่ 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
อุตสาหกรรมหนาแน่นท่ีสุดโดยเฉพาะในบริเวณใกลเ้คียงกบั Baria และท่าเรือ Phu My  และในปัจจุบนัระบบท่าเรือของ
เวยีดนามก าลงัไดรั้บการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัโดยเฉพาะท่าเรือท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ แต่โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับก็ยงัมี
ขอ้จ ากดัในแง่การรองรับตูสิ้นคา้และสินคา้เทกอง ดงันั้น การพฒันาพ้ืนท่ีเก็บสินคา้ และความพร้อมในการใหบ้ริการ ผนวก
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กบัการบริหารจดัการทางดา้นโลจิสติกส์อย่างเช่ียวชาญ คือ ปัจจยัส าคญัในการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือ และ
ภาคอุตสาหกรรมของเวยีดนาม 
 
2.2.4 กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ๆ 
 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
 

นโยบายการตลาด 
บริษทัท าแผนการตลาดโดยใชจุ้ดแข็งของถ่านหิน ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีมีตน้ทุนต ่ากว่าการใช้น ้ ามนัเตา และยงัมี

ปริมาณส ารองท่ีมากกวา่ จึงท าใหเ้ป็นเช้ือเพลิงท่ีผูป้ระกอบการนิยมใชก้นัเม่ือเปรียบเทียบกบัพลงังานอ่ืนๆ  บริษทัเนน้การ
รักษาฐานลูกคา้เดิมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษทัมีกลยุทธ์การตลาดในดา้นต่างๆ ท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

 
 กลยุทธ์การแข่งขัน 
 (1) ด้านสินค้าและบริการ 

บริษทัมีกลยุทธ์ท่ีส าคญัทางดา้นผลิตภณัฑ์ โดยบริษทัมีกระบวนการคดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เหมาะสมกบัหมอ้ไอน ้ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญ
เช้ือเพลิง ณ ปัจจุบนั บริษทัด าเนินนโยบายน้ีให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหก้บัสินคา้ เพ่ือลดการแข่งขนัดา้นราคา โดยเฉพาะกบัผูจ้ดัจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ โดยบริษทัมุ่งเนน้การท า
ตลาดโดยเจาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีต ่ากวา่
การขายถ่านหินใหก้ลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 

(2) ด้านการขยายฐานลูกค้า 
เน่ืองจากถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีราคาต ่า รวมถึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณส ารองสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้ ามนั

เตาและก๊าซธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยมาก (ประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส) ดังนั้ น โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ  จึงมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนมาใชถ่้านหินเพ่ิมมากข้ึน บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจมานานและมีกลุ่มลูกคา้
กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมต่างๆ    แต่เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงในช่วงท่ีผา่นมา จึงท าใหลู้กคา้เดิมลดลงไปดว้ย บริษทัจึงได้
เร่ิมสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายเดิมท่ีหยุดใชถ่้านหินของบริษทัไป โดยในปีน้ีมีลูกคา้รายเดิมกลบัมาซ้ือถ่านหินของ
บริษทัเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยงัต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงบริษทัจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 

(3) ด้านการบริหารต้นทุน 
บริษทัมีการวางแผนการซ้ือสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินคา้คงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม การ

วางแผนการขนส่งท่ีเป็นระบบ รวมถึงการมีคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานลูกคา้ ท าให้ประหยดั
ตน้ทุนค่าขนส่งไดม้าก และบริษทัมีเรือโป๊ะและท่าเรือเป็นของบริษทัเอง ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการจา้งบริษทัขนส่งภายนอก
ลง  
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บริษทัมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่าย/ผูผ้ลิตถ่านหินติดต่อกนัมานาน ท าให้บริษทัสามารถซ้ือถ่านหินไดจ้าก
หลายแหล่ง บริษทัจึงไม่จ าเป็นตอ้งสตอ็กสินคา้คงคลงัไวม้ากเกินความจ าเป็น ท าใหก้ารบริหารสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และช่วยลดตน้ทุน รวมทั้งการสูญเสียของสินคา้ลงไดบ้างส่วน 

 
 ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัจ าหน่ายถ่านหินใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาด
กลางและขนาดเล็ก บริษทัมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากข้ึน ซ่ึงกลุ่ม
โรงงานเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายของผูจ้ดัจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ จึงเป็นการลดการแข่งขนัในดา้นราคากบั      
ผูจ้ ัดจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ ปัจจุบันบริษทัมีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจ านวน
ประมาณ 50 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 5 ราย ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์
โรงกระดาษขนาดใหญ่ และโรงผลิตไฟฟ้าเป็นหลกั 

 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัจะอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานความร้อนผลิตไอน ้ าในกระบวนการผลิต   

ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมถุงมือยาง โรงงานผลิตอาหารสัตว ์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ   
เป็นตน้ 

 
บริษทัแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 
กลุ่มลูกค้ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท โดยลูกค้ากลุ่มน้ีอยู่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี และอยธุยาเป็นส่วนใหญ่ ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้และคุน้เคยกบัการใช้
ถ่านหินเป็นอยา่งดี เป็นฐานลูกคา้ในการซ้ือขายกบับริษทัมาหลายปี และไวว้างใจในคุณภาพสินคา้ของบริษทัมาโดยตลอด 
โดยส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมถุงมือยาง และอุตสาหกรรมกระดาษ  เป็นตน้ 

 
2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีใชถ่้านหินส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ซ่ึงจะท าการซ้ือถ่านหินใน

ปริมาณมาก และส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการประมูล โดยปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือถ่านหินของลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นเร่ืองของ
ราคา ซ่ึงบริษทัมีลูกคา้กลุ่มน้ีค่อนขา้งนอ้ยในปัจจุบนั 

 
ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม 

ภาวะการแข่งขัน 
 การจ าหน่ายถ่านหินใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการประมาณ 20 กวา่ราย 
ซ่ึงมีทั้งผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดเลก็ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี ท า
ใหธุ้รกิจถ่านหินมีการแข่งขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง ส าหรับราคาถ่านหินในปีน้ีปรับตวัสูงข้ึนเลก็นอ้ย และมีความผนัผวนไม่
มากนกั 
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              บริษทัมุ่งเนน้การเพ่ิมลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก พร้อมกบัมองหาโอกาสท่ีจะเขา้
ตลาดลูกคา้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษทัพยายามท่ีจะขยายฐานการขายและปริมาณยอดขายให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยนืมากข้ึนของธุรกิจ 

 
แนวโน้มอุตสาหกรรม 
ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทยถ่านหินในปี 2561 ยงัถือว่าเป็นแหล่งพลังงานท่ีมี

ความส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลงังานท่ีราคาต ่ากวา่ก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเตา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในประเทศท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง เช่น ประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยนั้น ยงัคงใชถ่้านหิน
อยูเ่น่ืองจากราคาท่ีถูก ความตอ้งการใชถ่้านหินยงัคงปรับตวัเพ่ิมข้ึน จากสถิติการน าเขา้ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 
2561 ประเทศไทยมีการน าเขา้ถ่านหินประมาณ 21.3 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัปีช่วงเดียวกนัของปี 
2560 โดยเป็นการน าเขา้ถ่านหินคุณภาพดีท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

 
ตลาดถ่านหินโดยรวมส าหรับในปี 2562 ถึงแมว้า่แนวโนม้ประเทศจีนจะมีการน าเขา้ถ่านหินลดลง และควบคุม

ราคาถ่านหินในประเทศจีน แต่ความตอ้งการใชถ่้านหินของประเทศในแถบเอเชีย เช่น อินเดีย เวียดนาม ท่ีน าถ่านหินมาใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึน จึงท าใหค้วามตอ้งการถ่านหินโดยรวมเพ่ิมข้ึน แต่อาจจะไม่เท่ากบัปี 2561    

 
 ตลาดถ่านหินในประเทศไทยในปี 2562 บริษทัคาดวา่ปริมาณการใชถ่้านหินรวมอาจจะคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย     
เน่ืองจากเป็นการใชถ่้านหินในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั ในส่วนของราคาถ่านหินคาดวา่จะมีความผนัผวนไม่มากนกั       
 

แนวโน้มก าลงัการผลิตถ่านหินทัว่โลกในอีก 10 ปีขา้งหน้า ซ่ึงคาดว่าจะเพ่ิมสูงถึง 1 พนัลา้นตนั โดยเฉพาะการ
เพ่ิมก าลงัผลิตในทวปีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเช้ือเพลิงถ่านหินยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนพลงังานในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้โดยคาดวา่สัดส่วนการใชถ่้านหินในภาพรวมจะเพ่ิมจากร้อยละ 46 ในปัจจุบนั เป็นร้อยละ 60 และสัดส่วนการใช้
ถ่านหินผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2583 หรืออีก 23 ปีขา้งหนา้ 

 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีการใช้พลงังานมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และก็เป็นหน่ึงในประเทศท่ีใช้ทั้ ง

เช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นพลงังานหลกั ควบคู่ไปกบัการเพ่ิมก าลงัการผลิตของพลงังานหมุนเวียน ทั้งพลงังานแสงอาทิตย ์และ
พลงังานลม ส านกับริหารสารสนเทศพลงังานของสหรัฐอเมริกา (EIA) เปิดเผยรายงานมุมมองพลงังานระยะสั้น (Short-
Term Energy Outlook, September 2017) ระบุวา่สดัส่วนการใชถ่้านหินในการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐในปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนไป
อยูท่ี่ร้อยละ 31 และจะเพ่ิมไปอยูท่ี่ร้อยละ 32 ในปี 2562 

จากเหตุการณ์หลงัเกิดเหตุแผ่นดินไหวและภยัพิบัติทางธรรมชาติในประเทศญ่ีปุ่นน าไปสู่การระงบัโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์เกือบทุกแห่งในประเทศ มีการวางแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 46 แห่งในอนาคต ถา้ยงัไม่สามารถผลิตพลงังาน
เองไดม้ากพอ รวมถึงการน าเขา้จากประเทศจีนบางส่วน รัฐบาลญ่ีปุ่นให้เหตุผลวา่ พลงังานถ่านหินเป็นพลงังานท่ีมีราคา   
ถูกกวา่ และเป็นตวัสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานให้ประเทศท่ีส าคญั ในขณะน้ีญ่ีปุ่นตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้พลงังานกวา่
ร้อยละ 95 และหากสามารถผลิตไดเ้องจะสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นการผลิตพลงังาน 
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การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัมีกระบวนการในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัซ้ือถ่านหินจากในประเทศ หรือน าเขา้ถ่านหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสั (ถ่านหินสะอาด) จาก

ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตถ่านหินท่ีใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก บริษทัจะเลือกซ้ือจากเหมืองถ่านหินท่ีมีถ่าน
หินคุณภาพดีท่ีใหค้่าความร้อนสูง มีค่าความช้ืนต ่า มีปริมาณข้ีเถา้และปริมาณก ามะถนัต ่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง ถ่านหินท่ีประเทศอินโดนีเซียยงัมีปริมาณถ่านหินส ารองอีกเป็นจ านวนมากเม่ือ
เทียบกบัแหล่งอ่ืนในต่างประเทศ และประหยดัค่าขนส่งเน่ืองจากอยูไ่ม่ไกลจากกนัมากนกั เม่ือเทียบจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงสามารถ
ขนส่งโดยทางเรือในปริมาณคร้ังละ 50,000 ตนั 

 
2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเขา้มาจอดท่าท่ีเกาะสีชงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จากนั้นจะท า

การขนถ่ายถ่านหินลงเรือโป๊ะอีกทอดหน่ึง ซ่ึงเรือโป๊ะน้ีสามารถขนถ่ายถ่านหินไดค้ร้ังละ 500 - 2,500 ตนัต่อล า โดยเดินทาง
มาข้ึนท่ีท่าเทียบเรือ อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
3. บริษทัจะจดัส่งถ่านหินโดยตรงให้กบัลูกคา้ไดท้นัทีโดยทางรถบรรทุก และในกรณีท่ีบริษทัตอ้งการขนยา้ย

ถ่านหินเขา้คลงัสินคา้ บริษทัสามารถจดัเก็บในพ้ืนท่ีโรงงานของบริษทัท่ีจังหวดัพระนครศรีอยุธยาได้ก่อนท่ีจะน าไป
คดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพแลว้จึงส่งถ่านหินใหก้บัลูกคา้ โดยรถบรรทุกของผูรั้บเหมาต่อไป  

 
4. บริษัทมีนโยบายในการเก็บสินคา้คงคลงัในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถส่งสินคา้ได้ทันกับความ

ตอ้งการของลูกคา้  
 
5. ระยะเวลาตั้งแต่การสัง่ซ้ือถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียจนกระทัง่ขนส่งถ่านหินเขา้เก็บคลงัสินคา้ใชเ้วลา

ประมาณ 45 วนั 
 

จากขอ้มูลในอดีตพบวา่ราคาถ่านหินมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยบริษทัมีนโยบายจดัหาถ่านหินจาก
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลายราย เพ่ือส ารองปริมาณถ่านหินให้เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทั และถ่วงดุลอ านาจการ
ต่อรองราคาสินคา้กบัผูจ้ดัจ าหน่ายรายอ่ืนๆ หลายราย ซ่ึงเป็นการกระจายความเส่ียงในการจดัซ้ือถ่านหิน 

 
นอกจากปัจจยัดา้นราคาแลว้ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในแหล่งท่ีมาของถ่านหินเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีบริษทัให้

ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ทั้ งในดา้นคุณภาพถ่านหิน ก าลงัการผลิต ระบบขนส่งถ่านหินมายงัท่าเรือ และช่ือเสียงของผูจ้ดั
จ าหน่ายถ่านหิน เป็นตน้ และดว้ยความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้เป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้บริษทัมัน่ใจวา่จะไดรั้บการส่งมอบ
ถ่านหินคุณภาพดีจากคูค่า้อยา่งต่อเน่ือง 

 
บริษทัมีนโยบายจัดหาถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มตรงกบัความตอ้งการลูกคา้ มีกระบวนการ

ตรวจสอบควบคุมคุณภาพถ่านหิน ตั้งแต่ซ้ือจากผูจ้  าหน่ายเหมือง การขนส่ง และการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป จนส่งถึงลูกคา้ เพื่อ
สร้างความมัน่ใจและพึงพอใจของลูกคา้ 
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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 
Authority of Singapore (“MPA”) ภายใตบ้ริการเดินเรือในประเทศและระหวา่งประเทศ สิทธิดงักล่าวเรียกวา่          
Approved International Shipping Enterprise (“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 2561 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 ให้ไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการคู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยูใ่น
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวน และก าหนดระยะเวลาให้อยูใ่นราชอาณาจกัร
เท่าท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

2. ตามมาตรา 26 ใหค้นต่างดา้ว ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผูช้  านาญการท่ีไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นราชอาณาจกัรตามมาตรา 
25 ไดรั้บอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาต
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 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

บริษทัฯ ไดนิ้ยามความเส่ียงวา่เป็นอุบติัการณ์หรือพฒันาการท่ีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อการบรรลุผลส าเร็จของ
คุณค่า วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดบ่้งช้ีและบริหารจดัการความเส่ียงเหล่าน้ีเชิงรุกเพ่ือให้คงไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการแข่งขนั เสริมสร้างโอกาสและลดภยัคุกคามโดยผา่นการใชโ้ครงการดา้นความเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไดต้ลอดเวลา คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติักรอบการท างานดา้นการบริหารความเส่ียง หรือกรอบการบริหารความเส่ียง
องคก์รของบริษทัฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM) ซ่ึงไดก้ าหนดวิธีการในการเขา้ถึงระบบ
บรรษทัภิบาลและการบริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่ม
อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ตามแนวทางของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (“COSO”) 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผิดชอบขั้นสูงสุดส าหรับกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมและการ
พิจารณาวา่ระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมและยอมรับไดค้วรเป็นระดบัใด โดยไดมี้การก าหนดขีดจ ากดัความเส่ียงโดยรวมท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกลุ่มบริษทัฯ  ความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดท่ีกลุ่มบริษทัฯ ก าลงัเผชิญ รวมถึง
ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นปฏิบติัการ ดา้นการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายจะไดรั้บการประเมิน
และเ ฝ้าติดตาม และหากจ า เป็น ซ่ึงบริษัทฯ จะรับมือกับความเ ส่ียง เหล่า น้ีโดยการใช้แผนการบรรเทาความ
เสียหาย  คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบ ไดใ้ห้ความส าคญัและทุ่มเท
ทรัพยากรอย่างเต็มท่ีตลอดทั้งปี เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามีการน าแผนงานการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมมาใชภ้ายในกลุ่ม
บริษทัฯ รวมถึงการทบทวนและหารือปัญหาความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงโดยละเอียด 
 

แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ จะสามารถท าใหห้ลกัปฏิบติัดา้นการบริหารความเส่ียงแขง็แกร่งไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่การ
ด าเนินการจะส าเร็จไม่ได ้หากทั้งองคก์รไม่น าไปปฏิบติัเพ่ือสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รดา้นความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ และเพ่ือ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีตระหนกัเร่ืองความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ดงักล่าวนั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จึงไดส่ื้อสารถึง
ความส าคญัของการบริหารความเส่ียงและสร้างความเขา้ใจวา่ การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน
ในองคก์ร และความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในดา้นน้ีท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการความเส่ียงไดเ้ป็นอยา่งดีและ
ส่งผลท าใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมดา้นความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ข้ึน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณค่าต่อองคก์รในทา้ยท่ีสุด 
 
1. ด้านกลยุทธ์ 
1.1  กลยุทธ์ 

แมว้่ากลุ่มบริษทัฯ จะวางแผนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของกลุ่มอย่างรอบคอบ แต่การท่ีไม่สามารถระบุและน า  
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมมาใช ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไป อาจท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบ
ต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างมาก บริษัทฯ จึงจัดการกับความเส่ียงน้ีโดยการประเมินกลยุทธ์และแผนธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับหน่วยปฏิบัติการ จากการมุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าให้แก่                 
ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษทัฯ เพ่ือทดสอบและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของต าแหน่งและทิศทางทางกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 
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นอกจากน้ี เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงาน บริษทัฯ จะติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของบริษทัฯ อย่าง
สม ่าเสมอ คณะกรรมการบริหารและเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ จะจดัประชุมกบัหน่วยงานธุรกิจทุกเดือนเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ในระยะสั้นเพ่ือให้มัน่ใจว่า
บริษทัฯ จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
1.2 วฏัจกัรตลาด/อุตสาหกรรม 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเปราะบางต่อวฏัจกัรเศรษฐกิจของโลกอยา่งมาก การชะลอตวั
ทางเศรษฐกิจหรือการถดถอยของตลาดท่ีมีนัยส าคญัอาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อความสามารถในการก่อให้เกิดเงินสด
หรือผลก าไรทางธุรกิจ และยงัอาจท าให้สถานะทางการเงิน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงตลาดทุนในราคาท่ี
สมเหตุสมผลของบริษทัฯ ลดนอ้ยลงอีกดว้ย เพ่ือบรรเทาความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัฯ พยายามมองหาการลงทุนท่ีหลากหลาย
และลดธุรกิจในลักษณะท่ีเป็นวฏัจักรของกลุ่มบริษัทฯ ลง โดยการมุ่งเน้นและพฒันาธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีความ
มัน่คง และเป็นไปในลกัษณะท่ีผนัผวนตรงกนัขา้มกบัวฏัจกัรเศรษฐกิจ (Countercyclical) มากข้ึน 
 
1.3 การลงทุนใหม่ 

บริษทัฯ ไดม้องหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างความหลากหลายใหก้บัธุรกิจและ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้น แต่ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ี อาจเป็นเร่ืองยากในการหาการลงทุนท่ีดีและเหมาะสม ถึงแมว้่า  
บริษทัฯ จะสามารถหาโครงการลงทุนใหม่ท่ีเหมาะสมไดแ้ลว้ก็ตาม ความส าเร็จในการลงทุนนั้นอาจไดรั้บผลกระทบจาก
ปัจจยัดา้นลบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการระดมเงินทุนส าหรับโครงการ หุ้นส่วนร่วมทุน ค่าสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าของโครงการ ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ กฎระเบียบขอ้บงัคบั สภาวะตลาด และการแข่งขนั 
  

เพื่อใหก้ารตดัสินใจในการลงทุนเป็นไปอยา่งรอบคอบและเหมาะสม กลุ่มบริษทัฯ ไดก้ าหนดขั้นตอนการอนุมติั
การลงทุน โดยมีวิธีการในการพิจารณาท่ีเป็นระเบียบแบบแผนเพ่ือประเมินความเส่ียงหลกัๆ และโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการลงทุน ทั้งน้ี การน าแนวทางดา้นการควบรวมกิจการท่ีเขม้งวด รวมถึงกระบวนการตรวจสอบสถานะของธุรกิจ
มาใชใ้นการประเมินและการด าเนินการซ้ือกิจการทั้งหมดท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
  
1.4 การร่วมทุน/หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

เพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ หรือเขา้สู่ตลาดใหม่ๆ กลุ่มบริษทัฯ จะเลือกเฟ้นในการท าธุรกิจกบับริษทั 
ร่วมทุนและหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดเพ่ือให้แน่ใจวา่ไม่ไดมี้เพียงการ
ปรับผลประโยชน์ทางธุรกิจของทุกฝ่ายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัเท่านั้น แต่มีการแบ่งปันมีคุณค่าหลกัขององคก์รร่วมกนั  
อยา่งไรก็ตาม แนวคิดน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  ผลประโยชน์หรือเป้าหมายทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจของหุ้นส่วน ซ่ึงอาจไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุ่มบริษทัฯ อีกต่อไป และท่ีร้ายแรงกวา่นั้น หุน้ส่วนอาจด าเนินการท่ีขดักบัผลประโยชน์ของ
กลุ่มบริษทัฯ เพ่ือบรรเทาความเส่ียงในดา้นน้ี กลุ่มบริษทัฯ จะแลกเปล่ียนความเห็นกบัหุ้นส่วนอยา่งเปิดกวา้งและมัน่ใจ
เพื่อใหบ้รรลุขอ้ตกลง และหากจ าเป็น อาจพิจารณาเร่ืองการแยกจากกนัอยา่งฉนัมิตร  
 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายวา่ตอ้งมีการยกร่างขอ้ตกลงและทบทวนการท าธุรกิจทั้งหมดกบับริษทัร่วม
ทุนหรือหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ทั้งหลายอยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มได ้ 
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1.5 ช่ือเสียง 
บริษทัฯ ตอ้งการให้กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในกลุ่ม รวมถึงพนกังานทุกคนด าเนินการอยา่งมีจริยธรรมตาม

มาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ียดึตามคุณค่าหลกัของบริษทัฯ  บริษทัฯ คาดหวงัวา่พนกังานทุกคนจะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
โดยใชว้ิธีการท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากจะเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นท่ีจะสามารถท าให้กลยุทธ์ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ บรรลุผล
ส าเร็จและท าใหช่ื้อเสียงแขง็แกร่ง เม่ือกลุ่มบริษทัฯ แสวงหาการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน  แมว้า่กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งการให้
ทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งเต็มท่ี แต่การท่ีไม่ปฏิบติัตามหรือถูกเขา้ใจวา่ไม่ท าตามหลกัจรรยาบรรณ
และขอ้ก 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  การแข่งขนั 

ระดบัของการแขง่ขนัในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศท่ีสูงข้ึน อาจท าใหเ้กิดความกดดนัดา้นราคาและ
ก าไรขั้นตน้ท่ีลดต ่าลงและอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการสร้างก าไรและส่วนแบ่งทางการตลาด เพ่ือท าให้
สามารถแข่งขนัในแนวหนา้ได ้ บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือท าความ
เขา้ใจกบัลูกคา้ คู่แข่ง และขอบเขตของตลาด และพฒันา/ปรับปรุงกลยทุธ์เพ่ือแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

แมว้า่จะมีแนวโนม้ดา้นการเปล่ียนแปลง แตบ่ริษทัฯ จะยงัคงแสวงหาวธีิการในการปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ท่ีมีอยูปั่จจุบนัใหดี้ข้ึน รวมถึงพฒันาและน าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ บริษทัฯ มุ่งมัน่เพ่ือท าใหส้ามารถตอบสนองความ        
พึงพอใจและความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
 
2.2 ห่วงโซ่อุปทาน 

ในการด าเนินงาน บริษทัฯ ตอ้งพ่ึงพาผูจ้ดัหาสินคา้และความสามารถของพวกเขาในการน าส่งผลิตภณัฑ์หรือ
บริการอย่างทนัเวลาในคุณภาพท่ีเหมาะสม ผลกระทบท่ีไดรั้บบางส่วนคือ บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการท่ีผูจ้ดัหาสินคา้มี
อ านาจต่อรองท่ีค่อนขา้งสูงข้ึนและจากจ านวนผูจ้ดัหาสินคา้ท่ีมีจ านวนจ ากดั แมว้่าส่วนมากแลว้ กลุ่มบริษทัฯ มกัจะใช ้       
ผูจ้ดัหาสินคา้ท่ีหลากหลาย มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง และติดตามการท างานของพวกเขา เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท าให้
สถานะในการต่อรองของกลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อตน้ทุนของผลิตผลหรือการมีความ
พร้อมในการใชง้านทั้งหมด 
 
2.3 พนัธะหน้าทีด้่านสินเช่ือของคู่สัญญา 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือจะเกิดข้ึนเม่ือคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้ โดยปกติกลุ่มบริษทัฯ จะด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจกบัคู่สญัญาโดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาเป็นหลกั ซ่ึงกระท าไดโ้ดย
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การประเมินและติดตามการผิดนดัช าระหน้ีและความเส่ียงดา้นสินเช่ือของลูกคา้ ผูจ้ดัหาสินคา้ ผูรั้บจา้ง ผูร่้วมทุน และ
สถาบนัการเงินต่างๆ ความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาดา้นสินเช่ือจะไดรั้บการประเมินเป็นระยะดว้ยวธีิการท่ีเป็นระเบียบแบบ
แผน ในบางกรณีบริษทัฯ อาจตอ้งมีการเพ่ิมมาตรการลดความเส่ียง โดยการขอใหเ้พ่ิมหลกัประกนั หรือลดระยะเวลาในการ
ใหเ้ครดิตทางการคา้ส าหรับคู่สญัญาท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีไม่แขง็แกร่ง นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัไดท้บทวนความเส่ียง
ดา้นการกระจุกตวัของสินเช่ือกบัคู่สญัญารายบุคคลหรือตามภูมิศาสตร์ดว้ย 
 
2.4 ทุนมนุษย์ 

การสรรหาพนกังาน การรักษา และพฒันาพนกังานท่ีมีความสามารถ และการบริหารจดัการพนกังานท่ีมี
ความสามารถพิเศษตลอดทั้งกลุ่มบริษทัฯ มีความส าคญัต่อความส าเร็จของกลุ่มอยา่งมาก การแข่งขนัดา้นบุคลากรนั้นสูง
มาก โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรม และกลุ่มบริษทัฯ อาจไม่สามารถดึงดูดหรือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพได ้ การสูญเสีย
พนกังานหลกัๆ และการท่ีกลุ่มไม่สามารถดึงดูดพนกังานใหม่ หรือพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเพียงพอ หรือความ
ล่าชา้ในการวา่จา้งบุคลากรหลกัๆ สามารถท าใหธุ้รกิจของกลุ่มบริษทัฯ เสียหายอยา่งร้ายแรง และยงัขดัขวางท าใหก้ลุ่ม
บริษทัฯ และหน่วยงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคด์า้นกลยทุธ์ และตอ้งเผชิญกบัผลกระทบ     
เชิงลบท่ีมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรได ้ 

 
บริษทัฯ จดัการความเส่ียงและการสูญเสียพนกังานท่ีมีความสามารถโดยการใชก้ารด าเนินการแบบผสมผสานท่ี

แตกต่างกนั อาทิ การด าเนินการท่ีมุ่งเนน้ในการท าใหพ้นกังานทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯ มีภาพรวมท่ีดีข้ึน ท าใหช่ื้อเสียงของ
พนกังานท่ีมาจากบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในและภายนอกดียิง่ข้ึน การน าเสนอแพค็เกจค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนักบั
บริษทัอ่ืนได ้ มีความพยายามในการจ าแนกและพฒันาพนกังานท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีเขม้ขน้ และทา้ยท่ีสุด กลุ่มบริษทัฯ 
เนน้เร่ืองการประเมินการบริหารจดัการและพนกังานท่ีมีความสามารถพิเศษอยา่งจริงจงั รวมถึงการวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งท่ีส าคญั 

 
2.5  อาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม (“HSE”) 

การไม่สามารถบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในระดบัสูง อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพนกังานหรือผูรั้บจา้ง 
รวมถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียง ผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บบาดเจ็บทางกายภาพ ผลขา้งเคียงต่อ
สุขภาพและความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาจส่งผลต่อความรับผิดชอบในพนกังานหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่ม
บริษทัฯ เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือไม่สามารถดึงดูดและรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถเอาไวไ้ด ้ นอกจากน้ี หน่วยงานท่ีมี
อ านาจของรัฐอาจบงัคบัใหปิ้ดการด าเนินธุรกิจเป็นการชัว่คราวได ้
 

เน่ืองจากสุขภาพและความปลอดภยัเป็นเร่ืองท่ีเคร่งครัด บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งมีการติดตาม ตรวจสอบอยา่ง
เคร่งครัด และท าใหต้รงตามมาตรฐานดา้น HSE บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบติังานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของ
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยการใชต้วัช้ีวดัตามส าหรับการเกิดอุบติัเหตุและเกือบจะเกิดอุบติัเหต ุ และตวัช้ีวดัน าส าหรับการ
สงัเกตการณ์ความปลอดภยั เป้าหมายดา้นความปลอดภยัคือการลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ และอุบติัเหตท่ีุเกิดข้ึนใหเ้ป็นศูนย ์
หากธุรกิจไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน HSE ได ้จะมีการน ามาตรการแกไ้ขและป้องกนัมาใชเ้พ่ือลดความเส่ียงลง 
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2.6 การพลกิผนัทางธุรกจิ  
การพลิกผนัทางธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของแผนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ  เพ่ือใชบ้ริหารจดัการภยั

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

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นตลาดทางการเงิน ทั้งอตัราแลกเปล่ียน ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงลว้นมี
ความผนัผวนและไม่แน่นอน ดงันั้น เพ่ือท าให้มีการระดมเงินทุนโดยการใชต้น้ทุนอย่างมีประสิทธิผลและลดความไม่
แน่นอนของรายได ้กลุ่มบริษทัฯ จึงไดบ้ริหารความเส่ียงทางการเงินเหล่าน้ี ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหน้า 
สัญญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนั และการซ้ือสิทธิซ้ือขายต่างๆ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการจดัให้รายจ่ายและเงินกูเ้ป็นเงิน
สกุลเดียวกบัรายไดใ้ห้มากท่ีสุด เพ่ือลดความเส่ียงดา้นความผนัผวนของสกุลเงิน ทั้งน้ี การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินจะถูก
ควบคุมอยา่งเขม้งวดดว้ยนโยบายและขอบเขตอ านาจท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
3.2 สภาพคล่องทางการเงนิ/แหล่งเงนิทุน 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงน้ี เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการใหมี้แหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นในดา้น
เงินลงทุนหมุนเวยีนและเพ่ือผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ เติบโต ไม่วา่จะดว้ยการขยายธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการและการซ้ือ
กิจการ นอกเหนือจากการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัทางการเงินต่างๆ แลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการวางแผนดา้นกระแสเงินสด การก าหนดงบประมาณและการคาดการณ์ เพ่ือประเมินความจ าเป็นทาง
สภาพคล่องในระยะสั้น ระยะกลาง ไปจนถึงระยะยาว มาตรการเหล่าน้ีประกอบดว้ยการบริหารเงินสดของกลุ่มอยา่ง
คล่องแคล่ว การรักษาระดบัเงินทุนและการเขา้ถึงสินเช่ือไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และการทดสอบ
ระดบักระแสเงินสดเพ่ือรักษาความมัน่คงทางการเงิน กลุ่มบริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือพร้อมใชท่ี้ไดรั้บอนุมติัแลว้กบัธนาคารท่ี
มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ 
 
3.3 เงนิปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เน่ืองจากบริษทัฯ  ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน จึงตอ้งพ่ึงพาผลตอบแทนจากบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม ทั้งระยะเวลาและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ อาจถูกจ ากดั
ในบางคร้ังดว้ยกฎระเบียบขอ้บังคบั ขอ้ก าหนดด้านการเป็นหน้ีของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมแต่ละแห่ง เง่ือนไขทาง
การเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงหากไม่ไดรั้บเงินปันผล อาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีของกลุ่มบริษทัฯ ได ้ 
 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงน้ีโดยการวางแผนขอ้ก าหนดดา้นสภาพคล่องทางการเงินและแหล่งเงินทุนในระดบั
บริษทัแม่อย่างรัดกุม บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามสร้างความสมดุลของความเส่ียงด้านเงินปันผลโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนใน
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อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นในการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีแตกต่างออกไป และมีกระแส    
เงินสด/การคืนทุนของเงินสดท่ียดืหยุน่  
 
4. การปฏบิัตติามข้อก าหนดและจากภายนอก 
4.1 ตลาดโลก 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจทัว่โลก จึงตอ้งประเมินและติดตามความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงในประเทศต่างๆ 
ท่ีบริษทัฯ มีการประกอบกิจการอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ-
สงัคม ระบบภาษีและกฎหมาย ไปจนถึงสถานการณ์ทางการเมือง และความขดัแยง้ภายในประเทศ โดยความเส่ียงเหล่าน้ีจะ
ไดรั้บการประเมินเป็นประจ าเพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและท่ีก าลงัเกิดข้ึนใหม่ เพ่ือใหก้ลุ่ม
บริษทัฯ สามารถรับมือและหาวธีิในการจดัการกบัความเส่ียงเหล่าน้ีอยา่งทนัท่วงที ดว้ยกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม 
 
4.2 อุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ

แผน่ดินไหว น ้ าท่วม หรือพายสุามารถส่งผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละการปฏิบติัการของกลุ่ม ท าใหเ้กิดอุบติัการณ์
ทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญั ความสูญเสียทางการคา้ หรือการหยดุชะงกัของธุรกิจได ้ เพ่ือบรรเทาความเส่ียงน้ี กลุ่ม
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและแผนฉุกเฉินเชิงรุก และหากสามารถท าได ้ จะท าประกนัภยัท่ีมี
ความคุม้ครองอยา่งครอบคลุมเพ่ือลดหรือบรรเทาความสูญเสียใดๆ  
 
4.3 การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดตามกฎหมาย 

กลุ่มบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจทั่วโลก จึงต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของข้อก าหนดตามกฎหมายต่างๆ 
มากมาย บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ จึงไดจ้ดัท ารายการขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีบริษทัฯ 
ตอ้งปฏิบติัตามข้ึนเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใชใ้นการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ตามกฎหมาย แมแ้ต่ภายใต้
สถานการณ์ความไม่แน่นอนดา้นการเปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดต่างๆ บริษทัฯ จะด าเนินทุกมาตรการท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือท าให้
การปฏิบติังานของบริษทัฯ สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงสร้างมาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ขอ้ก าหนด กฎเกณฑท์างกฎหมาย 
 
4.4 ชุมชนสัมพนัธ์และความรับผดิชอบทางสังคม 

ความเส่ียงทางสงัคมอาจสร้างความเสียหายต่อการปฏิบติังานท่ีด าเนินอยูแ่ละการด าเนินงานการลงทุนใหม่ๆ การ
ท่ีไม่สามารถสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ินและองคก์รเอกชนต่างๆ สามารถท าใหก้ารปฏิบติังานของบริษทัฯ 
หยุดชะงกัและส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มบริษทัฯ อาจเกิดผลกระทบดา้นช่ือเสียงและการน าเสนอทางส่ือในเชิงลบ 
สร้างความเสียหายให้กบัชุมชน ท าให้เกิดการหยดุชะงกัท่ีเป็นผลร้ายต่อการปฏิบติังานจนกระทัง่ถึงขอบเขตท่ีอาจท าให้
บริษทัฯ สูญเสียใบอนุญาตเพื่อปฏิบติังานได ้
 

บริษทัฯ พยายามบ่งช้ีและลดความเส่ียงทางสังคมดงักล่าวให้น้อยท่ีสุด ซ่ึงรวมถึงการเน้นการใชม้าตรการเชิง
ป้องกันเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม/สังคมในเชิงลบอย่างเสมอ และเพ่ือท าให้ธุรกิจเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัติดตามพฒันาการดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ อยา่งจริงจงั เพ่ือจดัท าแผนงาน
และลดผลกระทบในเชิงลบใดๆ ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
 
5. ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นการจดัเก็บ
ขอ้มูล การใชง้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การติดต่อส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย ซ่ึงภายใตส้ภาวะการด าเนินงานนั้นอาจมี
ขอ้จ ากดัและช่องโหว ่ซ่ึงอาจเกิดเป็นความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร์ ท่ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและเป้าหมายของบริษทัฯ ดังนั้นบริษทัฯ จึงได้จ าแนกความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Agility Risk) การ
คุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ความเส่ียงทางดา้นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและการปฏิบติังานดา้นไอที  (IT 
Operation Risk) ความเส่ียงทางดา้นการลงทุนในโครงการดา้นไอที  (IT Project Delivery Risk) เพื่อเตรียมความพร้อมและ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางในการดูแลรักษา
ระบบความมัน่คงปลอดภยัการควบคุมเสถียรภาพ และความพร้อมในการใชง้านของระบบฐานขอ้มูลและเพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง 

 
บริษทัฯ มีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและความเส่ียงดา้น

ความปลอดภยัไซเบอร์ ดงัน้ี 
1) กรณีท่ีเกิดเหตุภยัภิบติั บริษทัฯ มีศูนยข์อ้มูลส ารองแยกออกจากศูนยข์อ้มูลหลกั ซ่ึงมีระยะห่างอยา่งนอ้ย 20 

กิโลเมตร และมีการติดตั้งระบบส ารองไฟและระบบไฟฟ้าของศูนยข์อ้มูลหลกัท่ีมาจากแหล่งพลงังาน 2 แหล่ง 
2) กรณีการโจมตีทางไซเบอร์ บริษทัฯ มีการติดตั้ง Firewall และท าการปรับปรุงให้ระบบทนัสมยัอยูเ่สมอ จดั

ใหมี้เจา้หนา้ท่ีตรวจเช็คประจ าวนัและบ ารุงรักษาตามรอบ และติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส (Antivirus) 
3) กรณีการเขา้ถึงหรือการน าออกของขอ้มูลโดยบุคลากรท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต บริษทัฯ จะก าหนดสิทธิของผูไ้ดรั้บ

อนุญาตในการจดัการขอ้มูลและทบทวนสิทธิของผูไ้ดรั้บอนุญาตอย่างนอ้ยปีละคร้ัง รวมทั้งมีการก าหนดชั้นความลบั ให้
เขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

4) กรณีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีมีความซบัซอ้นและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว บริษทัฯ มีการจดัอบรม
ใหค้วามรู้แก่พนกังานทุกระดบัในองคก์ร เช่น การใหค้วามรู้เร่ืองภยัคุกคามทางไซเบอร์ และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้งนวตักรรมทางเทคโนโลยใีหม่ๆ ในช่องทางการส่ือสารขององคก์ร  

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดท้ าการแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจวา่คณะกรรมการมี

การก ากบัดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีครอบคลุมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการเพ่ิมคุณค่าแก่
ธุรกิจ รวมทั้งมีการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและจดัการความเส่ียงทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยร์วม สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยเท่ากบั 37,144,600,838 บาท โดยร้อยละ 31.6 เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบ
ไปดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 68.4 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 
15,617,495,161 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0 ของสินทรัพยร์วม 
 

ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 
สุทธิ (พนับาท) 

ท่ีดิน TTA เป็นเจา้ของ 82,847 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 19,139 
 UMS เป็นเจา้ของ 166,151 
 GTL เป็นเจา้ของ 63,801 
 อ่ืนๆ 67,889 
อาคารและโรงงาน TTA เป็นเจา้ของ 35,006 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 27,856 
 UMS เป็นเจา้ของ 50,218 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 477,231 
 GTL เป็นเจา้ของ 261,226 
 AIM เป็นเจา้ของ 47,972 
 อ่ืนๆ 42,232 
ส่วนปรับปรุงอาคาร TTA เป็นเจา้ของ 3,211 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 396 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 17,551 
 UMS เป็นเจา้ของ 3,161 
 PHC เป็นเจา้ของ 221,521 
 อ่ืนๆ 467 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 7,667,792 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 4,441,691 
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 
สุทธิ (พนับาท) 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 190,331 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 217,440 
 UMS เป็นเจา้ของ 9,563 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจา้ของ 4,544 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 40,586 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 687,364 
 UMS เป็นเจา้ของ 18,911 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 110,218 
 PHC เป็นเจา้ของ 231,471 
 GTL เป็นเจา้ของ 51,605 
 AIM เป็นเจา้ของ 100,308 
 อ่ืนๆ 3,492 
รถยนต ์ TTA เป็นเจา้ของ 3,671 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 17,035 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 29,948 
 AIM เป็นเจา้ของ 15,622 
 อ่ืนๆ 574 
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 56,456 
เรือขนถ่านหิน UMS เป็นเจา้ของ 87,319 
งานระหวา่งก่อสร้าง TTA เป็นเจา้ของ 535 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 13,402 
 UMS เป็นเจา้ของ 1,734 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 8,037 
 PHC เป็นเจา้ของ 8,402 
 AIM เป็นเจา้ของ 2,185 
 อ่ืนๆ 9,384 

รวม  15,617,495 
 

ภาระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจาํนวนหลายลาํ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 184.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560: 170.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) ไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูต้่างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 100.0 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560 : 96.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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 เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวนหลายลาํ และ เรือขดุเจาะนํ้ ามนั 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 119.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560 : 125.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชีและวงเงินกูต้่างๆ โดยมีมูลค่าการจาํนองทั้งหมด 110.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560 : 110.0 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ) 
 

 เรือขนลาํเลียงหน่ึงลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 13.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560 : 12.6 ลา้นบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บั
ธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 10.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2560 : 10.0 ลา้นบาท) 

 
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 213.8 ลา้นบาท 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

และ 91,940.3 ลา้นดองเวยีดนาม (31 ธนัวาคม 2560 : 217 ลา้นบาท 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 98,327.3 ลา้นดอง
เวยีดนาม) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
และหนงัสือคํ้าประกนัโดยมีมูลคา่การจาํนองรวม 290.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560 : 290.0 ลา้นบาท) 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 25,010 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18,015 
ใบอนุญาตแฟรนไชส์ 117,050 
เคร่ืองหมายการคา้ 30,156 
สญัญาซ้ือขายนํ้ าประปา 97,493 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 40,591 
รวม 328,315 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ระบุอยูใ่นหวัขอ้ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

  - 58 - 

เคร่ืองหมายการค้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 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 30/05/2027 

 Baconco 123089 11/01/2008 11/01/2028 

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

 Baconco 169017 30/05/2007 30/05/2027 

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

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

 Baconco 123114 11/01/2008 11/01/2028 

 Baconco 123113 11/01/2008 11/01/2028 

 Baconco 123090 11/01/2008 11/01/2028 

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

 Baconco 112018 30/05/2007 30/05/2027 

 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 

javascript:var%20strAppIDs;%20strAppIDs='4200406539,4200406540,4200406541,4200406542,4200406544,4200414757,4200414758,4200414759,4200508804,4200512821,4200512823,4200512824,4200603848,4200608446,4200608447,4200709862,4200709870,4200709871,4200800745,4200800746,4200800747,4200800748,4200912253,4201027421,4201027422';%20OpenWindow('WViewImageTRM.php?intCurRec=3&strAppIDs='%20+%20strAppIDs,'WViewImageTRM',700,%20500,%20200,%20100);
javascript:var%20strAppIDs;%20strAppIDs='4200406539,4200406540,4200406541,4200406542,4200406544,4200414757,4200414758,4200414759,4200508804,4200512821,4200512823,4200512824,4200603848,4200608446,4200608447,4200709862,4200709870,4200709871,4200800745,4200800746,4200800747,4200800748,4200912253,4201027421,4201027422';%20OpenWindow('WViewImageTRM.php?intCurRec=23&strAppIDs='%20+%20strAppIDs,'WViewImageTRM',700,%20500,%20200,%20100);
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ              

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลขจด

ทะเบียน 
วนัจดทะเบียน วนัหมดอายุ (ถ้าม)ี 

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

 Baconco 261730 23/05/2014 23/05/2024 

 
Baconco 275560 16/04/2014 16/04/2024 

 
Baconco 292569 13/11/2015 13/11/2025 

 Baconco 301985 22/6/2016 22/6/2026 

 Baconco 301986 22/6/2016 22/6/2026 

 Baconco 302002 22/6/2016 22/6/2026 

 Baconco 302003 22/6/2016 22/6/2026 

 Baconco 303784 23/6/2016 23/6/2026 

 Baconco 306429 16/8/2016 16/8/2026 
 
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 23/02/2021 

 

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 
 
สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใน

ธุรกิจต่างๆ คือ ธุรกิจขนส่งทางเรือ มูลค่ารวม 12,627 ลา้นบาท ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง มูลค่ารวม 5,889 ลา้นบาท ธุรกิจ
เคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร มูลค่ารวม 728 ลา้นบาท และธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ มูลค่ารวม 4,422 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.1 ของสินทรัพยร์วม  

 
 บริษทัฯ จะดาํเนินการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงในอดีตจะลงทุนตรงจากบริษทัฯ แตห่ลงัจากปี พ.ศ. 
2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
100 และเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) เพ่ีอการลงทุนในธุรกิจในต่างประเทศ  นอกจากน้ี 
ยงัมีบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 68.52 เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุน้ (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 
 
 ส าหรับปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพย์
สูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ หรือคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

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 : 1,998,446,888 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 ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

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 87,500 87,494 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) ลิมิเตด็ 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 โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี 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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ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

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     20,398,420/2   
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     102,509,593/3   
 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 24,000,000 100.00 
 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 35,000,000 100.00 
 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 500,000 500,000 100.00 
 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 40,000 100.00 
 80 Robinson Road #02-00, Singapore 068898     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2255-3115-6     

17. 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     

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

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

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

21. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี หุน้สามญั 350,000 157,500 45.00 
 Level 22, Axiata Tower, No. 9, Jalan Stesen Sentral 5     
 Kuala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia, 50470     
 Tel. : +603-2273-1919     

22. 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     

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

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

25. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส 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     

 
 
 



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

- 66 - 
 

ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

26. 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     

27. 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     

28. 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     

29. 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     

30. 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     

31. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส คอมพานี แอลแอลซี หุน้สามญั 2,000 800 40.00 
 Khobar, P.O. Box 1922, ZIP Code 31952     
 Kingdom of Saudi Arabia     

32. 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 
33. 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     

34. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สามญั 40,000 40,000 100.00/2 
 3 Church Street, #22-06 Samsung Hub     
 Singapore 049483     
 โทรศพัท ์+65 6578-7000 โทรสาร +65 6578-7007     
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35. บริษทั บาคองโค จ ากดั 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 

377,072,638,790 
เวยีดนามดอง 

100.00/2 
 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 
36. บาเรีย เซเรส หุน้สามญั 2,039,080 407,816 28.00/3 

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

37. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั หุน้สามญั 1,259,350,452 503,740,176 40.00/3 
 7F, Mapfre Insular Corporate Center     
 Madrigal Business Park I, 1220, Acacia Avenue     
 Ayala Alabang, Muntinlupa City, 1780 Philippines     

38. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) หุน้สามญั 704,738,212 654,878,013 92.93/4 
 26/23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2          
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5         

39. บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั หุน้สามญั 2,000,000 1,999,993 99.99 
 26/23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2      
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5     

40. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ากดั หุน้สามญั 11,000,000 10,999,994 99.99 
 26/23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2      
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5     

41. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั หุน้สามญั 1,800,000 1,799,994 99.99 
 26/23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2655-7501-2      
 โทรสาร +66 (0) 2655-7503-5     
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42. 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     

43. บริษทั 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         

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

49.00 /5 
 19-25 Nguyen Hue,  Ben Nghe Ward  
 District 1, Ho Chiminh City, Vietnam  

45. 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         

46. 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     

47. 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         

48. 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     

49. 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         
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ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

50. บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สามญั 150,000 73,500 49.00/6 
 P.O.Box 510, Port Khalid, Sharjah         
 United Arab Emirates         
 โทรศพัท ์: 971-6-528 1327          

ประเภทธุรกจิ : อาหารและเคร่ืองดืม่ 
51. 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         

52. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั หุน้สามญั 66,000,000 46,199,999 70.00 
 26/24-25 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

53. บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั หุน้สามญั 4,000,000 2,799,999 70.00 
 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

ประเภทธุรกจิ : การบริหารจดัการน า้ 
54. 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     

55. บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั หุน้สามญั 2,500,000 2,012,500 80.50 
 807/26 หมู่บา้นภุมริน หมู่ท่ี 8 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา     
 จงัหวดัปทุมธานี     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2531-8141-4     

ประเภทธุรกจิ : การลงทุนอืน่ 
56. 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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57. 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     

58. 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     

59. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั หุน้สามญั 48,070,000 48,069,993 99.99 
 26/32 อาคารอรกานต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631         

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

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

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

ผู้สอบบัญชี : ส านกังานบญัชี เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ชั้น 48-51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

195 ถนนสาธรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2677-2000 
โทรสาร : +66 (0) 2677-2222 
 

 
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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,998,446,888 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

1,998,446,888 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 28 ธนัวาคม 2561 

 
ล าดบัที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ* 251,348,382  13.79 
2. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 150,000,000 8.23 
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 75,495,737 4.14 
4. นายประทีป ตั้งมติธรรม 62,661,207 3.44 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 51,665,141 2.83 
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 40,992,808 2.25 
7. นายพิพฒัน์ เตียธวฒัน ์ 36,500,000 2.00 
8. นางสมทรง ลาภานนัตรั์ตน ์ 28,966,400 1.59 
9. DBS BANK LTD 22,689,600 1.24 
10. นางสุวมิล มหากิจศิริ 22,573,423 1.24 

 รวม 742,892,698 40.76 
 ผูถื้อหุน้อ่ืน 1,079,571,308 59.24 
 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 28 ธนัวาคม 2561 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 28 ธนัวาคม 2561 
 

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวน
หุ้นทั้งหมด 

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 21,775 1,549,214,582 85.01 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 106 273,249,424 14.99 

รวมทั้งส้ิน 21,881 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

: 173,482,882 หน่วย   

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุน้สามญั/1 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 18.50 บาท ต่อหุน้/1 
เสนอขายใหแ้ก่ : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ  ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 15 
หุ้นสามญัเดิม ต่อ 6 หุ้นสามญัใหม่ ควบคู่ 2 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้น (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) ทั้ งน้ี เศษทศนิยมของหุ้นและ
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 18.2439 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั และ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิต่อ 1.0141 หุ้นสามญั ตามล าดบั ในเดือนพฤษภาคม 2561 
 /2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W5 มีก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ใช้
สิทธิจ านวน 173,482,331 หน่วย และไดพ้น้สภาพการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 

 
7.3.2 หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 

(1) บริษทัฯ ออกหุน้กูจ้  านวนเงิน 1,805.2 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเป็นส่วนหนึงของวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้น
บาท (หา้พนัลา้นบาท) ตามมติจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้
ประเภทใดก็ไดค้ร้ังเดียวเตม็จ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 
(ซ่ึงไม่รวมหุน้กูว้งงิน 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2558) ดงัน้ี 
 
ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : หุน้กูข้องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 ครบก าหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
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วตัถุประสงค ์ : เพ่ือการช าระหน้ีคืน การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูเ้ป็นหลกั และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทั 

จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,805,200 (หน่ึงลา้นแปดแสนหา้พนัสองร้อย) หน่วย 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,805,200,000 (หน่ึงพนัแปดร้อยหา้ลา้นสองแสน) บาท 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.50 (ส่ีจุดหา้ศูนย)์ ต่อปี 
อายหุุน้กู ้ : 3 (สาม) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

(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
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็น
นายทะเบียนหุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : หุน้กูไ้ดรั้บการยนืยนัอนัดบัความน่าเช่ือถือ “BBB” โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของหุน้กูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
ตลอดอายขุองหุน้กู ้

 
(2) บริษทัฯ ออกหุน้กูจ้  านวนเงิน 1,500 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเป็นส่วนหนึงของวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้น

บาท (หา้พนัลา้นบาท) ตามมติจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้
ประเภทใดก็ไดค้ร้ังเดียวเตม็จ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 
(ซ่ึงไม่รวมหุน้กูว้งงิน 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2558) ดงัน้ี 
 
ช่ือผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : หุน้กูข้องบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2561 ครบก าหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 
ประเภทของหุน้กู ้ : เป็นหุน้กูร้ะบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายตราสารหน้ีในวงจ ากดั 
วตัถุประสงค ์ : เพ่ือการช าระหน้ีคืน การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูเ้ป็นหลกั และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทั 
จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,500,000 (หน่ึงลา้นหา้แสน) หน่วย 
มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้เสนอขาย : 1,500,000,000 (หน่ึงพนัหา้ร้อยลา้น) บาท 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บาท 
อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 (หา้) ต่อปี 
อายหุุน้กู ้ : 3 (สาม) ปี 3 (สาม) เดือน นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 

(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
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็น
นายทะเบียนหุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ : หุน้กูไ้ดรั้บการยนืยนัอนัดบัความน่าเช่ือถือ “BBB” โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 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 าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดสามเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 2558 2557 (ปรับปรุงใหม่) 
อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.12 0.32 (0.23) (6.61) 0.06 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.05/2 0.075 0.05 /1 0.05 /1 0.025 

                                                  

หมายเหตุ  /1   บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม 

 /2      การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบบญัชี 2561 ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2562 ท่ีจะ     
            จดัข้ึนในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
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8.   โครงสร้างการจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

   จ านวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
ท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุม การประชุม 

   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
7 7 

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

7 5 

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

7 7 

4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/กรรมการ 
บริหาร/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการ 
บริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 

7 7 

5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

7 5 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการ 7 6 
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 7 7 
8. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 

7 6 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ 

7 7 

10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 7 7 
11. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 

เอม็. อลันสัซารี 
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

7 3 

 

หมายเหตุ ในการประชุมคร้ังใด หากมีกรรมการท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจ
อ่ืน จะแจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบล่วงหน้า เพ่ือแจง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ และใช้วิธีการเขา้ร่วมประชุมแบบ Conference Call โดย
ในทางกฎหมายมิไดถื้อว่ากรรมการท่านนั้นเขา้ประชุม ในระหว่างปี 2561 มีกรรมการ 3 ท่านเขา้ร่วมการประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 กรรมการ
ชาวต่างชาติหน่ึงท่านท่ีมีแหล่งพ านกัอยูใ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขา้ร่วมการประชุมนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวา่ความสามารถทาง
ธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้ดา้นการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝ่ังของกรรมการท่านน้ีมีส่วนช่วยบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมาก นอกจากน้ี กรรมการ
หน่ึงท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้นบางโอกาส เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การขยายธุรกิจ กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารท่านน้ีจึง
ตอ้งแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ และเขา้ร่วมในการเดินทางทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี มีกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิงหน่ึง
ท่านไดล้าคลอดในระหวา่งปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม การลาของกรรมการท่านน้ีไดมี้การแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็นทางการแลว้ 
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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” 
 

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

 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ          
“การก ากบัดูแลกิจการ” 

 

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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ท่ี รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
3. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส และประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. นายซิกมนัต ์สตรอม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์ 
5. นายวนิเซ็นต ์เซียว /1 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ 
6. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยทุธ์ และบริหารความเส่ียง 
7. นายสมชาย อภิญญานุกลุ /2 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 
หมายเหตุ /1 นายวินเซ็นต ์เซียว ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 
  /2 นายสมชาย อภิญญานุกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้ง นางวรพินท ์อิศราธรรมใหเ้ป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ตลอดจนคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไดเ้ปิดเผยอยู่
บนเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 ท่ี www.thoresen.com ภายใตห้วัขอ้ 
คณะกรรมการชุดยอ่ยและเลขานุการบริษทั ของ “รายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” 
  

 บริษทัฯ ได้แต่งตั้ งนางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ ให้เป็นผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560 
 

หมายเหตุ  ขอ้มูลของเลขานุการบริษทั และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี อยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 
องคป์ระกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม 
 ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจ าปี (โบนัส) จะจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่กรรมการต่อเม่ือผลการด าเนินงาน

บรรลุถึงตามเป้าหมาย ทั้งน้ี ตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ของกรรมการท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 

องคป์ระกอบค่าตอบแทนของเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุสประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนสั 
และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจระยะยาว ประกอบดว้ย กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินประกนัสงัคม  
 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด 
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือน และเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) โดยก าหนดวงเงินไว ้
ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 
2561 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
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 อตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 
(กรรมการท่ีมิใช่

ผูบ้ริหาร) 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
150,000 บาทส าหรับประธานกรรมการ 

24,500 บาทส าหรับกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
54,000 บาทส าหรับประธานกรรมการ 

31,500 บาทส าหรับกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 

เงินรางวลัประจ าปี  
(โบนสั) 

การจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่กรรมการ  ในรูปของเงิน
รางวลัประจ าปี (โบนสั) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
รูปของเงินรางวลัประจ าปีให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ (หลงัหักก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริง) 
ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดเงินรางวลัประจ าปี
ใหแ้ก่กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินรางวลัประจ าปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

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 2561  บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมจ านวนรวม 7.29 ลา้นบาท และยงัมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลัประจ าปี (โบนสั) ให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นเงินรวมจ านวน 1.63 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินรางวลัประจ าปี (โบนัส) ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตารางขา้งตน้ ทั้งน้ี รวมแลว้ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นใน       
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีจ านวน 10 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยรายละเอียด
การจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจ าปี (โบนัส) ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ไดแ้สดงไวใ้น
ตารางหนา้ถดัไปน้ี 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจ าปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA ส าหรับปี 2561  
หน่วย : บาท 

 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุมกรรมการส าหรับปี 2561  
รวม 

 
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 
รายเดอืน 

 
โบนัส 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 1,800,000 315,990 378,000 0 700,000 0 0 0 3,193,990 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง  294,000 187,500 220,500 0 196,000 0 0 50,400 948,400 
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 294,000 187,500 157,500 0 0 42,000 12,600 0 693,600 
6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 294,000 187,500 220,500 235,200 0 0 0 0 937,200 
8. นายสนัติ บางออ้ 294,000 187,500 189,000 168,000 0 50,400 15,120 0 904,020 
9. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 294,000 187,500 220,500 196,000 0 0 0 60,480 958,480 
10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 294,000 187,500 220,500 0 0 0 0 0 702,000 
11. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 294,000 187,500 94,500 0 0 0 0 0 576,000 

รวม 3,858,000 1,628,490 1,701,000 599,200 896,000 92,400 27,720 110,880 8,913,690  
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทน 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2561 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2560 

จ านวนผูบ้ริหาร 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวนผูบ้ริหาร 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงินเดือนและโบนสัรวม 4 40.12 4 37.85 
ค่าตอบแทนอ่ืน  
(รวมเงินประกนัสงัคมและ 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ) 

4 2.55 4 2.44 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W5 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 
เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

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

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  401,348,382 401,348,382 - 7,581,756 38,430,826 (30,849,070) 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 11,200 11,200 - 1,066 1,066 - 

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

5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  75,495,737 70,795,737 4,700,000 - 6,742,451 (6,742,451) 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 75,495,737 70,795,737 4,700,000 - 6,742,451 (6,742,451) 

7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

8. นายสันติ บางออ้ - -  - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

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

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

11. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
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การถือครองหลกัทรัพย์โดยผู้บริหาร 
การถือครองหลกัทรัพย ์TTA โดยผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัน้ี   
 

รายช่ือผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W5 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 30 มิถุนายน 2560 
เปลีย่นแปลง
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 30 มิถุนายน 2560 
เปลีย่นแปลง
ระหว่างปี 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   401,348,382 401,348,382 - 7,581,756 38,430,826 (30,849,070) 

2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 55,000 55,000 - 33 33 - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
3. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี - - - - - - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 75,495,737 70,795,737 4,700,000 - 6,742,451 (6,742,451) 

4. นายซิกมนัต ์สตรอม 143,200 143,200 - - - - 
5. นายวนิเซ็นต ์เซียว /1 - - - - - - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
6. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ - - - - - - 

    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
หมายเหตุ /1 นายวินเซ็นต ์เซียว ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 
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8.5 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 TTA มีพนกังานในสงักดัโดยตรง ทั้งส้ิน 91 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 4 คน และพนกังานอีก 87 คน โดยมีพนกังานของแต่ละสาย
งานดงัน้ี 
 

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน (เฉพาะสงักดั TTA) 
1. สายงานบญัชีและการเงิน นกัลงทุนสมัพนัธ์ และกฎหมาย 23 
2. สายงานทรัพยากรบุคคล 5 
3. สายงานสนบัสนุนส่วนกลาง (Group Supports)  
และส านกังานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO’s office) 49 
4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 9 
5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 5 

รวม 91 
 

จ านวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จ านวนพนกังาน 
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 86 
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 109 
กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร 537 
กลุ่มการลงทุนอ่ืน 2,526 

 
- รวมจ านวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 3,349 คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจ าเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังาน TTA และบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ (ไม่รวมคนประจ าเรือ) ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงิน
จ านวน 784,822,342 บาท (รอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 849,304,014 บาท)  

- TTA ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม (ไม่รวมคน
ประจ าเรือ) ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 43,626,805 บาท (รอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 32,910,658 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 ไดมี้มติใหแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือท าหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการก ากบั
ดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกรอบของจริยธรรม โดยไดก้ าหนดนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการด าเนินธุรกิจ และไดมี้การทบทวนแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการ
ทุกปี 

 

 บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ซ่ึงอา้งอิงจากหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ทั้งน้ี 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการได้เสนอให้มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงคณะ 
กรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 โดยหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

 
● ข้อก าหนดของกฎหมาย การบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร 

กฎเกณฑแ์ละมติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

● ความรับผดิชอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของตน 

● ความโปร่งใส การประกอบธุรกิจและการด าเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารถตรวจสอบได้และมีความ

โปร่งใส 

● การมส่ีวนร่วม ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษทัฯ 

● หลักความคุ้มค่า ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและ

เศรษฐกิจ 

 

องคป์ระกอบส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางของ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

มีดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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ในปีท่ีผา่นๆ มา คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและพิจารณานโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฎิบติัท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการ 
รวมถึงกลยทุธ์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจขององคก์ร และสภาพแวดลอ้มธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัฯ ตลอดจนขอ้ก าหนด 
กฎหมาย แนวปฏิบติัต่างๆ โดยไม่ไดก้ าหนดวา่ตอ้งพิจารณาทุกปี อยา่งไรก็ตาม เลขานุการบริษทัไดเ้สนอใหมี้การก าหนด
วาระทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าในทุกปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้ไป  

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดพิ้จารณาและทบทวนรายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการของ   

บริษทัฯ และมีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการโดยทัว่ไปตามมาตรฐานสากลมา
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึง ASEAN CG Scorecard   

 
ส าหรับปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การพิจารณาและทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัฯ  โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”)  ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) ซ่ึงคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดต้รวจสอบและพิจารณานโยบายวา่ดว้ยการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ และมีความเห็นวา่หลกัปฏิบติัท่ีดีโดยทัว่ไปของบริษทัฯ นั้น ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัของ CG 
Code พร้อมไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัฯ ใหรั้บทราบในหลกัการการปฏิบติัตาม CG Code รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
กรรมการในฐานะผูน้ า (Governing Body) ขององคก์รตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว และพิจารณาน าหลกั CG Code มาปรับใชใ้น
องคก์รตามบริบททางธุรกิจเพ่ือการสร้างคุณค่าใหแ้ก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื ทั้งทางธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการ
สร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแนวทางใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 5 หมวด ดงัน้ี 
 
1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯ เลง็เห็นและตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯ 
ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตน

อยา่งเตม็ท่ีโดยไดรั้บขอ้มูลอยา่งครบถว้น ก่อนท่ีผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิดงักล่าว บริษทัฯ จะจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นบัตั้งแต่การเรียกประชุม การแจง้วาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การด าเนินการประชุมไปจนถึง
การน าส่งรายงานการประชุม ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั ท่ีตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีๆ ไป  

 



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

  - 89 - 

บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561  เวลา 13.30 
น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ประเทศไทย  
 

รายละเอยีดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มดีงันี ้
(ก) วธีิการก่อนการประชุม 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 มีมติใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  

โดยสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นสถานท่ีซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชใ้นการเดินทางไปเขา้
ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก โดยก าหนดช่วงเวลาการประชุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้
ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผา่นระบบ SET Portal ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้ คือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 

 
บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ไดมี้เวลาในการพิจารณาหนงัสือเชิญประชุม หรือการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนการ

ประชุม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 พร้อมดว้ยเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม โดยไดมี้การจดัท าเอกสารทั้งภาษาไทยและองักฤษ 
ใหก้บัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ทางไปรษณียเ์ป็นเวลา 21 วนัก่อนการประชุมตามหลกัปฏิบติัท่ีดี โดยหนงัสือเชิญประชุมมีระเบียบ
วาระการประชุม ขอ้มูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอยา่งครบถว้นเพียงพอ โดยระบุวา่เป็นวาระเพ่ือทราบหรือ
อนุมติั รวมทั้งแบ่งเป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน เช่น ในสาระท่ีเก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการและการอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ พร้อมทั้งขอ้เทจ็จริงและขอ้มูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละ
วาระท่ีเสนอ ส าหรับวาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดร้ะบุประวติัของผูส้อบบญัชีและบริษทัท่ีสงักดัรวมทั้งค่าบริการไวอ้ยา่ง
ครบถว้นชดัเจน เพ่ือช่วยใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี นอกจากน้ี กรรมการใน
ฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและในฐานะผูถื้อหุน้ไม่สนบัสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

 
บริษทัฯ ไดร้ะบุหลกัฐานการแสดงตน และรายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมท่ีไม่สร้างภาระใหแ้ก่       

ผูถื้อหุน้จนเกินควร เพ่ือช่วยผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน เน่ืองจากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ ผูถื้อหุน้สามารถระบุ
คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือและ
ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ค าช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอน และเอกสารหลกัฐานส าคญัท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ เพื่อ
เป็นทางเลือกแก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ พร้อมทั้งไดแ้นบซองจดหมายแบบตอบรับไวส่้งไปพร้อมกบัหนงัสือ                  
เชิญประชุม เพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะกลบัมายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์
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บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนกัลงทุน
สถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ลว้ บริษทัฯ ยงัไดมี้การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบโดยผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถดาวน์โหลดจาก
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com ได ้ตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2561 ล่วงหนา้ก่อนการประชุม 44 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดโ้ฆษณาหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพฉ์บบัภาษาไทยและฉบบั

ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ยภาษาละ 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่ละ
คร้ัง เพ่ือบอกกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดโ้ฆษณาหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในหนงัสือพิมพ ์ เป็นเวลา 3 วนั คือวนัท่ี 9 
10 และ 11 เมษายน 2561  

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งกระบวนการศึกษาขอ้ก าหนดและขั้นตอนในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถ

เสนอเพ่ิมวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัไม่มีขอ้ก าหนดในการใหผู้ถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แตจ่ะพิจารณาเร่ืองดงักล่าวน้ีหลงัจากไดรั้บการ
ผลกัดนัจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ และก.ล.ต.  

  
(ข) วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยการจดัช่องลงทะเบียนแยกระหวา่ง      

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และไดน้ าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และใช้
ในการนบัคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ
เอกสารผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้ 2 ชัว่โมงก่อนเร่ิมประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานท่ีน ามาลงทะเบียน พร้อมทั้งจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมใหเ้พียงพอกบัจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 
 

(ค) ระหว่างการประชุม 
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 กรรมการทั้ง 11 

ท่านเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ และมีหนา้ท่ีดูแลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากการสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมประชุม แลว้ยงัจดัให้
มีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลกัไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บั            
ผูถื้อหุน้ รวมทั้งเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการน าเสนอในระหวา่งการประชุม รวมถึงแสดงผลการนบั
คะแนนในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้จะไดรั้บทราบจ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาประชุมดว้ยตนเองและของ           
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ ขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียงก่อนเร่ิมระเบียบ

http://www.thoresen.com/
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วาระการประชุม บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามวาระท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด  และเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในวาระท่ีมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้ง
กรรมการ บริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือน าไปนบัคะแนน   

 
ส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวในระหวา่งท่ีมี

การพิจารณา เพ่ือส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและลงคะแนนเสียงไดอ้ยา่งเป็นอิสระมากข้ึน 
 
นอกจากน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นคนไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ล่ามแปลภาษา กรณีท่ี

กรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นคนต่างชาติรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือตอบค าถามของผูถื้อหุน้เป็นภาษาองักฤษ 
รวมทั้งบริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากส านกังานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ เป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ (Independent 
Inspector) ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในท่ีประชุมไดข้อให ้    
ผูถื้อหุน้จ านวน 2 คน ท่ีเป็นอาสาสมคัรท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และซกัถามในแต่ละวาระ โดยประธานในท่ีประชุมและผูบ้ริหารตอบช้ีแจงอยา่งเหมาะสมเพียงพอในทุก
ค าถาม และมีการลงมติผลประชุมในทุกวาระ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละ
วาระใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมทั้งบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

 
(ง) วธีิการหลงัการประชุม 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 พร้อมรายละเอียดผล

การออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของแต่ละวาระการประชุมภายในวนัประชุมหลงัเสร็จส้ิน
การประชุม โดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ น าส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงถือวา่
เป็นการน าส่งภายใน 14  วันนับแต่ว ันประชุมตามท่ีก าหนด พร้อมทั้ ง เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
www.thoresen.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

 
ทั้งน้ี ในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(1) รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ไม่เขา้ร่วม

ประชุม 
(2) ขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน 

(เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ 
(3) ค าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส าคญั 
(4) ประเด็นค าถามและค าตอบ ขอ้คิดเห็นโดยสรุป รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
 
บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในระดบั “ดีเลิศ” (ช่วง

คะแนนระหวา่ง 90 - 99) อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแตปี่ 2550 ซ่ึงด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors 

http://www.thoresen.com/
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Association หรือ TIA) ร่วมกบัส านกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บผล
คะแนนการประเมินคุณภาพการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เท่ากบั 
94 คะแนน โดยผลคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมซ่ึงเท่ากบั 92.42 คะแนน 
โดยมีบริษทัจดทะเบียนเขา้ร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน 657 บริษทั 

   
2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
2.1 การปฏิบัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย ทั้งผูถื้อหุน้ไทยและ
ต่างชาติตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล และนกัลงทุนสถาบนั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ใหสิ้ทธิ        
ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงคพ์ร้อมทั้งแนบรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือและประวติัของกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ รวมทั้งระบุถึง เอกสาร หลกัฐาน และวธีิการมอบฉนัทะ ไปพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ใน
การประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีระบุในหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ซ่ึงจะเป็นการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ  

 

2.2 การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย  
ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียโดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบัการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเก็บไวก้บับริษทัฯ เพ่ือติดตามรายการเก่ียวโยง
หรือรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 
วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวขอ้งกนัและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงานท่ีแกไ้ข
ใหม่ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะท่ีท าใหไ้ม่สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกรรมการเหล่านั้นกบับริษทัฯ  
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3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

(ก) ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ใหค้วามเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ และมุ่งท่ีจะด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ดว้ยการ
พิจารณาความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยา่งยติุธรรมและโปร่งใสในเวลาอนั
สมควร และพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทัฯ 

 
นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบ

จ านวนหุน้ สิทธิในการไดรั้บใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการ
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผา่นกรรมการอิสระ โดยทุกๆ 
ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา รวมทั้งจดัใหมี้ช่องทางใหผู้ถื้อหุน้ติดต่อกบั
บริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซต ์ www.thoresen.com และอีเมล ์ Investors@thoresen.com tta@thoresen.com หรือส่งค าถามมา
ตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ 
 

(ข) พนักงาน 
 บริษทัฯ ตระหนักดีวา่พนกังานเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทัฯ ท่ีมีคุณค่าต่อการเติบโตอย่างเขม้แข็ง
และยัง่ยืน รวมทั้ งเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนธุรกิจของบริษทัฯ ให้ด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ รวมถึงผลประโยชน์ของธุรกิจในระยะยาว บริษทัฯ จึงไดว้างแผนและก าหนด
แผนการปฏิบติังานดา้นการบริหารและพฒันาพนกังานในทุกระดบัให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ มีการดูแล
และจดัสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสม ครบถว้น และถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงจะให้ความส าคญัในการดูแลพนกังาน 
ทั้งค่าตอบแทนและสวสัดิการ เพ่ือแบ่งเบาภาระความกงัวลต่างๆ โดยสวสัดิการไดคุ้ม้ครองให้กบัพนกังานอยา่งเหมาะสม 
ในระดบัท่ีแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ีจูงใจพนกังานในทุกระดบั โดยนโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมมากกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนกังานทุกคน และเพ่ือมุ่งรักษาพนกังานให้ท างานในระยะยาว รวมทั้งสร้างสมดุลระหวา่ง
ชีวติการท างานและชีวติส่วนตวัใหก้บัพนกังาน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานท่ีเป็น
ธรรม เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงในระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลัประจ าปี ส าหรับการพิจารณาค่าตอบแทน
ของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับ
ผลตอบแทนในระยะยาว ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีพ และเพ่ือเป็นหลกัประกนั
แก่พนักงานภายหลงัส้ินสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุการท างาน ซ่ึงบริษทัฯ ได้มีการจดับรรยายการด าเนินงาน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพและการวางแผนทางการเงิน (2018 TISCO Provident Fund Investment and Financial Planning 
Seminar) จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัฯ เพื่อใหค้วามรู้
ความเขา้ใจแก่พนกังานในการวางแผนทางการเงิน และให้พนกังานมีการออมอยา่งเพียงพอเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต รวมทั้งการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบับุคคลและระดบัความเส่ียง     
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การให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 
 ในแต่ละปี บริษทัฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายใหก้บัพนกังานอยูใ่นระดบัแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกนั อีกทั้งยงัไดจ้ดัตั้ง
คณะอนุกรรมการค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือก ากบัและอนุมติัหลกัการ และแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนพิเศษและรางวลั
พิเศษของทุกบริษทัในเครือ เพ่ือใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ของบริษทัฯ  
 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของพนกังานทุก
ระดบั (MAX Performance Evaluation) โดยผา่นขั้นตอน MAX Performance Cycle ไดแ้ก่ 

1. การวางแผนและก าหนดเป้าหมายประจ าปี (Performance Planning) 
2. ติดตามและทบทวนการปฏิบติังานระหวา่งปี (Mid-Year Review) 
3. ติดตามและสรุปผลการปฏิบติังานทั้งปี (Year-End Review) 
 
ทั้งน้ี เพ่ือช่วยใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนน้การวางแผนท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ

กลยทุธ์ของบริษทัฯ พนกังานของบริษทัฯ มีเป้าหมายในปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งให้
ความส าคญัตั้งแต่การวางแผน การติดตาม และการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการประเมิน จึงก าหนดใหห้วัหนา้งานและพนกังานพดูคุยหารือในเร่ืองการปฏิบติังาน และแผนการพฒันาความรู้ 
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงเป็นไปตาม MAX Performance Cycle ซ่ึงจะส่งผลต่อการปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีตามนโยบาย
ค่าตอบแทนและผลประกอบการของบริษทัฯ ต่อไป 

 
การจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนักงาน 

 บริษทัฯ ได้มีการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวสัดิการภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
พนักงานยงัไดรั้บสวสัดิการอ่ืนๆ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพ ลดความกงัวล รวมทั้งส่งเสริมสวสัดิภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของ
พนักงาน ให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง อันส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและด ารงชีวิตของพนักงาน และได้มีการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์สวสัดิการเหล่าน้ีใหพ้นกังานทุกคนรับทราบผา่นคู่มือพนกังาน การประชาสมัพนัธ์ผ่านแผนกส่ือสารองคก์ร 
ในรูปแบบ E-mail Internal Portal รวมถึงการตั้งกลุ่ม Line ของพนกังานทุกคน โดยสวสัดิการดงักล่าวสามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 หมวดหลกั ดงัน้ี 

 สวัสดิการเงินช่วยเหลือ : อาทิ ค่าของขวญัส าหรับพนักงานคลอดบุตร ค่าของเยี่ยมไขส้ าหรับพนักงาน
เจ็บป่วย เงินช่วยเหลือครอบครัวพนกังานและพนกังาน กรณีเสียชีวติ  เงินช่วยเหลือค่าโทรศพัท ์และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  

 สุขภาพและประกันชีวิต : อาทิ การตรวจสุขภาพพนกังานก่อนเขา้งาน การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี
ตามความจ าเป็นของแต่ละช่วงอายแุละเพศท่ีเหมาะสม การประกนัสุขภาพกลุ่มและประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม   

 กองทุน : อาทิ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคม  
 กจิกรรมภายในและภายนอกองค์กร : อาทิ การจดังานปีใหม่ประจ าปี  การจดัท่องเท่ียวประจ าปี  
 
นอกจากน้ี แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการท าการศึกษาเร่ืองการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อ

กรรมการหรือพนกังานวา่มีกระบวนการและผลดีผลเสียอยา่งไรก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจ 
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ในดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดนโยบายความปลอดภยั และ 
จดัตั้งคณะการท างานอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ ท่ีปลอดภยักบัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานและของบริษทัฯ พนักงานทุกคนจะตอ้งรายงาน
สภาพแวดล้อมของการท างานท่ีไม่ปลอดภยัให้กับผูบ้ังคบับัญชาหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากบริษทัฯ ทราบ ส าหรับ
พนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเร่ืองความปลอดภยัในวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงอนัตราย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นท่ีท างาน และรู้ถึงการปฏิบติัตวัในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อนัตรายดงักล่าว ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีรายงาน
สถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของพนักงาน และไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจากการท างานแต่
อยา่งใด 

 
บริษทัฯ รณรงค ์และส่งเสริมใหพ้นกังานทุกฝ่าย ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เขา้ใจท่ีแทจ้ริงของพนักงาน บริษทัฯ จึงมีแนวทางการจดัการปลูกจิตส านึกให้
พนกังานทุกท่านท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยรณรงคแ์นวคิด ลด ใชซ้ ้ า และน ากลบัมาใชใ้หม่ให้คุม้ค่า เช่น การ
ใชก้ระดาษพิมพส์องดา้น การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ จดัใหมี้มาตรการประหยดัพลงังานในท่ีท างาน การปิด
ไฟและเคร่ืองปรับอากาศในจุดท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใชง้าน หรือในช่วงพกักลางวนั และช่วงนอกเวลางาน รวมทั้ง จดักิจกรรมเชิง
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บรู้และสืบสานแนวทางอนุรักษไ์ปยงัครอบครัวและคนใกลต้วั เช่น กิจกรรมปลูก
ปะการังเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในน ้ า ทั้ งน้ี รายละเอียดกิจกรรมด้านส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติปรากฏอยูใ่นรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม หวัขอ้การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 
ในดา้นธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมพนกังานในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในดา้นการจดัการ

ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงของเรือสินคา้ ส าหรับพนกังานเรือ และการจดัการประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือสินคา้  
 
การอบรมและพฒันาพนกังาน 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยผลกัดนัผา่นแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development 

Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน บริษทัฯ ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพและ
ความกา้วหนา้ของบุคลากร โดยสนบัสนุนและจดัใหมี้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตรท่ีเหมาะสม
กบัอายงุาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ ในปี 2561 มีการจดัอบรมและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมทั้งหมด 43 
หลกัสูตร โดยหวัขอ้การอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ดา้นเทคนิคและทกัษะต่างๆ ในการท างาน (Technical Skills and Soft 
Skills) บริษทัฯ เช่ืออยา่งยิง่วา่การพฒันาขีดความสามารถของพนกังานจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
องคก์รในระยะยาว  
 

ในปี 2561 บุคลากรของบริษทัฯ ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาในหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ กา้วทนัและ

วเิคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน หลกัสูตรใหรี้พอร์ตพดูแทนคุณ หลกัสูตรภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งระบบ Value Added 

Business Control : The Right Way to Manage Risks และ All In One Cyber security โดยมีชัว่โมงการฝึกอบรมรวม 576 

ชัว่โมง และการฝึกอบรมเฉล่ีย 6.33 ชัว่โมงต่อคนต่อปี รวมถึงส่งเสริมใหพ้นกังานพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ การอบรมในหลกัสูตร “CVC กลยทุธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation กา้วทนัโลกธุรกิจ” จดัโดยตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เม่ือวนัท่ี 27 - 28 กนัยายน 2561 เพ่ือน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บเก่ียวกบักลยทุธ์การลงทุนในรูปแบบ CVC  ทั้งดา้น
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แนวคิด กระบวนการจดัตั้ง หลกัการลงทุน เทคนิคและเคร่ืองมือการวเิคราะห์เพ่ือการตดัสินใจลงทุนอยา่งเหมาะสม ไป

ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการดา้นการเงินและการลงทุนใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป รวมถึง ยงัส่งเสริม

ใหพ้นกังานเขา้อบรมในหลกัสูตรพ้ืนฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ซ่ึงจดัโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 เพื่อเป็นพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการ

ด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะอบรมหลกัสูตรต่อๆ ไป และน ามาปรับใชก้บัองคก์ร รวมทั้ง ไดเ้ชิญ

วทิยากรจากสถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Business Development Institute หรือ SBDi) มาใหค้วามรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัการพฒันาความยัง่ยนืขององคก์ร (Introduction to Corporate Sustainability) แก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบักลาง

และสูงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการ

บริหารงานดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) ซ่ึงจะเป็นรากฐาน

ในการพฒันาองคก์รตามแนวทางท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงทั้งเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืต่อไป 

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดบัของบุคลากรในปี 2561 มดีงันี ้

 ระดบัของบุคลากร จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมรวม จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี 
ผูบ้ริหารระดบัสูง 88  ชัว่โมง 11.00 ชัว่โมง/คน/ปี 
ผูบ้ริหารระดบักลาง  296  ชัว่โมง 8.71 ชัว่โมง/คน/ปี 
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 192 ชัว่โมง 3.92 ชัว่โมง/คน/ปี 
รวมจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม 576 ชัว่โมง 6.33 ชัว่โมง/คน/ปี 
 

(ค) คู่สัญญา 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึง ลูกคา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี คูค่า้ และอ่ืนๆ ตามขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไขการซ้ือขายท่ีไดท้ าเป็นสญัญาอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบติัต่อคู่สญัญา เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดี
และความร่วมมือระหวา่งกนั ดงัน้ี 

 
คู่แข่ง บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งโดยการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือตรงและเป็นมืออาชีพ ดงัน้ี 
 บริษทัฯ จะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัทางการคา้ 
 มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลอ่ืนใด 

ท่ีกระท าการในนามของบริษทัฯ ด าเนินการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

 
เจ้าหนี ้บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนระหวา่งบริษทัฯ และเจา้หน้ี รวมถึงเจา้หน้ีค ้าประกนั

อยู่เสมอ โดยมีนโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีและเจ้าหน้ีค ้ าประกนัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจา้หน้ี และยึดมัน่ในการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาท่ีมีต่อเจ้าหน้ีโดย
เคร่งครัด ทั้งในเร่ืองการช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียม การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็น
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ตน้ และหากเกิดกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบโดยเร็ว เพ่ือ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีเหตุผิดนดัช าระหน้ีแต่อยา่งใด  

 
ผู้ถือหุ้นกู้ บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ เกณฑแ์ละ

ประกาศของ ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดช้ าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย

ของหุน้กูไ้ดต้ามก าหนด และไม่มีเหตผุิดนดัช าระหน้ีแต่อยา่งใด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์

กบัผูถื้อหุน้กู ้ ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้กูเ้ขา้เยีย่มชมกิจการและพบผูบ้ริหารของบริษทัฯ ภายใต้

กิจกรรม “TTA Welcomes On Board”  เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และ 21 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นการเยีย่มชมเรือ เอม็.ว.ี 

ทอร์ ฟิวเจอร์ เพ่ือรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ตลอดจนแนวทางการบริหารจดัการเรือท่ีทนัสมยั

และมีความปลอดภยัในระดบัสากลของบริษทัฯ  

คู่ค้า บริษทัฯ มีหลกัการคดัเลือกคู่คา้หรือผูใ้หบ้ริการจากภายนอก โดยเนน้การพิจารณาจากการวางกลยทุธ์ 
ทางธุรกิจของผูใ้หบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขนั ความต่อเน่ือง 
ทางธุรกิจ การป้องกนัและดูแลลูกคา้ และวธีิการบริหารความเส่ียง หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูใ้หบ้ริการจากภายนอก มีดงัน้ี 

 ความสามารถทางเทคนิค รวมถึงความเช่ียวชาญและประสบการณ์  
 สถานภาพทางการเงิน 

 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 

 ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียนและการด าเนินคดี 

 นโยบายดา้นการใหบ้ริการ 

 ความเส่ียงจากการใหบ้ริการลูกคา้หลายราย 

 การรักษาความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  
 ประวติัการทุจริตคอร์รัปชนั 

 
ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมตอ่ผูใ้หบ้ริการจากภายนอก 

 
(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  
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3.2 การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือใหเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชนั คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหมี้นโยบายการต่อตา้น 
การคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) อีกทั้ง ยงัไดมี้การรวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมาตั้งแต่ปี 2553 
เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต  

 
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัใหพ้นกังานในองคก์รไดรั้บทราบผ่านระบบ TTA Portal 

ของบริษทัฯ และไดส่ื้อสารใหแ้ก่ทั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบ และก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่อการเกิดเหตุการณ์ดา้นทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ 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

ประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนั มีการติดตามแผนการบริหารความเส่ียงและมีการทบทวนความเหมาะสม และ
คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการทบทวนกรอบ
นโยบายการบริหารความเส่ียง และโครงสร้างการบริหารความเส่ียง รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางในการบริหาร
ความเส่ียง และในส่วนการควบคุมภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซ่ึงบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง
คุณสมบติัในการรับรองเขา้เป็นสมาชิก นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัฝึกอบรมเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริต จริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ กฎ ระเบียบ และหลกัปฏิบติัใหแ้ก่พนกังานใหม่ 

 
3.2.1 การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบติัขอ้หน่ึงในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ท่ีพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัในเร่ืองเก่ียวกบั

ของขวญั และการเล้ียงรับรองต่างๆ พนกังานไม่ควรรับหรือให้ของขวญั ความช่วยเหลือในการเล้ียงรับรองต่างๆ หากการ

รับหรือการให้นั้นผูกมดัหรือดูเหมือนว่าจะผูกมดัผูรั้บ หรือหากการรับหรือการให้นั้น ถือว่าเป็นความพยายามท่ีจะให้มี

อิทธิพลอยูเ่หนือการตดัสินใจ 

 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน และสมาชิกครอบครัวของบุคคลเหล่าน้ี ไม่ควรจะยอมรับหรือรับของขวญัหรือ

การเล้ียงรับรองใดๆ ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี (ก) ไม่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัเชิงธุรกิจท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา (ข) มีมูลค่าสูงมาก 

(ค) อาจตีความไดว้า่เป็นเงินท่ีมีภาระผกูพนั เงินสินบน หรือการจ่ายเงินท่ีละเมิดต่อกฎหมาย (ง) ละเมิดต่อกฎหมายหรือ 

เส่ือมเสียช่ือเสียงแก่บริษทัฯ หากถูกเปิดเผย 
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3.2.2 การด าเนินการในกรณมีผู้ีแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

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 
 

3.2.3 ช่องทางในการตดิต่อบริษัทฯ ส าหรับผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการรายงานของผูมี้ส่วนไดเ้สียมายงับริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “4.6 

นโยบายการแจง้เบาะแสและนโยบายคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต” ของรายงานการก ากบัดูแลกิจการ 
 

3.3 ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ยท่ีสุด มีการน าเทคโนโลยมีาใชแ้ละมีการพฒันากระบวนการท างานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมไปกบัการปลูกฝัง
ใหพ้นกังานมีจิตส านึกในการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี บริษทัฯ เช่ือวา่ธุรกิจ 
ท่ีเจริญกา้วหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนื จะตอ้งพฒันาองคก์รควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รายละเอียดต่างๆ อยูใ่นหวัขอ้ “นโยบายและพนัธกิจเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและความรับผิดชอบต่อสงัคม” ของ
บริษทัฯ 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มุ่งเนน้การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทาง
การเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ในเวลาท่ีเหมาะสม  
ผา่นทางระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com โดยมีฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์และเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีดูแลใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถาม 

 
ขอ้มูลส าคญัท่ีเปิดเผย มีดงัน้ี 
 

4.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและผลการปฏบิัต ิ
บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน และขอ้มูล

ทั่วไปท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม 
ทนัเวลา อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ในช่องทางท่ีเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ี
แทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น 
ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซต์ของ    
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บริษทัฯ (www.thoresen.com) การแถลงข่าว รายงานประจ าปี แบบ 56-1 รวมถึงการเขา้ร่วม “Opportunity Day” ท่ีจดัข้ึน
โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นตน้ ตลอดจนมีการปกป้องขอ้มูลท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพยก่์อนเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกในเวลา
ท่ีเหมาะสม  

 

(1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคญัของบริษัทฯ ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ได้แก่ 
• ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินไดผ้่านการสอบทานและตรวจสอบความถูกตอ้งในสาระส าคญัตามหลกั

มาตรฐานจากผูส้อบบญัชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน
เปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นและสาธารณชนทัว่ไป โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงิน เปิดเผยควบคู่กบัรายงานผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ซ่ึงรวมถึงรายการระหวา่งกนั และค าอธิบาย
และการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

• ข้อมูลทีไ่ม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ไดแ้ก่ โครงสร้างการถือหุ้น การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก และทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล ตลอดจน
รายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 

 

(2) ช่องทางทีบ่ริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้แก่ 
• เปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
• เปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thoresen.com พร้อมการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่ง

สม ่าเสมอและจดัใหมี้ช่องทางติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในเวบ็ไซตไ์วอ้ยา่งชดัเจน 
• เปิดเผยขอ้มูลผา่นข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ (press release) ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

อาทิ งานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส 
 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่น

ระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกัน และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
ตอ้งการไวไ้ด ้กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทน
เพ่ิมตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณากลั่นกรองและเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 

  

ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ เร่ือง 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 

4.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการ
ท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ
และไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย  

http://www.thoresen.com/
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คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่การบนัทึก
ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือใหท้ราบจุดอ่อน และป้องกนัมิให้
เกิดการทุจริตหรือด าเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระส าคญั ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี และในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการในแบบ 56-1 น้ี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท ารายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ของบริษทัฯ ดว้ย 

 
4.4 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

บริษทัฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการการลงทุน ไวใ้นหัวขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” น้ี 
รวมถึงไดมี้การรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะไวใ้นรายงานประจ าปี และ
ในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการในแบบ 56-1 ของบริษทัฯ ดว้ย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืนๆ 

 
4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานส่ือสารองคก์ร (Corporate Communications) และนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor 
Relations) เพ่ือท าหนา้ท่ีในการส่ือสารทั้งกบันกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายยอ่ย ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และประชาชนทัว่ไปอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกนั  

 
ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การพบปะและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี 
1. การประชุมแบบตวัต่อตวัและแบบกลุ่มกบัผูล้งทุน (9 คร้ัง) 
2. การรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ประจ าไตรมาส ในงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (SET’s 

Opportunity Day) ท่ีจดัข้ึนท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือพบปะพดูคุยถึงผลการด าเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุดของบริษทัฯ กบั    
ผูล้งทุน (4 คร้ัง)  

3. การรายงานผลประกอบการของบริษทัฯ ผา่นช่องทาง SET Digital Roadshow ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เพ่ือน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงานและศกัยภาพการเติบโตแก่ผูล้งทุนทัว่โลกผา่นรูปแบบ Live Broadcast (1 คร้ัง) 

4. การประชุมนกัวเิคราะห์ (4 คร้ัง) 
5. การเยีย่มชมกิจการของผูถื้อหุน้กู ้(2 คร้ัง) 
6. การประชุมกบัสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (1 คร้ัง) 
7. 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 (14 คร้ัง) 

8. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ การไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การลงทุนต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (28 คร้ัง) 
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9. ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือ press release/news scoops (23 คร้ัง)   
10. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน (6 คร้ัง)  
11. การจดักิจกรรมสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชน (ทั้งหมด 32 คร้ัง แบ่งเป็น กิจกรรมสมัพนัธ์ 21 คร้ัง การใหส้มัภาษณ์

กบัส่ือมวลชนในประเทศ 10 คร้ัง และการจดัแถลงข่าว 1 คร้ัง) 
 
4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนทีสุ่จริต 

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีอยู่ภายใต้
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และให้สิทธิแก่พนกังานทุกคนและ ผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ช่องทางในการส่ือสารมายงัคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการน าเสนอของแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit 
Department) กรณีมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระท าทุจริตและคอร์รัปชนั การกระท าผิดกฎหมาย ผิด
จรรยาบรรณ หรือนโยบายบริษทัฯ หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ และในการแสดงความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือ
ค าแนะน าใดๆ ท่ีมีผลต่อบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทางการส่ือสาร มีดงัน้ี 

● เวบ็ไซต ์www.thoresen.com 

● อีเมล ์whistleblowing@thoresen.com 

● ทางไปรษณีย ์ท่ีตู ้ป.ณ.12 ปณฝ. ไทยพาณิชย ์แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 
เบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนไวเ้ป็นความลบัและมี
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือใหผู้แ้จง้เบาะแสและผูร้้องเรียนมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและ
การร้องเรียนดงักล่าว  

 
ทั้งน้ี ส าหรับขอ้มูลท่ีไดรั้บแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณียเ์ป็นรายสปัดาห์ จากนั้น

จดหมายทั้งหมด (หากมี) จะถูกส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมเป็นราย
ไตรมาส 

 
โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองคก์ร 
 

4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม  
ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม” ของบริษทัฯ 

 
4.8 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีการควบคุมใหมี้การดูแลการเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัฯ 
จะท ารายการซ้ือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่บริษทัฯ หรือกระท าธุรกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบับริษทัฯ ไม่
วา่จะกระท าในนามของตนเองหรือบุคคลอ่ืน การท ารายการในลกัษณะดงักล่าวนั้นจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและไดรั้บ
ความยนิยอมจากคณะกรรมการบริษทัฯ จึงจะท าใหร้ายการดงักล่าวนั้นมีผลผกูพนักบับริษทัฯ ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย

http://www.thoresen.com/
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ในรายการดงักล่าวนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ 
 

5. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 11 คน โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5  คน (ร้อยละ 45.46 จาก

จ านวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 คน (ร้อยละ 54.54  จากจ านวนกรรมการทั้งหมด) ซ่ึงกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ช่ือ ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทัฯ คร้ังแรก 

1. นายประเสริฐ บญุสัมพนัธ ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 31 มกราคม 2555 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการ
การลงทนุ  

31 มกราคม 2555 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมการการลงทุน 

30 มกราคม 2557 

4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ
การลงทนุ 

26 เมษายน 2560 

5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

31 มกราคม 2555 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  กรรมการ 26 เมษายน 2559 

7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2559 

8. นายสันติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/ 
กรรมการตรวจสอบ  

31 มกราคม 2555 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการตรวจสอบ  

30 มกราคม 2556 

10. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 13 พฤษภาคม 2558 
11. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

30 มกราคม 2556 
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อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. พิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. พิจารณาทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และนโยบาย รวมถึงแผนธุรกิจประจ าปี 

งบประมาณการลงทุน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินงานของบริษทัฯ 
3. แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กบัคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
4. มอบอ านาจหน้าท่ีให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการบริหารงานบริษทัฯ  

ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 
5. ติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องคก์รอยา่ง

สม ่าเสมอ 
6. ทบทวนและอนุมติักลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพฒันาบุคลากร รวมถึงก าหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
7. ก าหนดให้บริษัทฯ มีระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าการส่ือสารกับผูมี้ส่วนได้เสียและ

สาธารณชนมีประสิทธิผล และตรวจสอบการใชร้ะบบส่ือสารดงักล่าว 
8. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และด าเนินการประเมินผลการท างานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
9. อนุมติัการลงทุนท่ีส าคญั การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า/จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
10. มีหนา้ท่ีติดตามให้ธรรมาภิบาลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัมาตรฐานและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงและการบรรเทาความ
เส่ียงดา้นไซเบอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และสนบัสนุนการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบติัการและกลยทุธ์
ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งดา้นความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทัฯ 

 
(ก.1) การแยกต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่ใช่บุคคลคนเดียวกนั ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีดูแลการใช้
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาและจดัท าข้ึน 
ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ด าเนินไปจนส าเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและ
ตั้งค  าถามส าคญัๆ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 
อ านาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ไดรั้บการจ ากดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั 

คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจ า หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัดูแลเร่ืองการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้ง

เอกสารต่างๆ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  
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2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
3. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามระเบียบวาระ

ท่ีก าหนดไว ้
4. ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 
ประธานกรรมการของบริษทัฯ มิไดเ้ป็นกรรมการอิสระโดยด ารงต าแหน่งทั้งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และ

ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทัฯ เลง็เห็นวา่ เน่ืองจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานฯ สามารถ
ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัทฯ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จาก
คณะกรรมการบริษทัฯ รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารครอบคลุมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย ดงัน้ี 

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทั่วไปของบริษทัฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและขอ้บังคบัของบริษทัฯ และด าเนินการใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

2. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายจ่ายลงทุนใหเ้ป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ 
 

(ก.2) 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 ทั้งน้ี 
กรรมการบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนั้นใหพิ้จารณาจากกรรมการบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ซ่ึงกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งตามวาระประมาณ 3 ปี กรรมการบริษทัฯ ท่ีครบวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหด้ ารงต าแหน่งอีกก็ได ้
 

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการ 
 บริษทัฯ เห็นวา่ กรรมการของบริษทัฯ ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวฒิุ 
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ยงัคงใหค้วามไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้   
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 ในกรณีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งเม่ือครบวาระ หรือกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ 
คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการสรรหากรรมการ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง โดยจะพิจารณาประวติั ความรู้ ความ
ช านาญท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้นุมติัแต่งตั้งต่อไป และในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหา
เสนอช่ือกรรมการรายเดิม จะค านึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย 
 

 ส าหรับคณะกรรมการอิสระ บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระ สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 
วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่ กรรมการดงักล่าวได้
กระท าคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอยา่งยิง่และการด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้ าใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป  
    
 (ข) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจ านวนอยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี และไดม้อบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากฝ่ายจดัการแทนใน
เดือนท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการประชุมในประเด็นส าคญัให้คณะกรรมการทราบ โดยก าหนด 
วนัประชุมและเวลาไวเ้ป็นการล่วงหนา้ทั้งปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบ พร้อมก าหนดวาระประจ าของการประชุม
แต่ละคร้ังไวอ้ย่างชดัเจน อนัไดแ้ก่ การอนุมติัผลประกอบการรายไตรมาส การทบทวนและอนุมติัแผนธุรกิจและกลยทุธ์
องคก์ร และการอนุมติัแผนงบประมาณประจ าปี โดยเฉพาะในการประชุมเพ่ืออนุมติัผลประกอบการรายไตรมาสนั้น จะ
ก าหนดให้จดัประชุมในสัปดาห์สุดทา้ยของแต่ละไตรมาส เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ตอ้งมีการรวบรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย
หลายบริษทัเขา้ดว้ยกัน  ทั้ งน้ี อาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมข้ึนได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ซ่ึงในปี 2561   
บริษทัฯ ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง  
 

 ในการจดัประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมและเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบ
ก าหนดวาระการประชุม ทั้งน้ีให้กรรมการแต่ละคนรวมทั้งผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขา้สู่วาระการประชุมดว้ย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ท าหนา้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้
มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม นอกจากน้ี ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีส่วน
ร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การอนุมติัการท ารายการใดๆ จะไม่กระทบต่อ
ความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหน้ี และจดัสรรเวลาให้กรรมการ
ได้อภิปรายในประเด็นส าคัญร่วมกับผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดับสูงอย่างเพียงพอทั่วกัน โดยการลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการ บริษทัฯ ให้ถือมติเสียงขา้งมาก ซ่ึงกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและหากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธาน
ในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนเป็นเสียงช้ีขาด   
 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูง เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบติังานของตนต่อคณะกรรมการโดยตรง และรายงานประเด็นท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ให้รายละเอียด
เพ่ิมเติม รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้มัน่ใจและเพ่ือติดตามผลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือรายงาน
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ผลประกอบการ และฐานะทางการเงินของกิจการ และติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการใหรั้บทราบทุกไตรมาส   
 
 คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากเลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
 
 ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการเร่ืองเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่ง รอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอยา่งครบถว้น กรณีท่ีกรรมการ
บริษทัฯ รายใด มีส่วนไดเ้สียต่อผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีมีการพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียรายนั้น จะไม่มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ โดยออกจากห้องประชุม และ/หรือการงดออกเสียงในวาระนั้น เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษทัจะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ใน
วาระดงักล่าวมีกรรมการท่านใดมีส่วนไดเ้สีย 
  

บริษทัฯ ยงัไดท้บทวนและปรับปรุงแกไ้ขจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเร่ืองความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท ารายการท่ีอาจน าไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีครอบคลุมไม่
เพียงแต่บริษทัฯ เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงบริษทัย่อยต่างๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัเร่ืองดงักล่าวในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
 
 เม่ือเสร็จส้ินการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯ ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 
โดยรายงานการประชุมท่ีรับรองแลว้จะไดรั้บการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งจดัเก็บในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมกบั
เอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
 

นอกจากน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมทุกคร้ัง ไดก้ าหนดใหมี้การรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นวาระประจ าของการประชุมดว้ย   
 

การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุม
กนัเอง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และมิไดก้ าหนดจ านวนคร้ัง กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมไดบ่้อยเท่าท่ี
ตอ้งการ โดยก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัฯ เป็นผูอ้  านวยความสะดวก และเป็นเลขานุการของการประชุมดงักล่าว 

 
ในปี 2561 ไดมี้การจดัประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 และวนัท่ี 9 

พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย เพ่ือหารือเก่ียวกบัเร่ืองการเขา้ท ารายการของบริษทัฯ ท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั  พร้อมมาตรการหรือแนวทางการดูแลเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ท่ีครอบคลุมทั้งบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 
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คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสต่อปี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การประชุมพิเศษ

จะจดัข้ึนตามความจ าเป็นตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง วาระการ
ประชุมหลกั ไดแ้ก่ พิจารณาทิศทางเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี รายงานการเงินรายไตรมาส 
และการเขา้ซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ส าคญั  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กบังานของคณะกรรมการบริษทัฯ  

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของกรรมการ และพยายามอยา่งสุดความสามารถท่ีจะเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ทั้งน้ี 
ไดมี้การสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

 
 นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ัง ตอ้งมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ

และผูบ้ริหารวา่มีการเปล่ียนแปลงจากท่ีไดเ้คยรายงานคร้ังล่าสุดหรือไม่ อยา่งไร  
 

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2561 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษัทฯ  ในปี 2561 
การด ารง 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 
ระหว่างปี 

คณะกรรมการ            
บริษัทฯ 

(รวม 7 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

(รวม 7 คร้ัง) 
 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(รวม 7 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(รวม 2 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดแูล
กจิการ 

(รวม 1 คร้ัง) 

คณะกรรมการ            
บริหารความ

เส่ียง 
(รวม 4 คร้ัง) 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 7/7 - 7/7 - - - - 

2. นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ 5/7 - 6/7 - - - - 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 7/7 - 7/7 - - 4/4 - 

4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 6/7 - 7/7 - 1/1 4/4 - 

5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 5/7 - - 2/2 1/1 - - 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 6/7 - - - - - - 

7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 7/7 7/7 - - - - - 

8. นายสันติ บางออ้ 6/7 6/7 - 2/2 1/1 - - 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ 7/7 7/7 - - - 4/4 - 

10. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 7/7 - - - - - - 

11. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอ็ม. อลันสัซารี 

3/7 - - 0/2 - - - 

 
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 7 คร้ัง เป็นการประชุมปกติ 6 คร้ัง และประชุมนดัพิเศษ 1 

คร้ัง  
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ในการประชุมคร้ังใด หากมีกรรมการท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ เน่ืองจากติดภารกิจไปต่างประเทศ
เร่งด่วนหรือติดภารกิจอ่ืน จะแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบล่วงหนา้ เพ่ือแจง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ และใชว้ธีิการเขา้
ร่วมประชุมแบบ Conference Call โดยในทางกฎหมายมิไดถื้อวา่กรรมการท่านนั้นเขา้ประชุม 

ในระหวา่งปี 2561 มีกรรมการ 3 ท่านเขา้ร่วมการประชุมนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 กรรมการชาวต่างชาติหน่ึงท่านท่ีมี
แหล่งพ านกัอยูใ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขา้ร่วมการประชุมนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวา่ความสามารถทาง
ธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้ดา้นการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝ่ังของกรรมการท่านน้ีมีส่วนช่วยบริษทัฯ ไดอ้ย่างมาก 
นอกจากน้ี กรรมการหน่ึงท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้นบางโอกาส เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การขยายธุรกิจ กรรมการท่ี
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารท่านน้ีจึงตอ้งแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ และเขา้ร่วมในการเดินทางทางธุรกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี มีกรรมการท่ีเป็นผูห้ญิงหน่ึงท่านไดล้าคลอดในระหวา่งปีท่ีผ่านมา อยา่งไรก็ตาม การ
ลาของกรรมการท่านน้ีไดมี้การแจง้ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็นทางการแลว้ 
 

(ค) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
(ค.1)   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล 
บริษทัฯ ได้จดัท าแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลส าหรับ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและ
โครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงกระบวนการในการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการ
บริษทัเป็นผูด้  าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เป็นรายบุคคลใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษทั เพ่ือประมวลภาพรวมและ
สรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินต่อไป โดยแบบประเมินทั้ง 2 แบบ มี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1. ระดบัดีเยีย่ม โดยมีคะแนนประเมินระหวา่งร้อยละ 90 - 100 
2. ระดบัดีมาก โดยมีคะแนนประเมินระหวา่งร้อยละ 80 - 89 
3. ระดบัดี โดยมีคะแนนประเมินระหวา่งร้อยละ 70 - 79 
4. ระดบัพอใช ้โดยมีคะแนนประเมินต ่ากวา่ร้อยละ 69 
 
ทั้งน้ี การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะแบ่งเป็นเร่ืองหลกัๆ 6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. ผลงานของคณะกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
6. การพฒันาส่วนบุคคลของกรรมการ 
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นเร่ือง
หลกัๆ 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
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2. การประชุมคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี ในปี 2561 ผล
ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยูใ่นเกณฑ ์ “ดีมาก” โดยมีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 
89.86 และรายบุคคลอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 91.82 โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การ
หารือเก่ียวกับผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เสนอวิธีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ  
 

(ค.2)  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล  
 ในปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมี้การ
ประเมินผลการท างานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
รายบุคคล ซ่ึงกระบวนการในประเมินนั้น ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็น
ผูด้  าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุด
ย่อยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษทัเพ่ือรวบรวมและ
ประมวลผลคะแนน โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือเป็น
ฐานในการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการต่อไป 

 

ผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 สรุปได้ดงันี ้
 

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมนิรายคณะ ผลการประเมนิรายบุคคล 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ด าเนินการประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน) 

ร้อยละ 97.50 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 100 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการบริหาร ร้อยละ 91.7 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 95.63 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ร้อยละ 94.30 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 98.33 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ร้อยละ 89.35 
ดีมาก 

ร้อยละ 95.83 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ร้อยละ 95.49 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 93.75 
ดีเยีย่ม 

 
(ง)  นโยบายค่าตอบแทน 
(ง.1)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงิน
รางวลัประจ าปี (จ่ายเม่ือผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ี
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ไดรั้บมอบหมาย สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ  รวมถึงค่าตอบแทนเพ่ิมเติมจากภาระหน้าท่ีท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการเป็นสมาชิกกรรมการชุดยอ่ย ทั้งน้ี สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงอยู่
ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเหมาะสมเพียงพอ และจูงใจให้กรรมการปฏิบติังานกบับริษทัฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการท่ีโปร่งใส เป็นท่ีมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น ในการก าหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ 
มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ ก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป  
 

(ง.2)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 ส าหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะพิจารณาจากคะแนน
ผลการประเมินการปฏิบติังาน (MAX Performance Evaluation) และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะประเมินตนเอง และน าเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฎิบติังานและพิจารณาอนุมติั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี แบบประเมินผลการปฏิบติังาน (MAX Performance Evaluation) ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นกลยุทธ์และเป้าหมายในด าเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย การพฒันาพนัธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ของ
บริษทัฯ 

2. ดา้นการเงิน ประกอบดว้ย การวางแผนดา้นการเงินและงบประมาณ การบริหารงานดา้นปฏิบติัการ และการ
จดัการดา้นการเงินและงบประมาณของบริษทัฯ เป็นตน้ 

3. ดา้นท่ีไม่ใช่การเงิน ประกอบดว้ย ความเป็นผูน้ า ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษทัฯ และความสัมพนัธ์
กบัหน่วยงานภายนอก 

 

(ง.3)  นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ส าหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผูบ้ริหาร จะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการปฏิบติังานและผลประกอบการ
โดยรวมของบริษทัฯ โดยผูบ้ริหารจะประเมินตนเองและน าเสนอผลการประเมินตนเองให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณาอนุมติั นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสมโดย
มีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
และกลยุทธ์ของบริษทัฯ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองตามท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ โดยค่าตอบแทนดงักล่าวมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลัประจ าปี และในระยะ
ยาวไดแ้ก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต และประกนัสุขภาพส่วน
บุคคล 
 

(จ) แผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 แผนการสืบทอดต าแหน่งของบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการน าไปปฏิบติั โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการให้แต่ละแผนกคดัเลือก
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งแลว้ ส าหรับบริษทัยอ่ยคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการไดใ้นปี 2562  

 

  (ฉ) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 
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บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าคู่มือกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปขอ้มูลของบริษทัฯ นโยบายและกฎบตัรต่างๆ ของบริษทัฯ 
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ พนัธ
กิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการทุกคนไวเ้ป็นขอ้มูล
เบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีการจดัการปฐมนิเทศให้กบัสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่ง
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเร็วท่ีสุด  โดยจะมีการช้ีแจงถึงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ  ให้กบัสมาชิกใหม่ของ
คณะกรรมการทราบ นอกจากน้ี กรรมการเขา้ใหม่จะไดมี้โอกาสพบปะผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพ่ือรับทราบ
ขอ้มูลธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ ในรายละเอียดท่ีมากข้ึน  

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดศึ้กษาและอบรมเพ่ิมเติม โดยมีนโยบายสนบัสนุนและ
ส่งเสริมใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บการอบรมและพฒันา
ความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมอบรม
หลกัสูตรต่างๆ ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารปรากฏอยูใ่นหวัขอ้รายละเอียด
เก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเลขานุการบริษทัไดจ้ดัหาหลกัสูตรการฝึกอบรมและสมัมนาใหก้รรมการ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารหลกัอยา่งสม ่าเสมอ ปัจจุบนั กรรมการ 10 คน จากจ านวนทั้งหมด 11 คน ไดเ้ขา้อบรม
หลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”)) ซ่ึง
รวมถึงหลกัสูตร 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 Financia l Reporting 
(“MFR”) หลกัสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (“M&A”) และ หลกัสูตร Diploma Examination 
(“Diploma Exam”) 

 

 บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตร
ดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 
 

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

5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ DAP  30/2557 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี DCP 119/2552 

7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ DCP 96/2550 

8. นายสนัติ บางออ้ DCP 12/2544, RCC 16/2556, ACP 42/2556, 4M (MFM 9/2556, MIR 14/2556,  
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MIA 14/2556, MFR 17/2556) 
9. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ 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. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.อลันสัซารี -  
 
นอกจากน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหก้รรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ไดแ้ก่ นายเฉลิม

ชยั มหากิจศิริ ไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร WIFI รุ่นท่ี 2 ปี 2561 ช่วงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 - 1 กุมภาพนัธ์ 2562 จดัโดย 
Wine and Finance Education Trust  

 
(ช) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัตกิารของบริษัทฯ 
บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1. ความยุตธิรรม 
บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมตอ่คู่สญัญาทุกรายท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงการปฏิบติั

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2. ความเป็นมอือาชีพ 
บริษทัฯ รับผิดชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการท างานใหไ้ดผ้ล

ในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ธีิการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
3. การท างานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าและการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
4. วนิัยและการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลกัการด้านจริยธรรม และท าการทุกอย่างให้มัน่ใจว่าธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 

จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นชอบกรอบค่านิยมหลกัขององคก์ร พนัธกิจ และวสิยัทศัน์ (VMV 

Framework) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2553 
ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือน ากรอบค่านิยม พนัธกิจ และวสิยัทศัน์ดงักล่าวมาใช ้โดยเนน้ค่านิยมหลกั 4 ประการ
ของบริษทัฯ 

 
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบดว้ยหลกัการและแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม 

เช่น ความหลากหลาย โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั และการใหค้วามเคารพในสถานประกอบการ ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความ
ปลอดภยั ความสุจริตทางการเงิน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พนัธะต่อลูกคา้ คู่แข่ง และผูบ้งัคบัใชก้ฎเกณฑต์่างๆ ระบบ
คอมพิวเตอร์และความปลอดภยัของระบบโทรคมนาคม ความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ แนวทาง
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การส่ือสารกบัสาธารณชน  นโยบายการคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต รวมถึงการบริหารจดัการ
พฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณใหแ้ก่พนกังานทุกคนเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจ

หลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศส าหรับพนกังานใหม่อีกดว้ย 
พร้อมทั้งลงนามรับทราบและท าความเขา้ใจเพ่ือท่ีจะยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงาน และยงัไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก  
 

ค่านิยมหลกัของบริษทัฯ มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. คุณธรรม เราจะเป็นบุคคลท่ีเปิดเผย และซ่ือสตัยต์่อกนัและกนัในการท างานร่วมกนั จะปฏิบติัตามท่ีให้

สญัญาไวต้ลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการท างานร่วมกนั 
2. ความเป็นเลศิ เราจะท างานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษาสภาพแวดลอ้ม  

ความมัน่คง การบริการ เราพร้อมรับมือกบังานทา้ทายเสมอ และจะด าเนินธุรกิจของเราอยา่งมืออาชีพ 
3. จติส านึกของการท างานร่วมกนัเป็นทมี เราใส่ใจในลูกคา้ พนกังาน และคูค่า้ของเรา และจะปฏิบติัตนในอนัท่ี

จะส่งเสริม และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัท างานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 
4. การยดึมัน่ในพนัธะ เราจะค านึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ผลและ

ความส าเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจ ไวด้งัน้ี  
1. วสิยัทศัน์ของบริษทัฯ คือ “TTA จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชีย ท่ีไดรั้บความ

ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี ในทุกแง่มุมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ”  

2. พนัธกิจของบริษทัฯ มี 4 ประการดงัน้ี 
2.1 ก่อประโยชน์สุงสุดใหก้บัมูลค่าการลงทุนของผูถื้อหุน้ 
2.2 สร้างและดูแลใหกิ้จการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนใหมี้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
2.3 ก าหนดกรอบการลงทุน การบริหารจดัการและการขยายกิจการในพอร์ตการลงทุนใหช้ดัเจน 
2.4 คืนกลบัสู่สงัคม 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณา ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกล

ยทุธ์ของบริษทัฯ ทุกปี โดยในปี 2561 ฝ่ายจดัการไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ทบทวน และอนุมติัวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ งได้ทบทวนการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial 
Performance) ในทุกๆ ไตรมาส ซ่ึงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณา รับทราบ ทบทวน และติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั อีกทั้ง เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุไปตามกลยทุธ์ท่ีไดว้างไว ้
 

(ซ) การก ากบัดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและมีมติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ครอบคลุมความ
รับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัธรรมาภิบาลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นวตักรรม และการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลดา้นธรรมาภิบาลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเสริมสร้าง
โอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามให้ธรรมาภิบาลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ความเส่ียงและการบรรเทาความเส่ียงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยใีนการปฏิบติัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งดา้นความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ซ่ึงนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับปัจจุบันได้รวมส่วนของการติดตามและควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้ งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันการโจมตีและความเส่ียงใหม่ๆ โดยแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัฯ ไดก้ าลงัปรับปรุงแกไ้ขและท าใหน้โยบายน้ีทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือปกป้องระบบตลอดจน
สนบัสนุนการใชน้วตักรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 
9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คน ซ่ึงจ านวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ มี

ประสบการณ์ มีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมี

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ ทกัษะดา้นบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยทุธ์ 

ดา้นกฎหมาย ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ หรืออ่ืนๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศหรือเช้ือชาติแต่อยา่งใด กรรมการทุกคนมี

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลายประการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการ

จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซ่ือสัตย ์และควรตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บังคับของบริษัทฯ มติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางท่ีก าหนดไว ้ทั้ งน้ี โครงสร้างของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ปรากฎในหวัขอ้ “5. โครงสร้างและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 

คณะกรรมการบริษทัฯ ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่เกิน 5 บริษทั แต่
อยา่งไรก็ตาม มีกรรมการหน่ึงท่านด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 6 บริษทั ซ่ึงรวมถึงบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ 2 บริษทั ดว้ยเหตุผลน้ี กรรมการท่านน้ีจะสามารถพิจารณากลยทุธ์ทางธุรกิจแต่ละเร่ืองและผลประกอบการ
โดยรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน (CG Code) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดพิ้จารณาเร่ืองน้ีอีกคร้ังในปี 2561  
 

(ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ไดแ้ก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee) 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 5) 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) และ 6) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 
และเลขานุการบริษทั 
 

(ข.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรั้บอ านาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนทั้งน้ี ไดมี้การก าหนดแผนตรวจสอบ
ประจ าปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกระบวนการรายงาน
ขอ้มูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ รวมถึง
กระบวนการในการติดตามก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 2561 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง 
 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความเช่ือถือได ้และความเท่ียงตรงของกระบวนการรายงานข้อมูลทาง

การเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผูส้อบบัญชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดท ารายงานขอ้มูลทางการเงินราย      
ไตรมาสและรายปี 

● ส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบการรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศรวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของ
บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใหม้ัน่ใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

● สอบทานกิจกรรมการด าเนินงานและการจดัโครงสร้างองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น     
ผูพ้จิารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่หน่วยงานตรวจสอบภายในมีอิสระใน
การด าเนินงาน และไม่มีการจ ากดัขอบเขตในการปฏิบติังาน 

● ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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● พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน 

● พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีน าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และก ากบัดูแลการ
ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 

● สอบทานความเพียงพอในการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพ่ือให้มัน่ใจว่า การบริหาร
จดัการความเส่ียงดงักล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบั
นโยบายภายในของบริษทัฯ 

● ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

● พิจารณาและอนุมติัแผนการตรวจสอบ งบประมาณประจ าปี แผนอตัราก าลงั และแผนพฒันาความรู้และ
ทกัษะของบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอยา่งครอบคลุมทั้ง
ดา้นการเงิน บญัชี และการปฏิบติัการ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบติังานตามแผนงานต่างๆ เหล่านั้น 

3. สอบทานการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การด าเนินธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอ แต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ   
บริษทัฯ รวมถึงการต่อรองค่าสอบบญัชีและด าเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 

● สอบทานผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาถึงความเช่ือถือได ้ความเพียงพอของทรัพยากร  
ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผูช่้วยผูส้อบบัญชีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

● สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหม้ัน่ใจในความเหมาะสมและมิไดมี้
การจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ 

● ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

● พิจารณารายงานการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีเสนอโดยผูส้อบบญัชี และก ากบัดูแลการปฏิบติัตาม
ขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

● ในระหวา่งปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและหัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

5. พิจารณาการด าเนินธุรกิจรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้มัน่ใจวา่ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
การพิจารณาด าเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ ทั้ งน้ี  เ พ่ือให้มั่นใจ 
ในประสิทธิภาพของระบบการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของการ
ด าเนินรายการ เพ่ือคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท าและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ าปีและแบบ 56-1 ของบริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

● ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

● ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

● ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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● ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี โดยจ ากดัมิให้ผูส้อบบญัชีให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและงานบริการดา้น
ภาษี  และพิจารณาใหมี้การประมูลผูส้อบบญัชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบญัชี 

● ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
● จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละคน 

● ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

● รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นรายไตร

มาส 
9. สอบทานขอ้สรุปและหลกัฐานการฉ้อโกงของพนักงานหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับความ

เสียหายและน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บการสอบทาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา 
10. สอบทานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอขอ้ปรับปรุงแกไ้ข

ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติั 
12. ด าเนินการใหมี้กระบวนการก ากบัดูแลรับขอ้เสนอแนะและเร่ืองร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัฯ 
13. จดัจา้งบุคคลภายนอกเป็นการชัว่คราวหรือตามความจ าเป็น เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ฝ่ายตรวจสอบภายในมีทรัพยากร

บุคคลท่ีเพียงพอ หรือมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ
และตามเวลาท่ีก าหนด 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้น้นย  ้าเร่ืองการมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการน าแนวทาง Three Lines of Defense มาใชก้บัระบบการควบคุมภายในเพ่ือส่งเสริมให้

ทุกแผนกเขา้ใจการปฏิบติัตามของบริษทัฯ ส าหรับแนวทางน้ี หน่วยงานในชั้นแรกควรเขา้ใจบทบาทของตนเร่ืองการ

บริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย และเพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานของตนไดมี้การปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดของการท าหนา้ท่ีของตน ในขณะท่ีการบริหารความเส่ียงจะท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนหน่วยงานชั้นท่ีสองในการตรวจ 

ติดตาม และควบคุม เพ่ือสนบัสนุนการบริหารจดัการ รวมถึงความเส่ียงและหนา้ท่ีในการควบคุม นอกจากน้ี หน่วยงานชั้นท่ี

สาม ซ่ึงคือฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ความเช่ือมัน่ท่ีเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุม 
 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และค่าตอบแทนในการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้ เพ่ือขอความเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง  
ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 



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

  - 119 - 

1. แต่งตั้ง นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 หรือนายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 หรือนายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 จากบริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (1 
มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561) 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจ านวน 3.85 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และ 
งบการเงินรวม 
 

(ข.2) คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

โดยท่ีคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คน ท่ีมาจากกรรมการของบริษทัฯ   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 

 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณาก าหนดกลยทุธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจบริหารต่างๆ 

ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป 
2. ตรวจสอบ ติดตาม และด าเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้ห้

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบงบประมาณประจ าปี และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติต่อไป  
4. พิจารณาผลประกอบการของบริษทัฯ พร้อมใหค้วามเห็นเพ่ือโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป 
5. พิจารณาอนุมติัการจดัส่งผูบ้ริหารเพ่ือด ารงต าแหน่งในบริษทัยอ่ยตอ่ไป  
6. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และแกไ้ขใหท้นัเหตุการณ์และเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นอกจากน้ี กฎบตัรคณะกรรมการบริหารยงัมีการระบุอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอช่ือกรรมการและผูบ้ริหารหลกัของ
บริษทัฯ ท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งในบริษทัย่อยของบริษัทฯ ทั้ งท่ีเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือพิจารณาและติดตามการปฏิบติังานทางธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยเหตุน้ี จึงท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ แผนการลงทุน ทบทวนกลยทุธ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 
งบประมาณประจ าปี เพ่ือท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรายละเอียดการด าเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานคณะ
กรรมบริหาร ในรายงานประจ าปี และในหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการในแบบ 56-1 น้ี 

 
 
 
 (ข.3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และไดอ้นุมติักฎบตัร

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 
 

ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นายสนัติ บางออ้   ประธานกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 
14 กมุภาพนัธ์ 2556 

2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2555 

3. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมติัในกรณีท่ีต าแหน่งว่างลง เน่ืองจาก
ครบวาระและในกรณีอ่ืนๆ 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู ้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั้งก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบสอดคลอ้งกบั
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และภาวะตลาดอยูเ่สมอ 

4. ก าหนดโบนสัและอตัราการข้ึนเงินเดือนประจ าปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ 
5. พิจารณากลัน่กรองโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของบริษทัฯ 
6. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือคณะกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ควรน าเสนอผลงาน (Contribution) 

และประวติัการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณา 
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ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยรายละเอียดการ

ด าเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในรายงานประจ าปี และในหัวขอ้การก ากบั
ดูแลกิจการในแบบ 56-1 น้ี นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทน
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ  

(ข.4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
3 ท่าน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการ มีหนา้ท่ีทบทวน ก ากบัดูแล และติดตามผลของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

รวมถึงประพฤติปฏิบติัใหอ้ยูใ่นกรอบของจริยธรรม โดยหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมี
ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ
ปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและพนกังานปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของ
บริษทัฯ พร้อมทั้งดูแลหากมีการร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและหลกั
จริยธรรมของบริษทัฯ 

3. ก าหนดมาตรการการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทั้ง
การประเมินในคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย 

4. ทบทวนขอบเขตของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5. น าเสนอรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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ในปี 2561 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การประชุม 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบผลการประเมินการก ากบัดูแล
กิจการประจ าปีจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) และการทบทวนนโยบายและหลกัปฏิบติัการของ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทด าเนินการส่งแบบประเมินผลงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้ งท่ีเป็นรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคน โดย
รายละเอียดการด าเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ในรายงานประจ าปี และในหัวขอ้การก ากบั
ดูแลกิจการในแบบ 56-1 น้ี 
 
 

(ข.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คนท่ีมาจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ ในการควบคุมดูแลการจดัการความเส่ียงของ

กลุ่มบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ โดยจะควบคุมดูแลความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และจดัท าระบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับฝ่ายบริหารอาวโุสเพื่อให้สามารถระบุ วดั ติดตาม และควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความเส่ียงท่ีมี
นัยส าคัญเหล่าน้ีจะได้รับการทบทวนและน าไปหารืออย่างจริงจังในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุก             
ไตรมาส โดยจะจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงและอาจจะยกระดบัความเส่ียงตามเหมาะสม โดยข้ึนอยูก่บัความเป็นไป
ไดแ้ละความรุนแรงของความเส่ียงนั้น และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีแผนการบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมและถูกน าไปปฏิบติั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบไปดว้ยสมาชิกต่อไปน้ี 
 
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์   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 

  

 บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ทบทวนและอนุมติักรอบ นโยบาย กลยทุธ์ และแผนดา้นการบริหารความเส่ียง 
2. ปรับปรุงและก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการและการรายงานความเส่ียง 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนงานการบริหารความเส่ียงภายในกลุ่มบริษทัฯ 

4. ทบทวนและตรวจสอบติดตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
5. น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงแก่คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพ่ือช่วยในการวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุม 4 คร้ัง เพ่ือใหก้ารก ากบัดูแลการบริหารจดัการความ
เส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานขององคก์รในระดบักลุ่มบริษทัฯ ข้ึน ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีมีส่วน
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สนบัสนุนการปฏิบติังานและการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงขององคก์รในวงกวา้ง 
โดยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ประเมิน และลดความเส่ียงในระดบัองคก์รซ่ึงจะช่วยระบุความเส่ียงหลกัของธุรกิจ รวมถึงควบคุม
ความเส่ียงของการบริหารธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนใหมี้การบงัคบัใชก้ารบริหารจดัการความเส่ียงผา่นนโยบายและ
กระบวนการ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การผลกัดนัใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยธุรกิจ เพ่ือท่ีจะได้
มีการจดัเตรียมความพร้อมในการป้องกนัความเส่ียงไดท้นัท่วงที และมีการบริหารจดัการความเส่ียงเชิงรุกส าหรับหน่วย
ธุรกิจมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการ และการอบรมดา้นการบริหารความเส่ียงส าหรับแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเนน้ถึงแนวคิด หลกัการ และการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

 
(ข.6) คณะกรรมการการลงทุน 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 พฤษภาคม 2560 

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการการลงทุน 
1. ทบทวน ประเมินโครงการลงทุนต่างๆ ก่อนน าเสนอท่ีประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
2. ดูแลโครงการลงทุนต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
3. ใหค้  าแนะน ากบัฝ่ายจดัการส าหรับผลการประเมินวเิคราะห์ในโครงการลงทุนแต่ละโครงการ ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

(ข.7) เลขานุการบริษัท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษทัฯ 

แต่งตั้ง นางวรพินท ์ อิศราธรรม ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 เพ่ือรับผดิชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และเพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงั
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ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 ให้ค  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกับขอ้ก าหนด กฎระเบียบและขอ้บังคบัต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตาม

ขอ้ก าหนดและกฎหมายใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติั
ต่างๆ 

 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

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

 ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 

 ดูแลเอกสารส าคญัของบริษทัฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการมีส่วน 
ไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัรวมถึงประวติัมีเปิดเผยอยู่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 ของบริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทัมีคุณวฒิุการศึกษาทางดา้นบริหารงานและ
ดา้นกฎหมาย และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ยงัผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งจากส านกังาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์   
 

การอบรมของเลขานุการบริษัทในปีทีผ่่านมา 
 คณะกรรมการบริษทัฯ สนบัสนุนใหเ้ลขานุการบริษทั ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปี 2561 ไดเ้ขา้อบรมใน 
หลกัสูตรพ้ืนฐานดา้นความยัง่ยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) รุ่นท่ี 1 และเขา้ร่วมสัมมนา Food 
Innovation and New Business Opportunity จดัโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหนา้ท่ีใน
ระหวา่งปี ทั้งน้ี รายละเอียดประวติัของเลขานุการบริษทัปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบท่ี 1 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
9.3.1 กรรมการอสิระ 
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กรรมการอิสระ คือกรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจาก 
คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

 
บริษทัฯ มีกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 45.45) ดงัน้ี 
1. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 
2. นายสนัติ บางออ้ 
3. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ 
4. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์
5. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 

  
ทั้ งน้ี บริษัทฯ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามค านิยามของคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน (Capital Market Supervisory Board) ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม              
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ       
รายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ 
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้

 
ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทาง

วชิาชีพ หรือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพใน
มูลค่าเกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 
9.3.2 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีสรรหาบุคคล 
ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประวติั 
อาย ุความรู้ ประสบการณ์ ศกัยภาพ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีพิจารณาวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษทัฯ ได ้และเสนอ
ความเห็นต่อกรรมการ ยิ่งไปกว่านั้น ยงัไดค้ดัเลือกและสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ สามารถจดัการให้บริษทัฯ ด าเนิน
ธุรกิจบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยจะตอ้งไม่มีคุณสมบติัท่ีขดัต่อกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายใน
การกีดกนัทางเพศ หรือเช้ือชาติ 

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ยงัเป็นผูส้รรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทัฯ 
ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป รวมทั้ งก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

ในการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแต่ละ
บุคคลตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือเป็น
ตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ หรือตามสญัญา
การถือหุน้ (Shareholders agreement) เพ่ือเป็นตวัแทนในการก าหนดนโยบายและด าเนินธุรกิจในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
ให้มีความสอดคลอ้งกับนโยบายหลกัของบริษทั และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้นๆ การส่ง
ตวัแทนของบริษทัเพื่อเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น เป็นขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการ 
บริหาร กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษทัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี เพื่อรักษาประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัฯ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะท างานใน
ต าแหน่งของตนเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการ
หา้มใชข้อ้มูลภายในเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลเหล่านั้น และหา้มการใหข้อ้มูล
ภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต ตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป มี
หน้าท่ีตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเองทุกคร้ังเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงภายใน 3 วนัท าการหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. โดย
ปัจจุบนัรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเวบ็ไซต์ของก.ล.ต. ท่ี  www.sec.or.th ตามขอ้ก าหนดใหม่ของ ก.ล.ต. และ
บุคคลผูมี้หนา้ท่ีรายงานจะตอ้งส่งส าเนาการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์หเ้ลขานุการบริษทัฯ เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทั้งตน้ปีและปลายปีไวใ้นรายงานประจ าปี
และในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการของแบบ 56-1 น้ี 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีขอ้ก าหนดหา้มกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนซ้ือขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 3 

สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการด าเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
สาธารณชน และห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะแลว้ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ี
วา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ ท าการเป็นตวัแทน โดยเลขานุการบริษทั จะท าหนา้ท่ีแจง้เตือน
คณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนถึงช่วงระยะเวลาหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

 
ในปี 2561 ไม่ปรากฏวา่มีการรายงานความผิดในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561) 
 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

หน่วย: บาท 

http://www.sec.or.th/


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

  - 128 - 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทสังกดั KPMG 
ผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทสังกดัอืน่ๆ 

รวมค่าสอบบญัชี 
(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 3,848,000 - 3,848,000 

บริษทัยอ่ยอ่ืน 17,339,186 2,485,291 19,824,477 

รวมค่าสอบบญัชี (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 21,187,186 2,485,291 23,672,477 

 
 
 

ค่าบริการอืน่ทีม่ใิช่การสอบบญัชี (Non-Audit Service Fees) 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561) 

หน่วย: บาท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทสังกดั KPMG 
ผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทสังกดัอืน่ๆ 

รวมค่าบริการอืน่ 
(แยกตามบริษัท) 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 430,115 - 430,115 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 3,090,793 1,315,901 4,406,694 
รวมค่าบริการอืน่ (แยกตามสังกดัผู้สอบบัญชี) 3,520,908 1,315,901 4,836,809 
หมายเหตุ ค่าบริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 (1มกราคม – 31ธนัวาคม 2561) ส่วนใหญ่
เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ช าระภาษีและให้ค  าปรึกษาทางดา้นภาษี 

 
9.7 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 (CG Code) ไปปรับใช้ 

ส าหรับปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การพิจารณาและทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ  โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”)  ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ซ่ึงคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดต้รวจสอบและพิจารณานโยบายวา่ดว้ยการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ และมีความเห็นวา่หลกัปฏิบติัท่ีดีโดยทัว่ไปของบริษทัฯ นั้น ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัของ CG 
Code พร้อมไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ให้
รับทราบในหลกัการการปฏิบติัตาม CG Code รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการในฐานะผูน้ า (Governing Body) ของ
องคก์รตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว และพิจารณาน าหลกั CG Code มาปรับใชใ้นองคก์รตามบริบททางธุรกิจเพ่ือการสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่องคก์รอยา่งย ัง่ยนื ทั้งทางธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์แก่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแนวทางใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยหลกัปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ไม่ไดน้ ามาใชห้รือประยกุตใ์ชท้ั้งหมด ไดมี้การบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของมติคณะกรรมการ และไดมี้อธิบายไวใ้นรายงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีปรากฎในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี 
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สารจากประธานกรรมการและ CEO 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
 

ผลการด าเนินงานโดยรวมของ TTA ในปี 2561 เป็นท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังและกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตรยงัคงเผชิญหลายปัจจยัท่ีท้าทาย
ความสามารถในการท าก าไร จึงไดป้รับเปล่ียนแนวทางการด าเนินธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ให้พร้อมส าหรับการสร้าง
รายไดใ้นปี 2562 ส่วนกลุ่มการลงทุนในธุรกิจอ่ืนของ TTA ในปี 2561 ยงัคงเนน้ไปท่ีธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจ
บริหารจดัการน ้ า คาดวา่จะเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของ TTA ในอนาคต  
 
ขับเคลือ่นธุรกจิสู่การเตบิโต  

ปี 2561 นบัเป็นปีท่ีธุรกิจในพอร์ตของ TTA มีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดส้ าเร็จ อีกทั้งเป็นปีทอง
ของธุรกิจใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางเรือ ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก และปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ท่ีมี
จ านวนไม่มากเกินไป ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากดชันี BDI ท่ีปรับตวัสูงข้ึนจากค่าเฉล่ีย 1,145 จุด ในปี 2560 มาอยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 
1,353 จุดในปี 2561 โทรีเซน ชิปป้ิง ท าผลงานไดย้อดเยีย่ม ทั้งจากอตัราค่าระวางเรือท่ีสูงข้ึน และศกัยภาพกองเรือท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการด าเนินแผนปรับปรุงกองเรืออยา่งต่อเน่ือง 

 
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังยงัคงมีปริมาณเรือท่ีใหบ้ริการดา้นงานวศิวกรรมใตท้ะเลจ านวนมากเกินความตอ้งการของ

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออตัราค่าว่าจา้ง อย่างไรก็ดี บริการงานส ารวจและขุดเจาะปรับตวัดีข้ึนเล็กน้อย ดงันั้น เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะของตลาด บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด จึงใชน้โยบายลดตน้ทุนการ
ปฏิบติังาน ควบคู่กบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ และให้ความส าคญักบัธุรกิจหลกัดา้นงานให้บริการตรวจสอบ 
ติดตั้ง ซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงมากข้ึน 

 
ส่วนธุรกิจของบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ PMTA พบว่าความตอ้งการปุ๋ย

ภายในประเทศไดป้รับตวัลดลง อยา่งไรก็ตามยอดการส่งออกปุ๋ยในต่างประเทศ และยอดขายผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตร
อ่ืนในประเทศไดป้รับตวัสูงข้ึน   

 
ในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจโลกยงัคงผนัผวน การลงทุนในธุรกิจอ่ืนของ TTA อาจจะช่วยลดความเส่ียงได ้ในปี 

2561 TTA จึงตดัสินใจขยายกลุ่มการลงทุนอ่ืนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้ท าสัญญาแฟรนไชส์
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จากบริษทัยอ่ยของ ยมั! แบรนด์ส อิงค ์ให้เป็นผูบ้ริหารแฟรนไชส์แบรนด์ ทาโก ้เบลล ์ร้านอาหารก่ึงเม็กซิกนัสไตลช่ื์อดงั 
เพียงรายเดียวในประเทศไทย หลงัจากไดรั้บสิทธ์ิแฟรนไชส์ พิซซ่าฮทั มาแลว้เม่ือปี 2560 

 
โดยสรุป TTA มีรายไดร้วม 13,946.3 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 สูงข้ึนกวา่ปีท่ีผ่านมาเล็กนอ้ย โดยมี EBITDA เป็น

บวกอยูท่ี่ 1,457.5 ลา้นบาท และแมบ้ริษทัจะมีก าไรขั้นตน้ลดลงจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงของธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 
TTA ยงัคงมีก าไรสุทธิท่ี 210.0 ลา้นบาท นบัเป็นปีท่ีผลก าไรของ TTA เป็นบวกติดต่อกนัเป็นปีท่ีสอง   
 
 
ผลการด าเนินธุรกจิ 
กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 

ในปี 2561 โทรีเซน ชิปป้ิง ท าก าไรสุทธิได้ 1,047.2 ลา้นบาท สูงสุดในรอบ 10 ปี เป็นผลมาจากอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีมีความสมดุล  รวมถึงการขยายฐานลูกคา้รายใหม่ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติก 
และความตอ้งการใชบ้ริการเรือขนส่งสินคา้ในแถบมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งทางเรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45 เป็น 5,816.5 ลา้นบาท ในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560  สืบเน่ือง
จากอตัราค่าระวางเรือท่ีสูงข้ึน และขนาดกองเรือ โทรีเซน ชิปป้ิง ท่ีมากกวา่เดิม โดยท่ีอตัราค่าระวางเรือเฉล่ีย (TCE rate) 
ของโทรีเซน ชิปป้ิง เม่ือเทียบกบัปีก่อน ปรากฏวา่เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 37 มาอยูท่ี่ระดบั 11,591 เหรียญสหรัฐต่อวนั ซ่ึงสูงกวา่
อตัราตลาดของค่าระวางเรือเฉล่ียสุทธิร้อยละ 9 ส่งผลให ้โทรีเซน ชิปป้ิง มี EBITDA อยูท่ี่ 1,551.4 ลา้นบาท  

 
เพ่ือรองรับความตอ้งการดา้นการขนส่งทางเรือท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน โทรีเซน ชิปป้ิง ไดท้ าการจดัซ้ือเรือขนส่งสินคา้

เพ่ิมอีกสองล าและขายเรือเก่าไปสองล า ท าให้กองเรือมีขนาดระวางบรรทุกรวมเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพการท างานสูงข้ึน 
และมีอายุเฉล่ียลดลง  ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีจ านวนเรือท่ีเป็นเจา้ของอยู่ทั้ งหมด 21 ล า มีขนาดระวาง
บรรทุกเฉล่ีย 55,285 เดทเวทตนั และอายกุองเรือเฉล่ีย 11.71 ปี  
 

ในปี 2562 โทรีเซน ชิปป้ิง มีแผนปรับปรุงกองเรืออย่างต่อเน่ือง และเตรียมพร้อมเพ่ือปฏิบัติตามกฎใหม่ของ
องคก์ารทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) เก่ียวกบัขอ้จ ากดัในการปล่อยสารซลัเฟอร์ ซ่ึงจะเร่ิมบงัคบัใชใ้นปี 2563  
 
กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

ปี 2561 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีทา้ทาย ส าหรับ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) หรือ เมอร์เมด จากการแข่งขนั
สูงและความผนัผวนของราคาน ้ ามนั    การซ้ือขายน ้ ามนัดิบอยูใ่นกรอบราคาท่ีผนัผวนระหวา่ง 50 และ 86 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล ส่งผลใหลู้กคา้ในตลาดส่วนใหญ่ยงัคงลงัเลท่ีจะเร่ิมโครงการใหม่  

 
เมอร์เมดมีรายไดร้วมในปี 2561 คิดเป็น 3,071.9 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  รายไดท่ี้ลดลงเป็น

ผลมาจากบริการงานดา้นวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีไม่ใชเ้รือมีปริมาณนอ้ยลง อุปสงคข์องเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือลดลง และเรือท่ี
ท างานหลกัของ เมอร์เมด ทั้ง 4 ล าถูกส่งไปเขา้อู่แห้งเพ่ือบ ารุงรักษา อยา่งไรก็ตาม เมอร์เมด ยงัคงมีอตัราการใชป้ระโยชน์
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จากเรือคงท่ีท่ีร้อยละ 52 และมีสญัญาอยู ่95 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงร้อยละ 65 เป็นสัญญากบับริษทัน ้ ามนัแห่งชาติ (National 
Oil Company: NOC)   
 

ส าหรับธุรกิจขดุเจาะนอกชายฝ่ัง เมอร์เมด ท าการขายเรือขุดเจาะแบบทอ้งแบน (Tender rig) ซ่ึงมีอายมุากไปสอง
ล า เพ่ือลดค่าใชจ่้ายจากสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายได ้อย่างไรก็ตาม อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือขุดเจาะแบบสามขา 
(Jack-up rig) ทั้งสามล า ท่ีบริษทัร่วมของ เมอร์เมด เป็นเจา้ของ สูงถึงเกือบร้อยละ 100 ซ่ึงเรือขุดเจาะทั้งสามล าน้ียงัคงมี
สญัญาใหบ้ริการในแถบตะวนัออกกลางถึงปี 2562 พร้อมมีสิทธ์ิไดรั้บการต่อสญัญาใหม่    

 
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังจะยงัคงมีการแข่งขนัสูงต่อไปถึงปีหนา้ เมอร์เมด จะขยายงานบริการดา้นวศิกรรมใตท้ะเล

ให้ครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน และพฒันาศกัยภาพกองเรือ โดยการเจาะตลาดกลุ่มใหม่ อาทิ แถบทะเล      
เมดิเตอร์เรเนียน ทะเลเหนือ แอฟริกาตะวนัตก และทวปีอเมริกา 

 
กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร  

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ PMTA ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
ท่ีประเทศเวียดนาม ประสบกบัวิกฤตราคา สินคา้ทางการเกษตรท่ีต ่าในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้เกษตรกรระมดัระวงั      
การใชจ่้ายและหันไปใชปุ๋้ยท่ีมีราคาถูกกวา่แทน ท าให้ปริมาณความตอ้งการปุ๋ยภายในประเทศชะลอตวั ส่วนปริมาณยอด
การส่งออกขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ฟ้ืนตวั และการท าตลาดใหม่ใน
ประเทศพม่า  
 

เม่ือรวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยดังกล่าวข้างต้น กับรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเพ่ือ
การเกษตรอ่ืนท่ีโตข้ึนร้อยละ 12 เป็น 181.9 ลา้นบาท และรายไดม้าจากธุรกิจบริการให้เช่าพ้ืนท่ีโรงงาน จ านวน 67.6 ลา้น
บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท าให ้PMTA มีผลก าไรสุทธิอยูท่ี่ 37.9 ลา้นบาทและก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ 
TTA คิดเป็น 26.0 ลา้นบาท  

 
กลุ่มการลงทุนอืน่  

บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ได้รับสิทธ์ิในการบริหาร      
แฟรนไชส์ พิซซ่าฮทั จาก ยมั! แบรนดส์ อิงค ์ในปี 2560 ประสบความส าเร็จในการขยายสาขาในประเทศไทยเพ่ิมเป็น 137 
สาขา ณ ส้ินปี 2561 หรือเพ่ิมข้ึนมา 29 สาขา จากส้ินปี 2560   
 

ในปี 2561 บริษทั สยามทาโก้ จ ากัด ท่ี TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 ได้รับสิทธ์ิในการเขา้ซ้ือแฟรนไชส์กับ                 
ทาโก ้เบลล ์เรสเตอรองค ์เอเชีย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ ยมั! แบรนดส์ อิงค ์เพ่ือบริหารแฟรนไชส์แบรนด์ ทาโก ้เบลล ์
ร้านอาหารก่ึงเมก็ซิกนัสไตลท่ี์มีช่ือเสียงระดบัโลก ในประเทศไทย โดยมีแผนขยายธุรกิจเพ่ิมเป็น 40 สาขา ภายในระยะเวลา 
5 ปี  
 

ดา้นธุรกิจบริหารจดัการน ้ าในประเทศไทยนั้น TTA มีแผนขยายธุรกิจโดยเขา้ถือหุ้นร้อยละ 80.5 ใน บริษทั เอเชีย 
อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ AIM ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง และ
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ให้บริการครบวงจรดา้นการบริหารจัดการน ้ า ท่ีไดรั้บสัมปทานในการผลิตน ้ าประปาในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว 
ผา่น บริษทั เอเชีย น ้ าประปา หลวงพระบาง จ ากดั ท่ี AIM ถือหุน้อยูร้่อยละ 66.7  
 
เดนิหน้าสู่ความส าเร็จ 

เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบอยา่งสูงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ัง TTA จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตตามสภาวะทางการตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลง         
อยู่เสมอ มุ่งพฒันาความเช่ียวชาญในธุรกิจ การกระชบัความสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรและลูกคา้ และการก าหนดกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจ เพ่ือสร้างสถานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งในระยะยาวและสร้างมูลค่าท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกราย 

สุดทา้ยน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และคู่คา้ทุกท่านอยา่งจริงใจ ท่ีให้การสนบัสนุนและ
มอบความไวว้างใจแก่บริษทัฯ ตลอดมา และบริษทัฯ ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและพนักงานส าหรับความมุ่งมัน่ ความมุ
มานะ และความทุ่มเทอยา่งแรงกลา้ในปีท่ีผา่นมา จนท าใหธุ้รกิจเติบโตได ้ 
 

TTA พร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจไปขา้งหนา้และกา้วขา้มความผนัผวนระยะสั้น เพ่ือสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งใน
การพิชิตเป้าหมายสูงสุด นัน่ก็คือ “การกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชีย ท่ีไดรั้บความไวว้างใจและ
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี ในทุกแง่มุมให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ” 
   
 
 
  
ประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ เฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมีนายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณเป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสนัติ บางออ้ และนายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมีความเป็น
อิสระ ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทัฯ มีคุณสมบติัครบถว้นและไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อบเขต
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นไปตามเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติั
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ งส้ิน 7 คร้ัง หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักของ
คณะกรรมการตรวจสอบคือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการท าหน้าท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
กระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการผลกัดนัให้เกิดการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในตามแนวทางการป้องกนัความเส่ียง 3 ระดบั (Three Lines of Defense) ซ่ึงมุ่งเนน้ให้หน่วยงานชั้น
แรก (First Line of Defense) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเผชิญความเส่ียงโดยตรง มีความเขา้ใจและดูแลงานของตนเองให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑแ์ละการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์รเป็นผูรั้บผิดชอบในชั้นท่ีสอง (Second 
Line of Defense) ท าหนา้ท่ีวางกรอบบริหารความเส่ียงในภาพรวมและช่วยเหลือหน่วยงานชั้นแรกในการบริหารจดัการ
ความเส่ียงท่ีเผชิญ และใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบชั้นท่ีสาม (Third Line of Defense) ท าหนา้ท่ีให้ความ
เช่ือมัน่อยา่งเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน นอกจากน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีในการติดตามดูแลคุณสมบติั ความเช่ียวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทั้ง      
ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เม่ือใดก็
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยั หรือมีความเห็นวา่ควรมีการด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  
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คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ และงบการเงินรวม 
รวมถึงรายการระหว่างกนั รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถาม
ผูส้อบบญัชีในเร่ืองของความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั รวมถึงการประมาณการทาง
บญัชี ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวธีิการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และความมีอิสระของผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวา่การจดัท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีความเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
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 2561 ผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สังเกตท่ีเป็น
สาระส าคญั และไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสัยดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบรายงานทาง
การเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั และมี
การจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในจากรายงาน  
ผลการตรวจสอบท่ีน าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นรายไตรมาส ในเร่ืองการด าเนินงาน การ
ใชท้รัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ความ
เช่ือถือไดข้องงบการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงการติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินการแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในซ่ึงผูส้อบบญัชีให้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ไม่พบขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในท่ีเป็น
สาระส าคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั 

 
3. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบ 

ในปี 2561 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 าเนินงานของบริษทัฯตามกฎหมายท่ีส าคญั 

 
4. การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองข้อร้องเรียนเกีย่วกบัการทุจริต (Whistleblowing Policy) 
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คณะกรรมการไดส้นบัสนุนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและพิจารณาขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริต เช่น การเพ่ิม
ช่องทางใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกบัคณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง เพ่ือใหส้ามารถแจง้ขอ้มูล
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจดั
ใหมี้ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมีมาตรการคุม้ครองโดยไม่เปิดเผยผูแ้จง้ขอ้มูลและถือเป็นความลบั 
ซ่ึงในปี 2561 น้ีไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองการกระท าผิดหรือการทุจริต 

นอกจากน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาและรับทราบหนงัสือรับรองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน
ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยกระบวนการและเน้ือหาในหนงัสือรับรองฯ ช่วยให้ความมัน่ใจ
วา่ บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน แผนการตรวจสอบประจ าปี การปฏิบติังานตามแผน ผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน โดยให้ขอ้แนะน าและติดตามการด าเนินการแกไ้ขในประเด็นท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงก าหนดให้มีการรายงาน    
ผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามการแกไ้ขประเด็นจากการตรวจสอบของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือก่อใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอของทั้งกลุ่มบริษทั  

 
นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรดา้นการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณ

ประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเนน้ย  ้าแผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทกัษะในสาย
อาชีพ รวมทั้งไดส้อบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบติังาน ความโปร่งใสและความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดยจะพิจารณาครอบคลุมใน
เร่ืองต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใชเ้วลาในการให้ค  าแนะน าในการแกปั้ญหา คุณภาพของทีมงานใน
เร่ืองความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และการท างานตามแผนงานท่ีวางไว ้

 
จากการพิจาณาอย่างรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 และ/หรือ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 และ/หรือ นายวชัระ   
ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 จาก
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบญัชี 
ส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3.92 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัฯ น าเสนอและขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ต่อไป  

 
7. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัทั้งคณะและ
รายบุคคล ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ
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ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑ์ ตามแบบประเมินจาก
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยซ่ึ์งผลของการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิผลดีเยีย่ม 

 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ 
ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา่รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป บริษทัฯ มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่าง
เพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   

 
 
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
  
 
 
 

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริหาร จดัตั้งข้ึนโดยการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”)  ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่าน ท่ีมาจากกรรมการของบริษทัฯ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ เป็นประธาน
กรรมการบริหาร นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นกรรมการบริหาร 
มีนางวรพินท์ อิศราธรรม เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมี
หนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฏบตัรของ
คณะกรรมการบริหาร  

 
คณะกรรมการบริหารท าหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบและกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัให้เป็นไปตามระเบียบ  

บริษทัฯ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพ่ือพิจารณา ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยใน
ปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 
 พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย พร้อมเสนอแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาและให้ขอ้เสนอแนะ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
มอบหมาย 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ดา้นการลงทุนและการเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ืออนุมติัในหลกัการ และให้ฝ่ายจดัการน าไปปฏิบติัให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

 พิจารณาตรวจสอบและกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และการลงทุนต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมติั  

 พิจารณาอนุมติัรายการต่างๆ ตามกรอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ รวมถึงรายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมบริษทัฯ เพ่ือการพิจารณาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลส าหรับปี 2561 โดย
ผลการประเมินจะน ามาใชเ้พ่ือเป็นฐานในการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
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คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ ให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแล
ตรวจสอบให้บริษทัฯ มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนธุรกิจและกลยทุธ์องคก์ร ภายใตก้ฎระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นหลกัส าคญัในการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารท่ีจะน าพาองคก์รกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 
 

ในนามคณะกรรมการบริหาร 
 

(นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 

ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) ประกอบไปดว้ยกรรมการ จ านวน 3 ท่านซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยมีนายสันติ  บางออ้ เป็น
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอีกสองท่าน คือ นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอ็ม    
อลันสัซารี (กรรมการอิสระ) นางสาวอุษณา  มหากิจศิริ และมีนายสมชาย อภิญญานุกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
บุคคล ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าหนา้ท่ีสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามกระบวนการและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้เพ่ือเสนอเขา้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ตลอดจนคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าหนา้ท่ีกรรมการ เฉพาะเร่ือง รวมถึง
พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
สรุปสาระส าคญัของการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ  ในรอบปี 2561 มดีงันี ้

1. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ รอบปีด าเนินการ 2561 
ตลอดจนพิจารณาและอนุมติังบประมาณการปรับข้ึนเงินเดือนของพนกังานในรอบปี 2561 เพื่อเป็นการตอบแทนการท างาน 
และเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัพนกังาน ทั้งน้ีงบประมาณดงักล่าว จะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคนเป็นส าคญั 

2. พิจารณา และอนุมติั การจ่ายค่าตอบแทน (โบนสั) ประจ าปี 2561 ให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดทุ่้มเท
และสละเวลาท างานใหก้บับริษทัฯ เป็นอยา่งดี 

3. พิจารณาผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
4. พิจารณาค่าตอบแทนและคุณสมบติัโดยรวมของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหเ้หมาะสมและมีความชดัเจน 
5. พิจารณาและจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงค่าตอบแทนและกฏเกณฑมี์ความเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของ   บริษทัฯ และ
ยงัคงเหมือนกับปีท่ีผ่านมา โดยท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ จะน าเสนอขออนุมติัต่อกรรมการบริษทัฯ และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีท่ีจะมีข้ึนต่อไปตามล าดบั 

6. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการท่ีหมดวาระ และมีความเหมาะสมให้กลบัมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและน าเสนอต่อกรรมการบริษทัฯ และน าเสนอต่อท่ีประชุม          
ผูถื้อหุน้ประจ าปีท่ีจะมีข้ึนพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

7. น าเสนอ ด าเนินการสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ เขา้เป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองรวม 4 คณะ 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และน าเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งลงหรือครบวาระ 
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8. น าเสนอ ด าเนินการสรรหา และคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตามกระบวนการและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ หรือขออนุมติัต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยรอบดา้น ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบ
คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคลเพ่ือให้เหมาะสมกบัขนาด ประเภท ความซบัซอ้น 
และความหลากหลายของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยคุณสมบติัท่ีน ามาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางดา้นการศึกษา 
ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งละเอียดครบถว้น  ดว้ยความ
รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น           
นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีให้เกิดความเสมอภาคและยติุธรรมตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหบ้ริษทัฯ พฒันาไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
  
 
 

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
 

 

(นายสนัติ บางออ้) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จดัตั้งข้ึนโดยการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายสันติ บางออ้ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธาน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ
มีนางวรพินท์ อิศราธรรม เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ในการก าหนดนโยบาย และทบทวนหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีส าคญั
ของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีแก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษทัฯ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 
ในปี 2561 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีการจดัประชุมเพ่ือด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอบเขต

หนา้ท่ีซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1. พิจารณาผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ าปี 2561 ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) 
และรายงานผลการประเมินโครงการ CGR ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับทราบ พร้อมใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ
พฒันานโยบายและแนวปฏิบติัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากโครงการประเมินดงักล่าว 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงและพฒันาแนวปฏิบติัท่ีส าคญัของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ CGR และหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3. ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ โดยอา้งอิงจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั
จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
2560 (CG Code) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการได้
พิจารณาและน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ให้รับทราบในหลกัการการปฏิบติัตาม CG Code รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
กรรมการตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว และพิจารณาปรับใชใ้ห้เขา้กบับริบทขององคก์รและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีบางเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไม่ไดน้ ามาใช ้หรือประยกุตใ์ชท้ั้งหมด ทั้งน้ี ไดมี้การอธิบายไวใ้น
รายงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี  

4. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทด าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรายคณะและรายบุคคลประจ าปี 2561ใหแ้ก่กรรมการแต่ละคน พร้อมประมวลภาพรวม
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และสรุปผลคะแนนรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบ เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการแต่ละคณะใชใ้นการทบทวน
การปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา  

5. เสนอแกไ้ขนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือมิใหก้รรมการและ
ผูบ้ริหารด าเนินการใดๆ ท่ีอาจจะน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงครอบคลุมทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกบัการก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์องค์กร เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กับผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงถือเป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 
 
 

ในนามคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

 
 

 

(นายสนัติ บางออ้) 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

ความเส่ียงเป็นส่วนประกอบส าคญัของธุรกิจ แบ่งออกเป็นทั้งภยัคุกคามและโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯ ไดน้ ากรอบ
การท างานด้านการบริหารความเส่ียงหรือกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษทัฯ (TTA Enterprise Risk 
Management Framework – TTA ERM) ซ่ึงไดก้ าหนดวิธีการในการเขา้ถึงการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการความเส่ียง
โดยรวมมาใชเ้พ่ือท าใหก้ารบริหารความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจเป็นแบบองคร์วมและเป็นระบบ  กรอบการบริหารความ
เส่ียงองคก์รของบริษทัฯ  ท่ีไดอิ้งตามมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงของกลุ่มอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”)  จะ
ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติังานตามวตัถุประสงคท์างกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ และสามารถป้องกนัและจดัการ
กบัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์/ความไม่แน่นอนท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบต่อองคก์รไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและทนัเวลา 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวนส่ีท่าน โดย
กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งสามท่านเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษทัฯ คือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เป็นประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีนายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา และผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ 
คือนายคิท เหว่ย อ้ึง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ีตรวจสอบ
อยา่งอิสระและดูแลความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัฯ เผชิญ เพ่ือให้ค  าแนะน าเร่ืองความเส่ียงท่ียอมรับไดต้่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัได้ตรวจสอบดูแลการใชง้านระบบการบริหารความเส่ียงของผูบ้ริหารอาวุโสอย่าง
เหมาะสมเพ่ือท าใหส้ามารถบ่งช้ี ตรวจวดั ติดตามและควบคุมความเส่ียงในบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัการประชุม 4 คร้ัง ในระหวา่งการประชุมไดมี้การบ่งช้ี ทบทวน
และหารือเร่ืองความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ของบริษทัยอ่ย พร้อมแผนบรรเทาความเส่ียง โดยไดมี้การ
สรุปสาระส าคญัและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป  
 

สรุปการด าเนินการดา้นความเส่ียงท่ีส าคญัในระหวา่งปีไดด้งัต่อไปน้ี  
 ด าเนินการทบทวนและอนุมติักรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษทัฯ นโยบาย กลยุทธ์และแผน

ประจ าปี  
 ก าหนดและทบทวนเกณฑ์ความเส่ียงส าหรับบริษทัฯ รวมถึงผลกระทบทั้ งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ  
 ทบทวนรายงานการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีไดมี้การวิเคราะห์และประเมินปัจจยั

ความเส่ียงตามความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นปฏิบติัการ ดา้น
การเงิน และดา้นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด  

 ทบทวนและจดัท าขอ้เสนอแนะน าดา้นแผนการบรรเทาความเส่ียงเพื่อลดความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 ติดตามและทบทวนการด าเนินการของแผนการบรรเทาความเส่ียง 
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 พฒันาและเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รดา้นความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ภายในองคก์ร 
 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้วยตนเอง ทั้ งรายกลุ่มและ

รายบุคคลส าหรับปี 2561 โดยผลการประเมินจะน ามาใชเ้พ่ือเป็นฐานในการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

การท่ีมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ท าให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่า ไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบตามกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงไดมุ่้งมัน่อยา่งเต็มท่ีในการท าให้ด าเนินงานการบริหารความเส่ียงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ์และธุรกิจเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการท่ีมีการทบทวนการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงสามารถปรับใหบ้ริษทัฯ เขา้กบัสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัเพ่ือผลกัดนัให้
กลุ่มบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื    
 

 
 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 

 

(นายเชิดพงษ ์สิริวชิช)์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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10.   ความรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบายและพนัธกจิเกีย่วกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความรับผดิชอบต่อสังคม 
นโยบาย 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) “TTA” หรือ “บริษทัฯ” ยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate  Governance : CG) ภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้เคารพ
กฎระเบียบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
พนกังาน ชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยืน รวมไปถึงการพฒันาการอนุรักษพ์ลงังานและดูแลส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเรามีความ
มุ่งหวงัท่ีจะเป็นบริษทัฯ เพ่ือการลงทุนชั้นน าท่ีมีความน่าเช่ือถือและไดรั้บความไวว้างใจมากท่ีสุดในเอเชีย โดยเราจะส่ง
มอบประสบการณ์ท่ีดีให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ผูถื้อหุ้น พนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ 
ชุมชน และสังคม ด้วยการสร้างความสมดุลและสร้างผลกระทบในเชิงบวกอนัจะก่อให้เกิดการขบัเคล่ือนมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจของ บริษทัฯ ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
 
พนัธกจิ 

บริษัทฯ วางกรอบการบริหารจัดการโดยอ้างอิงมาจากแนวทางการด าเนินการตามมิติแห่งความยัง่ยืน ซ่ึง
ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้การด าเนินงานของธุรกิจเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั จึงมีการ
ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้ทุกกลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
 

 
 

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

คือ การสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมดุลโดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเสมือนทางผ่านไปสู่ประโยชน์สุข
ร่วมกนั ในการท่ีจะสร้างใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
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 รักษาพอร์ตการลงทุนทีส่มดุลและสนับสนุนการเตบิโต 
โดยท าการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ มีการบริหารความเส่ียงอย่าง

เหมาะสม ค านึงถึงการเพ่ิมมูลค่าและประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 
 แสวงหาการลงทุนในธุรกจิใหม่ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ 
บริษทัฯ พิจารณาแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ ดว้ยการวางแผนการลงทุนอยา่งระมดัระวงั 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์จากการลงทุน 
 
 พฒันาบุคลากร เพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลศิด้านการลงทุน 
บริษทัฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า ท่ีมีความส าคญัอนัจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จบริษทัฯ จึง

สนับสนุนให้มีการพฒันาทกัษะความรู้และความสามารถของพนักงานโดยการจดัฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รในหลกัสูตรท่ีหลากหลาย 
 
มติด้ิานสังคม 

บริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาสังคม ชุมชน ดว้ยการยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสังคมไทยให้ดีข้ึน 
ผา่นการด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเ โดยเช่ือวา่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจิตส านึกแบ่งปัน
และตอบแทนสู่สังคมส่วนรวม จะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัอนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งในระดบัองคก์ร สังคมและ
ระดบัประเทศ  
 
มติด้ิานส่ิงแวดล้อม 

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

 
แนวปฏิบัตด้ิานความรับผดิชอบต่อสังคมเพือ่ความยัง่ยนืขององค์กร 
 บริษทัฯ มีความตั้ งใจน าหลักการแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตามนิยามของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาปรับใชใ้นการบริหารธุรกิจ  ทั้งน้ี เพ่ือให้บุคลากรเห็นคุณค่า และความส าคญัเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนในอนาคต โดยไดก้ าหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืดงั ต่อไปน้ี  
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1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจดัให้มีระบบ

บริหารจดัการอยา่งรู้หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้เพ่ือให้ผูมี้
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเช่ือมั่นและไวว้างใจในบริษัทฯ ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือท าหน้าท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และ
ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม ซ่ึงองค์ประกอบส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ 
บริษทัฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. สิทธิและการปฏิบติัอยา่ง เท่า
เทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทั้งใน
แง่การเปิดเผยขอ้มูล วิธีการท าบญัชี การใช้
ขอ้มูลภายใน และผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้ 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุ้นทุกคนอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
กนั 

 บริษทัฯ มีหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์และ
สิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิในการไดเ้งิน
ปันผลและรับทราบข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งและ
เพียงพอจากบริษทัฯ ในเวลาอนัสมควร 

 บริษทัฯ มีหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใส
และแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
ผา่นการจดัประชุมผูถื้อหุน้  

 ขอ้มูลรายงานทางการเงินของบริษทัฯ มี
ความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ี รับรองโดยทั่วไปและผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 บริษัทฯ จัดการประชุมผู ้ถือหุ้นตามท่ี
กฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสให ้       
ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ี โดย
ไดรั้บขอ้มูลอยา่งดีก่อนหน้าท่ีจะใชสิ้ทธิ
ดงักล่าว 

 รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดอา้งอิงเน้ือหาใน 
“การก ากบัดูแลกิจการ” ในรายงาน
ประจ าปีฉบบัน้ี 

2. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  บ ริ ษัท ฯ  เ ล็ ง เ ห็ น  แ ล ะ ต ร ะ หนั ก ถึ ง
ความส าคญัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเ ป็นผู ้ถือหุ้น  พนักงาน เจ้าห น้ี
รวมถึงเจ้าหน้ีค ้ าประกัน คู่สัญญา ลูกค้า 
ชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯ ปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวดว้ย
การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ 
ท่ี ใ ช้บั ง คับ อย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด  ตลอดจน
ก า หนด ให้ มี ร ะบบค วบ คุ มภ า ย ใน ท่ี
เหมาะสม และตรวจสอบการปฏิบติัตามดว้ย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ มี
นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชันและ
รวบรวมขอ้พึงปฏิบัติไวเ้ป็นลายลักษณ์
อกัษร 

 บริษัทฯ  จัดท าและประกาศใช้คู่ มื อ
จริยธรรมธุรกิจซ่ึงครอบคลุมหลักการ
ปฏิบัติงานตามหลกัจริยธรรมควบคู่ไป
กับความซ่ือสัตย์สุจริต เพ่ือสร้างมาตร 
ฐานระดบัสูงในการประกอบธุรกิจต่างๆ 
อย่างมืออาชีพต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียทุก
ก ลุ่ม  เพื่ อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนปฏิบติัตาม 

 มีการระบุรายละเอียดการด าเนินงานไว้
ใน “การก ากบัดูแลกิจการ” ซ่ึงปรากฎอยู่
ในรายงานประจ าปีฉบบัน้ี 
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การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
3. การเปิดเผยขอ้มูลและความ  
โปร่งใส 

 จัดท านโยบายจริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการ
ก ากับองค์กร การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายด้วยความเคารพและเท่าเทียมกัน 
และการเปิดเผยขอ้มูล ท่ีมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้

 จัดท ากระบวนการในการติดตามผลการ
ตดัสินใจด าเนินงานและจดัเก็บหลกัฐานการ
ด าเนินงาน 

 จัดท ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป 

 จดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อ
หุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

 บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ทั้งท่ี
เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ขอ้มูล
ทา งก าร เ งิน  ร วม ถึ ง ข้อมู ล อ่ื นๆ  ท่ี
เ ก่ียวข้องกับธุรกิจให้กับผู ้ถือหุ้น นัก
ล ง ทุ น  แ ล ะ ผู ้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ผ่ า น ท า ง
ระบบส่ือสารของตลาด หลกัทรัพยฯ์ ใน
เวลา ท่ี เหมาะสม ตลอดจนเข้า ร่ วม
กิ จ ก ร ร ม บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น พ บ                 
ผูล้งทุน (SET’s Opportunity Day) ท่ีจดั
โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส 

 บริษทัฯ จดัช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
ส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น เวบ็ไซต ์ส่วน
นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ส่ ว น
ประชาสมัพนัธ์  

 บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแสดง
ความเห็น ค าแนะน า หรือรายงานเบาะแส
ในการกระท าผิดมาย ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งผา่นทางไปรษณีย ์อีเมล ์และ
เวบ็ไซต ์และออกมาตรการคุม้ครองให้กบั
ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานดงักล่าว 

 โปรดอา้งอิงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน “การ
ก ากบัดูแลกิจการ” ของรายงานประจ าปี
ฉบบัน้ี 

4. โครงสร้างและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน และ
โปร่งใส 

 ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บุ ค ค ล ท่ี มี คุ ณ ส ม บั ติ
หลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ทกัษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์
สูงสุดกบับริษทัฯ โดยจดัตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างาน เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการการลงทุน 

 บริษทัฯ จดัใหจ้ านวนและโครงสร้างของ
คณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ ก าหนดให้ผู ้เ ก่ียวข้องทุกราย 
รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ตนและปฏิบัติหน้าท่ีดงักล่าว ด้วยความ
รับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซ่ือสัตย ์
และเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมติจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 



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

 - 149 -  

การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 

 

 บ ริ ษัท ฯ  จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการและคณะท างานทุกชุด 
เพื่อประเมินเพื่อพิจารณา ทบทวนและ
อนุมัติแผนการด าเนินงานต่างๆ ของ
บริษทัฯ  

 บริษทัฯ สนับสนุนให้กรรมการเขา้ร่วม
หลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีมุ่งปรับปรุงการ
ท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
บริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ
อบรม 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณ 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความยติุธรรมและ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อคู่สัญญา เพ่ือ
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯ รับผิดชอบงานอย่างมืออาชีพและ
มุ่งมั่น ท่ีจะพัฒนาผลงานให้ ดี ข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยวินัยและหลกัการ
ดา้นจริยธรรม และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย 
กฎและระเบียบต่างๆ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ   และ
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้
กฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยในการปฏิบติังาน
ผา่นระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริษทัฯ ส่งเสริม
และปฏิบัติตามลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

 ท่ีประชุมบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 
2553 ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
ซ่ึงครอบคลุมค่านิยม พนัธกิจ ตลอดจน
หลักการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม
และความ ซ่ือสัตย์สุ จ ริต  เพื่ อส ร้ า ง
มาตรฐานของการท างานอย่างมืออาชีพ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมด   

 บริษทัฯ ได้มีการอบรมจริยธรรมธุรกิจ
ให้แก่คณะกรรมการ ผู ้บ ริหาร  และ
พนักงานทุกคน เพ่ือท่ีจะมัน่ใจได้ว่าทุก
คนไดเ้ขา้ใจหลกัปฏิบติัท่ีดี   

 บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานใช้คอมพิว เตอ ร์  และ
ซอฟต์แวร์ท่ีถูกลิขสิทธ์ิ โดยในการลง
โป ร แ ก รมต่ า ง ๆ  จ ะ ต้อ ง ผ่ า น ก า ร
ตรวจสอบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านั้น รวมทั้งมีการใช ้ dialog box แจง้
เตือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน 
เพ่ือส่งเสริมป้องกนั และสนันสนุนให้พ
นกังานตระหนกัถึงการใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีถูก
ลิขสิทธ์ิ 

หมายเหตุ ทั้งน้ี รายละเอียดของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการขา้งตน้ ไดถู้กจดัท าแยกไวใ้นหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” 
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2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจและการลงทุนอยา่งมีจรรยาบรรณ และส่งเสริมการประกอบกิจการดว้ย
ความเป็นธรรม และไดว้างขอบเขตและแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บทราบ ดงัน้ี 
 

การประกอบธุรกจิ 
ด้วยความเป็นธรรม 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  ก าหนดนโยบายในด าเนินธุรกิจและการ
ลงทุนในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย
และขอ้บงัคบั  

 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่
ธุรกิจทุกขั้นตอน 

 บริษัทฯ มีนโยบายและขั้ นตอนการ
ปฏิบัติในการจัดซ้ือ เ พ่ือป้องกันการ
แข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม โดยนโยบาย
ดงักล่าวประกาศใชต้ั้งแต่ปี 2556 

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

2. การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมในคูค่า้ 

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

 ก าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรและเผยแพร่ใหพ้นกังานทราบโดย
ทัว่กนั 

 
3. การต่อต้านการทุจริต 

บริษทัฯ ยดึถือหลกัการก ากบัดูแล และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในการด าเนินธุรกิจและการลงทุน 
โดยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ ในกลุ่มยดึหลกัการเดียวกนัเพ่ือใหไ้ดรั้บความน่าเช่ือถือและการยอมรับจากคู่คา้และลูกคา้ ตลอดจน
มีการรณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน หลีกเล่ียงการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบอีกดว้ย  
 

การต่อต้านการทุจริต แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. บริหารความเส่ียงของธุรกิจ  จดัท าประเภทของความเส่ียงและสาเหตขุอง

การทุจริตแลว้ด าเนินการปฏิบติัเพื่อป้องกนั
อย่างจริงจงั ตลอดจนรักษาและปฏิบติัตาม
นโยบายต่อตา้นการทุจริตโดยต่อเน่ือง 

 ก าหนดกลไกการรายงานสถานะทางการ
เงินท่ีถูกตอ้งและโปร่งใส 
 

 จดัตั้งฝ่ายบริหารความเส่ียงเพ่ือท าหนา้ท่ี
ประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ควบคุม และ
รวบรวมฐานะความเส่ียงในภาพรวมให้
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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การต่อต้านการทุจริต แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
2. การด าเนินธุรกิจและการ
ลงทุน 

 ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ โดยห้ามมิ
ให้กรรมการ  ผู ้บ ริหาร  และพนักงาน        
ติดสินบนตอบแทน หรือให้เงินแก่บุคคล 
เจา้หน้าท่ีรัฐ หรือบริษทัห้างร้านใด เพื่อรับ
ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสมหรือเพ่ือ
มีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ 

 ก าหนดนโยบายห้ามมิให้มีการเรียกร้อง 
ด าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันและ
การจ่ายสินบน เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จกั 

 บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์
รัปชนัและการจ่ายสินบน และห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคล
อ่ืนใด ท่ีกระท าการในนามบริษัทฯ 
ด า เ นินการอัน มิชอบด้วยกฎหมาย 
หรือไม่เหมาะสม เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

 ก าหนดแนวทางปฏิบั ติ ไว ้ใน คู่ มื อ
จริยธรรมธุรกิจ 

3. สร้างและรักษาระบบต่อตา้น
ทุจริต 

 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ งานให้แ ก่
ผู ้บริหารและพนักงาน ไม่ให้เข้าไปร่วม
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 
เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  

 

 จัดอบรมให้กับพนักงานใหม่ให้ทราบ
ถึง นโยบาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และ
จริยธรรมธุรกิจ ในการท างาน  

 จดัให้มีช่องทางแจง้เบาะแสการกระท า
ผิดผ่านทางเว็บไซต์ หรือตู ้ไปรษณีย ์
และมีกระบวนการตรวจสอบเบาะแสท่ี
ไดรั้บแจง้อยา่งเป็นธรรม 

 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน
ตามเกณฑส์ากล รวมทั้งเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัก าหนดไว ้ดงัน้ี 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
1. หลกัการพ้ืนฐานและสิทธิใน
การท างาน 

 จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมแก่
คนทุกกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้อ งก ารของต าแห น่ ง ง าน  และมอบ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามทักษะและ
ความเช่ียวชาญ โดยไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ือง
ดว้ย เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสีผิว 
ความพิการ ฐานะ และชาติตระกลู  

 การปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งให้เกียรติ 
เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน     
ทุกคน และส่งเสริมให้มีการเปิดรับความ
คิดเห็นของพนกังาน 

 บริษทัฯ มีขอ้บงัคบัและระเบียบเก่ียวกบั
การท างาน ท่ีสอดคลอ้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน 
และพระราช บัญญัติแรงงานสัมพนัธ์ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจ (ประกาศใชม้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553) 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 
2. การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  จดัท ากลไกการร้องเรียนและร้องทุกขอ์ยา่ง

เหมาะสมส าหรับเป็นช่องทางให้พนักงาน
ในกิจการหรือผู ้ท่ี เ ช่ือว่าสิทธิของตนถูก
ละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมสามารถแสวงหาหนทางเยียวยาได้
โดยควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหก้ลไกน้ีเป็น
ท่ีรับทราบอยา่งทัว่ถึงภายในองคก์ร 

 บริษทัฯ จดัท านโยบายและกระบวนการ
รับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท า
ผิ ดและการ ทุ จ ริ ต ในองค์กร  และ
นโยบายการต่อต้านการแก้แค้นอัน
เ น่ืองมาจากการท าผิดดังกล่าว (the 
whistle blowing and non-retaliation 
policy and procedures)  

 
5. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ ตระหนักดีวา่ “บุคลากร” เป็น “สินทรัพยท่ี์มีค่าของบริษทัฯ” จึงมีนโยบายปฏิบติัต่อพนักงานอย่างดี
เสมือนเป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวเดียวกนั พนกังานมีโอกาสในการเติบโตในหนา้ท่ีการงาน และไดรั้บสวสัดิการ
ต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมีความสุขในการท างาน 

 
การปฏบิัตต่ิอแรงงาน 

อย่างเป็นธรรม 
แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. เคารพสิทธ์ิในการท างานตาม
ห ลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ
ตามปฎิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขั้ น พ้ืนฐานในการ
ท างานขององค์กรแรงงาน
ระหวา่งประเทศ 

 ก าหนดระเบียบในการจา้งงานโดยไม่เลือก
ปฏิบติัยืนยนัความเสมอภาคทางโอกาสโดย
ไม่น าความแตกต่างด้านเช้ือชาติสีผิว เพศ
ภาวะศาสนาสญัชาติภูมิหลงัของบุคคลความ
คิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพล
ภาพมาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสิน
การจา้งงาน 

 พฒันาพนกังานเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพูน
ศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ
เรียนรู้และเล่ือนต าแหน่งเพ่ือความกา้วหน้า
ในการท างานเ ม่ือมีโอกาสท่ี เหมาะสม 
ส่งเสริมให้ผู ้หญิงได้ข้ึนสู่ต าแหน่งงานท่ี
สูงข้ึนในสัดส่วนท่ีสมดุลกับผูช้ายได้มาก
ยิง่ข้ึน  

 
 จัดให้มีช่องทางในการน าส่งข้อร้องเรียน
มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ หรือ ตู ้ปณ. ส าหรับพนักงานท่ี
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

 

 จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
แก่พนกังาน 

 สนบัสนุนให้พนกังานไดส้มคัรเรียนหลกัสูตร
ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืนๆ เช่น 
- หลกัสูตร “COSO ERM: การผสานรวมกบั
กลยุทธ์และประสิทธิภาพ” จัดโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

- หลกัสูตร “การควบคุมทางธุรกิจท่ีเพ่ิมมูลค่า 
วิธีท่ีถูกตอ้งในการจดัการความเส่ียง” จัด
โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 

- หลั ก สู ต ร  “ก า ร คิ ด เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ใ น
กระบวนการตรวจสอบภายใน” จดัโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสูตร “โปรแกรมการบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายใน ” จัดโดยชมรม
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

2. ให้ความคุม้ครองทางสังคม 
การคุม้ครองสภาพการท างาน
ของลูกจา้ง 

 จัดให้มีเ ง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม
ส าหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

 จดัหาสถานท างานท่ีเหมาะสมให้พนักงาน
ท างานไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี  

 ก าหนดระเบียบการจ่ายค่าจ้างการท างาน
ล่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผลมีวนัพกัผ่อนประจ า
สปัดาห์และวนัลาพกัผอ่นประจ าปี  

 จัดสวัสดิการต่างๆ เ ช่น ระบบการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัย การดูแลครรภ์
และการลาคลอด เป็นต้น โดยท่ีพนักงาน
สามารถท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพและแบ่งเวลา
ใหแ้ก่ครอบครัวไดเ้ช่นเดียวกนั 

 จัดท าและปรับปรุงคู่มือระเบียบขอ้บังคบัใน
การท างานตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์  
พรบ. คุ ้มครองแรงงาน และพรบ .แรงงาน
สมัพนัธ์ รวมถึง กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. ความคุ้มครองสุขภาพและ
ความปลอดภยัในการท างาน 

 จดัตั้งคณะการท างานความปลอดภยั อาชีว 
อนามยั และสภาวะแวดลอ้มในบริษทัฯ เพื่อ
ดูแลใหพ้นกังานทุกคนท างานในสถานท่ีท่ีมี
ความปลอดภัย และด าเนินนโยบายความ
ปลอดภัย และอ า ชี วอนามัย ในสถาน
ประกอบการอยา่งเคร่งครัด 

 จัดตั้ งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้
ค  าแนะน าเ ก่ียวกับสวัสดิการต่างๆ ของ
พนกังาน 

 มีการวเิคราะห์ และหามาตรการเพื่อควบคุม
ความเส่ียงด้านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามยัในการท างานรวมถึงจัดให้มีระบบ
การแจ้ง เหตุ และความ เ ส่ียง ท่ีอาจ เ กิด
อนัตรายในระหว่างการปฏิบัติงานทั้ งจาก
อุบติัภยัและโรคติดต่อ 

 ก าหนดให้พนักงานทุกคนจะตอ้งรายงาน
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ปลอดภยั
ต่อผูบ้ังคบับัญชาพร้อมขอ้เสนอแนะต่างๆ 
(ถา้มี) 

 จดักิจกรรมซอ้มหนีไฟประจ าปี และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการส่ือสารในการซ้อมแจ้ง
เหตุฉุกเฉินให้กบัพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งตามผงั
รายช่ือโทรศพัท์ (Call Tree) เพ่ือให้ความรู้แก่
พนักงานเก่ียวกับส่ิงท่ีควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติ หากเกิดไฟไหม้ในอาคารส านักงาน 
และการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
หลงัจากออกมาจากอาคารได ้ และให้แน่ใจว่า
พนักงานเขา้ใจและท าตามระเบียบปฏิบัติได้
ถูกตอ้ง 

 จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นให้
พนักงาน เช่น พนักงานทุกคนจะได้รับชุด
อุปกรณ์ช่วยชีวติ (Survival Pack) ไวใ้ชใ้นกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม ้
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  จัดหาสวัส ดิการ ท่ี เหมาะสมและ เ ป็น
ประโยชน์ส าหรับพนักงาน  เช่น วนัหยุด
ประจ าปี วนัหยุดลาคลอด วนัลาพักผ่อน
ประจ าปี ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วน
บุคคล การตรวจสุขภาพประจ าปี 

 

 
6. ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้นและพนัธมติรทางธุรกจิ 

TTA ในฐานะท่ีเป็นบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน า ซ่ึงมีกลยทุธ์ในการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลายทั้งในประเทศไทย
และในประเทศต่างๆ ดังนั้ น เร่ืองความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและพนัธมิตรทางธุรกิจจึงเป็นประเด็นท่ีบริษัทฯให้
ความส าคญัอยา่งมาก  

 

ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น
และพนัธมติรทางธุรกจิ 

แนวทางในการปฏบิัต ิ กจิกรรมทีด่ าเนินการ 

1. การกระจายการลงทุน  เพื่อรักษาพอร์ตการลงทุนท่ีสมดุลและเป็น
การกระจายความเส่ียงอยา่งเหมาะสม เลือก
ลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างมูลค่าเ พ่ิม  สร้าง
รายไดแ้ละให้ผลตอบแทนในระยะสั้นและ
ระยะยาว  

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (บริษทั สยามทาโก ้
จ ากดั) เขา้ท าสญัญาแฟรนไชส์ ทาโกเ้บลล ์
(Taco Bell) กับ บริษัท ทาโก้เบลล ์         
เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดีกับ 
บริษทั ทาโก้เบลล์ เรสเทอรองตส์ เอเชีย    
พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ 
สามารถกระจายความหลากหลายไปสู่
ธุร กิ จอาหารและ เค ร่ือง ด่ืม ซ่ึ ง มีการ
เจริญเติบโตสูงและมีความมัน่คง 

2. การขยายธุรกิจ  ด าเนินการเพ่ิมทุนหรือระดมทุนใหม่ๆ เพ่ือ
ขยายธุรกิจ และพฒันาดูแลธุรกิจท่ีเขา้ไป
ลงทุน  

 บริษทัยอ่ยของ TTA (โทรีเซน ชิปป้ิง) ซ้ือ
เ รื อ มือสอง เ พ่ิม  2 ล า ซ่ึ ง เ ป็นไปตาม             
กลยทุธ์การปรับปรุงกองเรือของบริษทัฯ 

3. การบริหารจดัการธุรกิจอยา่ง
มืออาชีพ 

 ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ ธุร กิจให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ การแข่งขนัในตลาด และปัจจัย
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุด
และลดผลกระทบท่ีจะมีต่อรายไดข้องธุรกิจ
ใหมี้นอ้ยท่ีสุด 

 บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจใหม่ออกเป็น
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการ
นอกชาย ฝ่ัง  ก ลุ่มธุร กิจ เค มีภัณฑ์ เ พ่ือ
การเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืนเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างธุรกิจท่ีลงทุนอยู่
ในปัจจุบนั 
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4. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็น  เผยแพร่ขอ้มูลผลประกอบการ และฐานะ
ทางการเงิน ให้แก่ผูถื้อหุ้น และพนัธมิตร
ทางธุรกิจ  อย่างถูกต้อง  โปร่งใส และ
เ พีย งพอ  ทั้ งบน เ ว็บไซต์ของบ ริษัทฯ   
หนังสือรายงานประจ าปี รวมทั้ งรายงาน
ผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมอ่ืนๆ  

 จดัท ารายงานความเคล่ือนไหวต่างๆ ส่ง
แจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 จดัท าเอกสารข่าวเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 
ส่งใหส่ื้อมวลชน 

 จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 จัดงานบริษัทจดทะเ บียนพบผู ้ลง ทุน 
(SET’s Opportunity Day) ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเ ป็นราย     
ไตรมาส 

 จดัประชุมนกัวเิคราะห์ เป็นรายไตรมาส  
 
7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 TTA นอกจากมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนกังานแลว้ ยงัสนบัสนุนให้บริษทัในเครือดูแลพนกังานและ
ครอบครัวพนักงานอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความผูกพนักบัองค์กร รวมถึงส่งเสริมการท าประโยชน์เพ่ือชุมชนและสังคม
ส่วนรวมดว้ย โดยในแต่ละปี TTA ไดจ้ดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึงจากรายไดข้องบริษทัฯ เพ่ือจดักิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 
ของบริษทัฯ เอง และเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสงัคมของมูลนิธิ และองคก์รต่างๆ โดยในปี 2561 TTA ไดด้ าเนินกิจกรรม
เพ่ือสงัคมหลายโครงการ และไดร่้วมบริจาคเงินสมทบทุนใหก้บัหน่วยงานและองคก์รการกศุลอีกหลายแห่ง ตลอดจนมีการ
เผยแพร่ขอ้มูลและภาพของกิจกรรมต่างๆ ท่ีน่าสนใจให้พนกังานไดรั้บรู้ เพ่ือให้พนกังานเห็นคุณค่าของการท าประโยชน์
เพื่อสงัคมและชุมชน เพราะ TTAเช่ือวา่ชุมชน สงัคมและธุรกิจควรจะตอ้งเติบโตอยา่งย ัง่ยนืคู่กนั 
 
ด้านส่งเสริมการศึกษา 

 โครงการ “ป้ันคนครัวบนเรือทะเล” 
 

 
 

TTA ใส่ใจกบัคุณภาพชีวิตของพนกังานท่ีปฏิบติับนเรือขนส่งสินคา้ โดยเฉพาะเร่ืองอาหารการกินท่ีจะตอ้งได้
คุณภาพและถูกหลกัอนามยัท่ีดี ซ่ึงจะตอ้งจดัเตรียมโดยกุ๊กมืออาชีพท่ีจบหลกัสูตรทางดา้นงานบริการจดัเล้ียงอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (Catering) ส าหรับพนกังานบนเรือเท่านั้น ดงันั้น คนครัวบนเรือทะเลจะตอ้งมีใบรับรองคุณสมบติัโดยผ่านการ
ทดสอบจนจบหลกัสูตรจากหน่วยงานผูใ้หก้ารรับรอง ซ่ึงประกอบไปดว้ยการจดัเก็บอาหารบนเรือ และการจดัเตรียมอาหาร
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ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั นอกจากน้ีจะตอ้งเขา้ใจในความส าคญัของวฒันธรรม ศาสนา และสงัคมในแง่ของเวลาในการ
รับประทานอาหารร่วมกนั 

 

โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ TTA ท่ีด าเนินธุรกิจให้บริการเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกอง จึงไดร่้วมกบั
วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาประกอบอาหารในเรือเดิน
ระหวา่งประเทศตามหลกัโภชนาการข้ึนมา เพ่ือผลิตบุคคลากรคนครัวบนเรือเดินทะเลในระดบัมืออาชีพ โดยนกัศึกษาจะได้
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบติัจริง เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี เม่ือจบการศึกษาแลว้ สามารถเลือกท างานต่อกับ         
โทรีเซน ชิปป้ิง ไดท้นัที ซ่ึงโครงการป้ันคนครัวบนเรือทะเลน้ีเร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และหลกัสูตรน้ีเป็น 1 ใน 50 
สาขาท่ีไดรั้บค าช่ืนชมจากกระทรวงศึกษาธิการและอาชีวศึกษา จึงนบัเป็นความส าเร็จเป็นอยา่งสูงของโทรีเซน ชิปป้ิงเพราะ
ไม่เพียงแต่จะไดบุ้คคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาท างานกบับริษทัฯ แต่ยงัไดส้ร้างบุคคลากรชั้นเยี่ยมสู่ตลาดแรงงานในธุรกิจชิป
ป้ิงอีกดว้ย ปัจจุบนัมีนกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตรทั้งหมด 8 รุ่น จ านวนมากกวา่ 100 คน 
 

 โครงการ Maritime Awards มอบทุนการศึกษาใหบุ้ตรหลานของพนกังานประจ าเรือ 
 

 
 
ทุกๆ ปี TTA ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการจดังาน Maritime Awardsของโทรีเซน ชิปป้ิง โดยภายในงานมีการประกาศ

เกียรติคุณและมอบรางวลัให้กบัพนักงานประจ าเรือท่ีมีอายุงาน 5 ปีข้ึนไป มีประวติัการท างานท่ีดี และมีผลงานโดดเด่น 
สร้างประโยชน์และความกา้วหน้าให้กบับริษทัฯ ไดสู้งกว่ามาตรฐาน เพ่ือเป็นก าลงัใจให้พนักงานปฏิบติัหน้าท่ีท่ีดีท่ีน่า       
ยกย่องต่อไป  นอกจากน้ี ยงัมอบทุนการศึกษาประจ าปีให้แก่บุตรหลานของพนักงานประจ าเรือท่ีมีเกรดเฉล่ีย 3.0 ข้ึนไป 
หรือมากกวา่ร้อยละ 70 ของคะแนนการสอบเพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีเงินทุนเพ่ือการศึกษาท่ีดีต่อไปในอนาคตโดยในปี 
2561 มีนกัเรียนท่ีไดรั้บทุนการศึกษาทั้งหมด 31 คน 
 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามยัทีด่ ี

 กิจกรรม “ฟิตแอนดเ์ฟิร์ม เสริมสุขภาพดี (The Healthy Community)” 
 

 



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

 - 157 -  

เพราะ TTA เช่ือวา่การท่ีพนกังานมีสุขภาพท่ีดี จะท างานไดอ้ยา่งมีความสุข ไม่เครียด และสร้างผลงานท่ีดี จึงได้
จดัสรรพ้ืนท่ีหอ้งหน่ึงของส านกังานเป็นหอ้งฟิตเนสส าหรับออกก าลงักาย ประกอบดว้ยอุปกรณ์และเคร่ืองออกก าลงักายท่ี
ครบครันโดยอนุญาตใหพ้นกังานมาใชบ้ริการไดฟ้รี ในช่วงเชา้และหลงัเลิกงาน อีกทั้งมีการจดัสมัมนาดา้นสุขภาพในหัวขอ้ 
“สุขภาพดี เขา้ถึงได”้ เพื่อให้พนกังานทราบถึงโทษภยัของการรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกหลกัโภชนาการ และการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงมีการเตือนเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัทรานส์ (Trans-Fat) ผา่น
ส่ือโปสเตอร์ของบริษทัฯ อีกทางหน่ึง ยิ่งกวา่นั้น TTA ยงัจดัให้มีการแข่งขนัออกก าลงักายแบบเด่ียวและแบบเป็นหมู่คณะ 
เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการออกก าลงักายเป็นประจ า โดยเกณฑก์ารตดัสินวดัจากเปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนกัและไขมนัใน
ร่างกาย (Body Fat) ท่ีลดลง ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 ในเวลา 3 เดือนซ่ึงกิจกรรมการแข่งขนัคร้ังน้ี ไดรั้บความสนใจจากพนกังาน
เป็นจ านวนมาก และเป็นท่ีน่ายินดีท่ีพนักงานส่วนใหญ่ท าสถิติลดน ้ าหนกัและลดไขมนัไดต้ามเป้าหมาย แสดงให้เห็นถึง
ความใส่ใจดูแลสุขภาพของพนกังานเป็นอยา่งดี 
 

 กิจกรรม กีฬาสี เพ่ือมิตรภาพและสายใยผกูพนัของครอบครัวโทรีเซน ชิปป้ิง 

 
 

โทรีเซน ชิปป้ิง จดักิจกรรมกีฬาสี ใหพ้นกังานและครอบครัวไดม้าร่วมสนุกและออกก าลงักายกนั ท่ีสนามฟตุบอล 
โปโลฟตุบอลพาร์ค โดยมีกิจกรรมการแข่งขนัมากมาย อาทิ การวิง่เป้ียว ชกัเยอ่ และการแข่งขนัฟตุบอลกระชบัมิตรระหวา่ง
พนักงานออฟฟิศและพนักงานประจ าเรือ กิจกรรมกีฬาสี ท าให้มิตรภาพระหว่างพนักงานกับครอบครัว และระหว่าง
พนกังานดว้ยกนัเอง แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
 

ด้านการพฒันาเยาวชนเพือ่อนาคตของชาต ิ

 โครงการ “กลา้ท าดี ยติุการรังแก” 
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TTA ด าเนินโครงการ “กลา้ท าดี ยุติการรังแก” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 เพื่อลดอตัราการรังแกกนัในโรงเรียน และ
ส่งเสริมใหโ้รงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีน่าอยูส่ าหรับนกัเรียนทุกคนตลอดจนสนบัสนุนใหเ้ยาวชนน าพลงัและความสามารถท่ี
ตนเองมีอยู่ มาใชแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค์ โดยการจดักิจกรรมอบรมให้นักเรียนในระดบัประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 เขา้
ใจความแตกต่างระหว่างการรังแกกบัการหยอกลอ้เล่น เห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น และเกิดแกนน าในโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมรณรงคย์ติุการรังแกในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 

ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกศุล 

 TTA กบัภารกิจพาหมูป่าอะคาเดมีและโคช้กลบับา้น 
 

 
ทีม “หมูป่าอะคาเดมีและโคช้” ทั้ง 13 คน ซ่ึงติดคา้งอยูใ่นถ ้าหลวง ขุนน ้ านางนอน จงัหวดัเชียงราย ตั้งแต่   วนัท่ี 

23 มิถุนายน 2561  TTA น าโดยคุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้ั่งการให้
จดัส่งแท่งไฟเรืองแสง จ านวน 2,000 แท่ง ไปยงัสถานท่ีเกิดเหตุทนัที ซ่ึงแท่งไฟเรืองแสงดงักล่าวสามารถส่องสวา่งได ้8-10 
ชัว่โมง กนัน ้ าได ้ไม่เป็นพิษ และไม่ติดไฟ มีประโยชน์อยา่งมากในภารกิจช่วยเหลือผูติ้ดถ ้าคร้ังน้ี 
 

นอกจากน้ี ทีมนกัด าน ้ าของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม TTA ยงัไดล้งพ้ืนท่ี
ช่วยเหลือสมทบกบัหน่วยซีลของไทยและกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัเชียงรายดว้ย  

 

ภารกิจกูชี้วิตทีม “หมูป่าอะคาเดมีและโคช้” ทั้ง 13 คน ซ่ึงติดคา้งอยูใ่นถ ้าหลวง ขุนน ้ านางนอน จงัหวดัเชียงราย 
จนออกมาจากถ ้าไดอ้ยา่งปลอดภยัในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน นบัเป็นภารกิจ 18 วนัท่ี
โลกตอ้งจดจ า และเป็นความภาคภูมิใจของ TTA ท่ีไดมี้ส่วนร่วมในแผนปฏิบติัการน าทีมหมูป่าออกจากถ ้าไดส้ าเร็จ 
 

 สนบัสนุนกิจกรรรมของเรือหลวงจกัรีนฤเบศร 
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เรือรบหลวงจกัรีนฤเบศร ซ่ึงจอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทพัเรือสัตหีบ เป็นเรือบรรทุกเคร่ืองบินข้ึนลงทางด่ิง
และเฮลิคอปเตอร์ของราชนาวไีทย และเป็นเรือรบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ีมีมาในกองทพัเรือไทย เรือล าน้ีไดรั้บพระราชทาน
ช่ือจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วา่ “เรือหลวงจกัรีนฤเบศร” แปลวา่ ผูเ้ป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จกัรี 
เรือล าน้ีเป็นเรือต่อข้ึนในประเทศสเปน เป็นเรือท่ีมียทุโธปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีระบบเรดาร์ตรวจการณ์ระยะไกล โดยมีภารกิจท่ี
ส าคญัในยามสงคราม ท าหนา้ท่ีเป็นเรือธงควบคุมและบงัคบับญัชากองเรือในทะเลทั้งหมด เป็นเรือบรรทุกเคร่ืองบินควบคุม
การปฏิบัติการป้องกันภยัทางอากาศการต่อสู้ทางน ้ าและปราบเรือด าน ้ าของผูท่ี้เขา้มารุกรานประเทศ รวมถึงเป็นฐาน
ปฏิบติัการคุม้ครองประโยชน์ของชาติทางทะเล ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั (SAR) และรักษาส่ิงแวดลอ้มในทะเลยามสงครามอีก
ดว้ย ในปีน้ี TTA ไดจ้ดัมอบจอทีว ีLED ขนาดใหญ่มูลค่า 660,000 บาท ใหแ้ก่กองเรือยทุธการ เรือหลวงจกัรีนฤเบศร เพ่ือใช้
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลประวติัความเป็นมาและกิจกรรมของเรือหลวงจกัรีนฤเบศรและกองทพัเรือให้แก่นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนชาวไทยท่ีเดินทางมาเขา้ชมเรือทุกวนั 
 

 โครงการลอ้เล่ือนเพื่อคนพิการ 
 

 
 

TTA สนบัสนุน “โครงการลอ้เล่ือนเพื่อคนพิการ” ของมูลนิธิคนพิการไทย โดยส่งมอบรถวีลแชร์ให้แก่ มูลนิธิคน
พิการไทย อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจและยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งข้ึน ท่ีส าคญั 
รถวลีแชร์เหล่าน้ีจะถูกผลิตโดยช่างผูพิ้การเพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพอีกทางหน่ึง กิจกรรมเพ่ือการกุศลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
พนัธกิจ TTA ในการท าส่ิงท่ีดีเพ่ือตอบแทนสู่สงัคม (Give back to society) 
 

8. การจดัการส่ิงแวดล้อม 
TTA ส่ือสารใหพ้นกังานเห็นความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการ

ใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า ผา่นกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมใหบ้ริษทัในเครือ อบรมพนกังานใหป้ฏิบติังานตามกฎระเบียบท่ีวา่
ดว้ยการใชพ้ลงังานและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
 

 ตอ้นรับคณะผูถื้อหุน้กูเ้ยีย่มชมเรือ 
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TTA ไดจ้ดักิจกรรม “TTA Welcomes on Board” น าโดยนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา Group CFO และนาย     
คทารัฐ สุขแสวง CFO ของโทรีเซน ชิปป้ิง พาผูถื้อหุน้กูเ้ยีย่มชมเรือ M.V. Thor Future และเรือหลวงจกัรีนฤเบศร ท่ีเขา้จอด
เทียบท่า ณ ท่าเรือจุกเสมด็ อ. สตัหีบ จ. ชลบุรี โดยมีกปัตนัวสุิทธ์ิ เท่ียงทางธรรม กปัตนัประจ าเรือใหก้ารตอ้นร้บเป็นอยา่งดี 
การเยีย่มชมคร้ังน้ีสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูทุ้กคนเป็นอยา่งยิง่ 
 
ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 การบ าบดัน ้ าอบัเฉาเรือก่อนปล่อยสู่ทะเล 
 

 
 
โทรีเซน ชิปป้ิง มีมาตรการรักษาน ้ าอบัเฉาเรือ (Ship’s Ballast Water) ให้สะอาดและปราศจากส่ิงมีชีวิต

แปลกปลอมและชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินอยู่เสมอ เพ่ือรักษาระบบนิเวศ และรักษาสุขภาพอนามยัของประชากรท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณ
ชายฝ่ังของพ้ืนท่ีท่ีเรือของบริษทัฯ ให้บริการ บริษทัฯ จึงไดล้งทุนติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีช่วยท าลายส่ิงมีชีวิต
แปลกปลอมและชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีติดมากับน ้ าอบัเฉาเรือให้หมดไป ให้มั่นใจว่าน ้ าอับเฉาเรือสะอาดและไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอยูเ่สมอ ซ่ึงแมต้อ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก บริษทัฯ ก็ไดต้ดัสินใจลงทุนติดตั้งอุปกรณ์
ดงักล่าวในเรือขนส่งสินคา้ไปแลว้ทั้งหมด 7 ล า และมีแผนจะติดตั้งในปี 2562 เพ่ิมอีกดว้ยการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการเรือขนส่งสินคา้ของโทรีเซน ชิปป้ิง ไดเ้ห็นถึงความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
และใหค้วามไวว้างใจในการใชบ้ริการ วา่จะปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกเสน้ทางการเดินเรือ 

 
 การจดัการขยะบนเรืออยา่งมีระบบ 

โทรีเซน ชิปป้ิง มีแผนจดัการขยะ เพ่ือการจดัเก็บและเพื่อการจดัการลดปริมาณขยะอยา่งเป็นระบบ ไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโดยทั่วไป ขยะท่ีเกิดจากการปฏิบติัการบนเรือ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด อาทิ ขยะ
ธรรมดา ขยะจากอาหาร และขยะอนัตราย เป็นตน้ เม่ือเรือขนส่งสินคา้เดินทางไปยงัท่าเรือหรือท่าเทียบเรืออ่ืนเพ่ือขนถ่าย
สินคา้ ตามแผนการจดัการขยะของเรือ หากมีขยะเต็มภาชนะท่ีเรือไดจ้ดัไวร้องรับ หรือมีท่ีว่างน้อยกวา่ท่ีก าหนด นายเรือ
จะแจง้ตวัแทนเรือมารับขยะไปก าจดับนฝ่ัง  หากเรือสามารถกกัเก็บขยะไวบ้นเรือได ้นายเรือสามารถน าขยะไปส่งก าจดัเม่ือ
เดินทางไปถึงเมืองท่าถดัไป หรือบางทีขยะมีปริมาณมาก แต่ยงัไม่ถึงเมืองท่าถดัไป นายเรือจะสั่งให้ท าการเผาขยะใน
ระหวา่งท่ีเรือเดินทาง ซ่ึงแมแ้ต่ข้ีเถา้ท่ีเกิดจากการเผาขยะบนเรือ ก็จะถูกเก็บมาท้ิงบนบกอยา่งถูกท่ีถูกทาง เพื่อไม่ให้ของเสีย
ต่างๆ ปนเป้ือนสู่น ้ าทะเล พนกังานประจ าเรือโทรีเซน ชิปป้ิง ทุกคน ไดรั้บการก าชบัใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบและมาตรการ
การจดัการขยะอยา่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการสร้างผลเสียต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีท่ีเรือขนส่งสินคา้ใหบ้ริการ 
 
 



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

 - 161 -  

 การแยกน ้ ามนัออกก่อนปล่อยน ้ าลงทะเล 
 

 
 

ในเร่ืองมาตรการการแยกน ้ ามนัออกก่อนปล่อยน ้ าลงทะเล ตามขอ้ก าหนดขององคก์ารทะเลระหวา่งประเทศนั้น 
โทรีเซน ชิปป้ิง ไดรั้บใบส าคญัรับรองระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากน ้ ามนั หรือ International Oil Pollution 
Prevention Certificate (IOPP Certificate) จากการปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด  เรือขนส่งสินคา้ทุกล าของบริษทัฯ จะมี
เคร่ืองกรองน ้ ามนัติดตั้งไว ้และมีการใชง้านจริงก่อนปล่อยน ้ าลงทะเลทุกคร้ัง เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มและความสะอาดของน ้ า
ทะเล 

 
ด้านการลดภาวะเรือนกระจก  

 การควบคุมการปล่อยซลัเฟอร์ออกไซด ์
 

 
 
โทรีเซน ชิปป้ิง ด าเนินการลดมลพิษทางอากาศจากเรืออยา่งเคร่งครัด ตามอนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ

ป้องกนัมลพิษจากเรือ ภาคผนวกท่ี 6 (MARPOL Annex VI) ซ่ึงเป็นกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการป้องกนัมลพิษทางอากาศจาก
เรือ จดัท าข้ึนในกรอบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO: International Maritime Organization) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม รวมถึงสถานการณ์โลกร้อน ณ ปัจจุบนั ในทุกพ้ืนท่ีท่ีเรือ
ขนส่งสินคา้ของบริษทัฯ ใหบ้ริการ ทั้งน้ีบริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะควบคุมการปล่อยซลัเฟอร์ออกไซด์ หรือสารท่ีเป็นสาเหตุ
ของก๊าซเรือนกระจก ให้อยู่ในปริมาณท่ีต ่ากว่า ร้อยละ 3.5 ตามขอ้ก าหนดปัจจุบัน และเตรียมวางแผนท่ีจะลดปริมาณ
ซลัเฟอร์ออกไซด์ให้ต ่ากว่าร้อยละ 0.5 ตามขอ้ก าหนดใหม่ขององค์การทะเลระหว่างประเทศ ท่ีจะบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป   
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 การเปิดเผยขอ้มูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
 

 
 

โทรีเซน ชิปป้ิง ไดรั้บประกาศนียบตัรของการบงัคบัใชแ้ผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากเรือของ  
บริษทัฯ จากการปฏิบติัตามกฎระเบียบ MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ของสหภาพยโุรป ซ่ึงประกอบไปดว้ย
การตรวจสอบเก็บขอ้มูล การรายงานผล และการตรวจวดัผลลพัธ์ท่ีได ้ เก่ียวกบัปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของเรือแต่ละล า การปฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าว นอกจากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกใหก้บัสภาพแวดลอ้มแลว้ ยงัท าให้
ลูกคา้รายส าคญัทัว่โลกไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการกบัโทรีเซน ชิปป้ิง โดยเฉพาะในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการด าเนินเรือไปใน
เขตพ้ืนท่ีท่ีมีกฎระเบียบเคร่งครัด อยา่งเช่น เขตพ้ืนท่ี ECA (Emission Control Area) ในทวปียโุรปและอเมริกาเหนือ 
 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ 

 โครงการปลูกปะการัง ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศชายฝ่ัง 
 

 
 
ปะการังเป็นส่ิงมีชีวติท่ีส าคญัต่อระบบนิเวศในทอ้งทะเล เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพืชและสัตวน์านาชนิด ช่วยลดความ

รุนแรงของคล่ืนท่ีมาปะทะตามชายฝ่ัง อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม แต่ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และฝีมือมนุษย ์ท าให้ปะการังเส่ือมโทรมและลดจ านวนลง ส่งผลต่อระบบนิเวศเป็นอยา่งมากแนวปะการังฝ่ังอ่าวไทยเกิด
ความเสียหาย และบางส่วนได้ตายลงจนไม่อาจฟ้ืนฟูไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง TTA จึงไดกิ้จกรรม “รวมพล อาสาท าดี” โดย
พนักงานจิตอาสากว่า 70 คน ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมโครงการปลูกปะการัง ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ กับเครือข่ายจิตอาสาทีมบา้น      
ดินไทยท่ีต าบลแสมสาร อ.สตัหีบ จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงพนกังานจิตอาสาไดรั้บฟังบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ระบบ
นิเวศในทอ้งทะเลการอนุรักษแ์นวปะการัง และท่ีมาของการปลูกปะการังโดยใชท่้อพีวีซีจากอาจารยป์ระสาน แสงไพบูลย ์
ประธานกรรมการมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์  โดยพนักงานจิตอาสาไดมี้โอกาสร่วมกนัลงมือ
ปลูกปะการังเขากวางโดยใชท่้อพีวซีีดว้ยตนเอง เพื่อรักษาสภาพปะการังท่ีเสียหายให้กลบัมาสมบูรณ์อีกคร้ังให้เป็นแหล่งท่ี
อยูอ่าศยัของสตัวท์ะเลอยา่งฝงูปลาเป็นตน้ 
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 โครงการสร้างคลินิกสตัวป่์า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีพิทกัษป่์า TTA ไดร่้วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กบั โครงการ

ก่อสร้างคลินิกสตัวป่์าในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษอุ์ทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดข้ึน
จากความร่วมมือระหวา่งคณะนกัศึกษาหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 17 (วตท.17) และมูลนิธิ
เอสซีจี โดยมีวตัุประสงคเ์พื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตของสัตวป่์าให้ปลอดภยัจากการคุกคาม เพื่อคงไวเ้ป็น
มรดกและแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นหลงัต่อไป โดยโครงการสร้างคลินิกสัตวป่์า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะ
ประกอบไปดว้ยการสร้างอาคารเพื่อเป็นสถานท่ีวิจัยเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสัตวป่์าในอนาคต และมีแผนด าเนินการ
ก่อสร้างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2561 ก่อนส่งมอบใหก้รมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธ์ุพืช   
 

 การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 

 
 
TTA รณรงค์ให้พนักงานใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าภายใตแ้นวคิด 4R ซ่ึงประกอบไปดว้ย (1) Reduce การลด

ปริมาณการใช ้(2) Replace การใชท้รัพยากรท่ีทดแทนกนัได ้(3) Reuse การน าทรัพยากรมาใชซ้ ้ า และ (4) Recycle การน า
ทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ โดยภายในออฟฟิศมีการรณรงคใ์หพ้นกังานจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน 
เพื่อเป็นการลดปริมาณการใชก้ระดาษ อีกทั้งการพิมพง์านในแต่ละคร้ังจะถูกตั้งค่าพ้ืนฐานใหพ้ิมพอ์อกมาแบบสองหนา้และ
ใชห้มึกขาวด า ส่วนกระดาษท่ีใชแ้ลว้จะถูกเก็บลงกล่องกระดาษรีไซเคิล เพ่ือน ากระดาษเหล่านั้นกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่
นอกจากน้ี ส านกังานยงัไดเ้ลือกใชห้ลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์LED ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและเตือนให้พนกังานช่วยปิด
ไฟในช่วงพกักลางวนั ลดการใชพ้ลงังานไดอี้กดว้ย 
 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

ด้วยการด าเนินนโยบายประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม TTA จึงมีนโยบายส่งเสริมนวตักรรมท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางกระบวนการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงนั้นจะเกิดข้ึนจากการปฏิวติั หรือการ
เปล่ียนแปลงใหม่ทั้งหมด หรือการพฒันาต่อยอดเพ่ือน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนและความยัง่ยืนธุรกิจ 
รวมทั้งการฟ้ืนฟแูละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
 

นวตักรรมด้านการบริหารจดัการธุรกจิ 
นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ในการปฏิบติังานของโทรีเซน ชิปป้ิง ไดแ้ก่ มาตรการลดมลพิษและปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรการประหยดัพลงังาน 
 
 
 
 



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

 - 164 -  

 มาตรการลดมลพิษ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โทรีเซน ชิปป้ิง มีการเลือกใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง Low Sulphur ซ่ึงมีส่วนผสมของก ามะถนัต ่า ช่วยลดปัญหามลภาวะ

ทางอากาศได้ และมีการทดลองใช้น ้ ายาพิเศษผสมในน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือช่วยให้การเผาไหมส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากน้ี  
บริษทัฯ ยงัมีการใชร้ะบบควบคุมน ้ ามนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) ของเช้ือสูบเคร่ืองจกัรใหญ่ในเรือขนส่งสินคา้ และ
ติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct บริเวณหางเสือเรือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตแ์ละประหยดัพลงังานในการเดินเรือ  
แต่ละคร้ัง ทั้งในสถานการณ์ท่ีตอ้งใชค้วามเร็วต ่าและสถานการณ์ท่ีตอ้งใชค้วามเร็วสูง ซ่ึงอุปกรณ์ดงักล่าวช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่ง ซลัเฟอร์ออกไซดแ์ละคาร์บอนไดออกไซด ์ไดอ้ยา่งมาก 
 

 มาตรการประหยดัพลงังาน 
โทรีเซน ชิปป้ิง มีการติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถค านวณหาอตัราการกินน ้ าลึกของเรือไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัร่องน ้ า

ในแต่ละเขต ท าใหป้ระหยดัพลงังานในการใชข้บัเคร่ืองยนตแ์ละสร้างความปลอดภยัในการน าเรือไปจอดเทียบท่าต่างๆ ทัว่
ทุกมุมโลก นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้พ่ิมความถ่ีในการขดัลา้งตวัเรือและใบจกัร เพื่อประหยดัพลงังานโดยการลดแรง      
เสียดทานขณะเรือเดินทาง และมีการทดสอบกระบวนการขดัลา้งตวัเรือร้อยละ 100 เพื่อให้ผลลัพธ์ท่ีไดมี้ประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด 
 

มาตรการประหยดัพลงังานอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ยงัประกอบไปดว้ยการใช้สีกนัเพรียงคุณภาพดี ปลอดสารดีบุก ซ่ึง
ช่วยป้องกนัการเกาะติดของส่ิงสกปรกและเพรียงบนผิวใตท้้องเรือ อนัเป็นเหตุให้เรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และซัลเฟอร์ออกไซด์ออกมาสู่สภาพแวดลอ้มมากข้ืน เน่ืองจากตอ้งท าการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงมากกว่าเดิมในการเดินทาง  
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการเปล่ียนหลอดไฟบนเรือขนส่งสินคา้ให้เป็นระบบ LED ซ่ึงปล่อยความร้อนออกมาน้อยกว่า
หลอดไฟทัว่ไปเพื่อช่วยลดการส้ินเปลืองพลงังาน อีกทั้งยงัปลอดสาร UV ท่ีเป็นอนัตรายต่อผิวหนงัมนุษย ์และไม่ก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต ท าใหช่้วยลดปัญหาโลกร้อนไดท้ั้งในทางตรงและทางออ้ม 
 

 การเผยแพร่นวตักรรมการด าเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมสู่สาธารณะ  

TTA อพัเดทขอ้มูลความเคล่ือนไหวของธุรกิจและการด าเนินงานท่ีส าคญั ผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรม
ภายในองคก์ร อาทิเช่น วารสาร We Connect ประจ าเดือน การจดัประชุม Town Hall เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัไดเ้ผยแพร่
ข่าวสารผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส ขอ้มูลผลการด าเนินงานประจ าปี ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน ขอ้มูลการเขา้ถือหุน้ใน
กิจการต่างๆ ผา่นทาง Portal ภายในองคก์ร ผา่นทางเวบ็ไซต ์ เป็นตน้ เพ่ือเป็นการส่ือสารกบัพนกังานในองคก์ร และผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทัฯ ใหไ้ดรั้บทราบและเขา้ใจต่อแผนด าเนินงาน และทิศทางท่ีบริษทัฯ จะกา้วต่อไปในอนาคต อีก
ทั้ง ยงัเป็นการเปิดเผยขอ้มูลท่ีโปร่งใสและเขา้ถึงได ้เป็นการสร้างความไวว้างใจใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
 
10.  การจดัท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในการด าเนินกิจกรรมของบริษทัฯ ตอ้งเป็นไปอยา่งมีธรรมาภิบาล เป็นเคร่ืองก ากบัความโปร่งใสและยติุธรรม 
โดยค านึงถึงความรับผดิชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการท างานของทุกธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นผลทางบวก หรือทางลบ 
(ส่งเสริมผลทางบวกและลดผลทางลบใหห้มดไป) โดย TTA มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(CSR in Process) เพ่ือกา้วสู่ความยัง่ยนื ในระหวา่งน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีการเผยแพร่ขอ้มูลและรายงานเก่ียวกบักิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

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

บริษทัฯ ไดมี้การออกแบบและปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
อย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีส าคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ และเม่ือพบ
จุดบกพร่องของระบบ บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ขระบบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัความ
เส่ียงและสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในปัจจุบนัและอนาคต อีกทั้งสอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้ TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ก าหนดลกัษณะและขนาดของความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญัท่ีสามารถยอมรับไดใ้นการท่ีจะท าให้บริษทัฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายทางกลยทุธ์ (the Board’s risk appetite) และ 

 ก าหนดใหผู้บ้ริหารจดัใหมี้กระบวนการในการระบุ ประเมิน รวมทั้งการลดระดบัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบในดา้นการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษทัฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 การให้ความเช่ือมัน่จากการท างานของผูต้รวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซ่ึง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเนน้ในเร่ืองการพิจารณาประเมิน
ความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีส าคญัท่ีไดถู้กวางไวเ้พ่ือลดระดบัหรือป้องกนัความเส่ียงนั้น 

 ไดรั้บการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกรายไตรมาส 

 การพฒันาระบบและการรับขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางให้พนกังาน ผูถื้อหุ้น และบุคคลภายนอกซ่ึงสามารถติดต่อกบั
คณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

 การใหค้วามเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดา้นการ
ด าเนินงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัโดยการท าการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญั 
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ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง (Risk Based Approach) 
ซ่ึงจะเนน้ความเส่ียงท่ีมีความส าคญั มีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว และติดตามผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส  
 

ประเด็นท่ีตรวจพบจะถูกน ามาพิจารณาวา่มีผลกระทบในวงกวา้งหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบท่ีส าคญัจะถูก
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการติดตามการแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงของผูบ้ริหารจนกว่าจะไดข้อ้สรุปเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี รายงานท่ีส าคญัจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอทั้งจากผูบ้ริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดูแล โดยรายงานจะ
ครอบคลุมในเร่ืองทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การควบคุมภายในของบริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซ่ึงอา้งอิงตามแนวทางและหลกัการ
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลในเร่ือง
การบริหารความเส่ียง ซ่ึงสรุปตามองคป์ระกอบของการควบคุมแต่ละดา้นดงัน้ี 

 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล อีกทั้งยงัให้หลกั

ปฏิบัติและโครงสร้างแก่องค์ประกอบอ่ืนๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งน้ี องค์ประกอบหลกัของสภาพแวดลอ้มการ
ควบคุมของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 บริษทัฯสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการท 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  

 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารในทุกระดบัชั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัของคุณค่าความ
ซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัโดยค านึงถึงความเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ายตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

 มีการจดัโครงสร้างการบริหารองคก์รให้เหมาะสมกบัขนาดและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยระบุ
ถึงสายอ านาจการบงัคบับญัชาและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดก้ าหนดอ านาจในการด าเนินการและระดบัวงเงินอนุมติัรายการ
ประเภทต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในตารางอ านาจอนุมัติและระดับวงเงินอนุมติั (Delegated of 
Authority Limit & Level) 

 บริษทัฯ ไดน้ านโยบายการให้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตมาใช ้เพ่ือเป็นช่องทางในการรายงาน
การทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
สอบทานรายงานการรับแจง้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใตก้ารเปล่ียนแปลง

จากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบัองคก์ร 
การประเมินความเส่ียงช่วยให้เกิดการติดตามความเส่ียงท่ีส าคญัอย่างเป็นระบบและเท่าทนัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ในการประเมินความเส่ียง ฝ่ายบริหารและพนกังานทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจยัและติดตามความเส่ียงอยา่งจริงจงั โดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปไดข้อง
ผลกระทบและขนาดของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริต มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและ
บรรเทาความเส่ียงอยา่งทนัท่วงที มีการเสริมสร้างและส่ือสารความตระหนักในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง    
ทัว่ทั้งองคก์ร และมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีในการติดตามความคืบหนา้ของมาตรการจดัการและแผนบรรเทา
ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส  
 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้เหมาะสม

กบัธุรกิจและการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกก าหนดใหมี้การปฏิบติัผา่นขอ้ก าหนด นโยบาย
และวธีิการปฏิบติังานของบริษทัฯ และไดมี้การสอบทานและพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ การท ารายการธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่างๆ ทางการคา้ไดมี้การควบคุมดูแลอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ และเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้พนกังานให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้รวมทั้งกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ 
 

4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร (Information & Communication) 
ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยงัให้

ความส าคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล เพ่ือน าขอ้มูลมา
ใชป้ระกอบการตดัสินใจไดท้นัเวลา ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และการก าหนดแผนส ารองฉุกเฉิน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับป้องกนัในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอุบติัภยัร้ายแรงจนระบบไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้และระบบ
ขอ้มูลท่ีสามารถวิเคราะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอาจจะเกิดความเส่ียง ซ่ึงท าการประเมินและจดัการความเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึกหรือ
รายงานผลไวอ้ยา่งครบถว้น โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
ในการจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัฯ ไดล้งทุน
เพื่อสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษทัฯ และจดัให้มีการส่ือสารภายในองคก์รผ่าน
ช่องทางหลายช่องทาง มีการจดัส่งเอกสารซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นและ
การประชุมคณะกรรมการแก่ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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5. การตดิตามผล (Monitoring) 
จากระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลา ท าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ

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

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมติัและติดตามผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ่ึงจดัท าข้ึนจากผลการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงล าดบัความส าคญั
ของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุง
แกไ้ขจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั จนถึงปัจจุบนั ผลการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่อง
ของการควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดท่ีตรวจ
พบ  

 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะท าการสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ัง โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และการบริหารจดัการความเส่ียงนั้นๆ โดย
ใชแ้นวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีจดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุถึงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกบัประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 
2558”  

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 
องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ และมีขอ้สรุปวา่บริษทัฯไดก้ าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียงและเหมาะสมโดย
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบขอ้บกพร่องใน
ระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญั 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 วา่ไม่ตรวจพบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในในดา้นการบญัชี
และการเงินท่ีส าคญั 
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12.รายการระหว่างกนั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งกนัภายในบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯแลว้ โดยรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ส่วนใหญ่
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยท่ีการก าหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบัเง่ือนไขท่ีใหก้บับุคคลภายนอก (Fair and at arm’s 
length) ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัซ่ึงมีสาระส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ หรือรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีดงัตอ่ไปน้ี 
 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

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

บริษทั ซามิล  
เมอร์เมด ออฟชอร์ 
เซอร์วสิเซส  
คอมพานี 
 แอลแอลซี 
(“ZMOS”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 2560 : 
ถือหุน้ร้อยละ 58.2) ในบริษทั เมอร์เมด         
มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดย
เมอร์เมด ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน MSSI และ    
ถือหุน้ร้อยละ 40 ใน ZMOS  

ZMOS วา่จา้ง MSSI  
เพื่อใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่
บริษทั Saudi Aramco 
 

1,829,139,046 
 

(บนัทึกเป็นรายได ้
จากการใหบ้ริการ) 

2,364,498,256 
 

(บนัทึกเป็นรายได ้
จากการใหบ้ริการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 2560 : 
ถือหุน้ร้อยละ 58.2) ในบริษทั เมอร์เมด          
มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และถือ
หุน้ร้อยละ 51 ใน GAC โดยเมอร์เมดถือหุน้  
ร้อยละ 100 ใน MSST  

MSST วา่จา้ง GAC  
เพื่อใหบ้ริการเดินพิธีการทาง
ศุลกากรในการน าเขา้สินคา้ 
และการขนส่ง 

6,473,961 
 

(บนัทึกเป็น 
ตน้ทุนบริการ) 

2,580,542 
 

(บนัทึกเป็น 
ตน้ทุนบริการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

3. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 2560 : 
ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน 
เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) และ 
PMTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี 
TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน TI 

บาคองโคไดรั้บบริการขนส่ง 
ทางทะเลจาก TI 

77,014,745 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

56,182,140 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

4. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 2560 : 
ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน 
เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) และ 
PMTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี 
TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ในบริษทั โทรีเซน     
(อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) และ TI ถือหุน้  
ร้อยละ 49 ใน TVA 

บาคองโคใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงาน   
กบั TVA 

59,524,189 
 

(บนัทึกเป็น 
รายไดค้่าเช่า) 

53,690,892 
 

(บนัทึกเป็น 
รายไดค้่าเช่า) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

5. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 2560 : 
ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน 
เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) และ 
PMTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี 
TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน บริษทั โทรีเซน     
(อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) และ TI ถือหุน้ 
ร้อยละ 49 ใน TVA 

บาคองโคไดรั้บบริการ 
ดา้นขนส่งจาก TVA 

35,124,601 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

36,793,384 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

6. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 2560 : 
ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน 
เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) และ 
PMTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี 
TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน TI และ TI ถือหุน้
ร้อยละ 49 ในบริษทั โทรีเซน-วนิามา               
เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (“TVA”) ทั้งน้ี TVA ถือหุน้
ร้อยละ 100 ใน TVL 

บาคองโคไดรั้บบริการดา้น
ขนส่งจาก TVL 

43,754,550 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

46,794,477 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

7. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

บาเรีย เซเรส  
(“บาเรีย”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 2560 :  
ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน 
เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”) และ 
PMTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี 
TTA ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั โซลีอาโด 
โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีอาโด”) และ         
โซลีอาโดถือหุน้ร้อยละ 28 ในบาเรีย 

บาคองโคไดรั้บบริการท่ี
เก่ียวกบัท่าเรือจากบาเรีย 

20,124,942 
 

(บนัทึกเป็น 
ค่าใชจ่้ายดา้นขนส่ง) 

20,610,071 
 

(บนัทึกเป็น 
ค่าใชจ่้ายดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 51 ใน GTL และถือหุน้   
ร้อยละ 51 ใน GAC 

GAC ใหบ้ริการการจดัการ 
แก่ GTL 

ไม่มีรายการ 
 

1,466,815 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในการบริหาร) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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รายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

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

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 
2560 : ถือหุน้ร้อยละ 58.2) ในเมอร์เมด 
โดยมี นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ
เมอร์เมด 

TTA เช่าพ้ืนท่ีส านกังานจาก
เมอร์เมด 

1,731,840 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่ายค่า
เช่าส านกังาน) 

1,731,840 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่ายค่า
เช่าส านกังาน) 

ราคาใกลเ้คียงกบั 
ราคาตลาด 

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

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 
2560 : ถือหุน้ร้อยละ 58.2) ในเมอร์เมด 
โดยมี นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ
เมอร์เมด 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน 
แก่เมอร์เมด 

2,690,830 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

1,881,240 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบั 
ราคาตลาด 

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

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2560 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมี นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ 
PMTA 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน 
แก่  PMTA  

984,150 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

984,150 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบั 
ราคาตลาด 

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

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2560 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมี นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุน้ในทั้ง TTA และ 
PMTA 

TTA ใหบ้ริการดา้น  IT  
แก่ PMTA  

65,520 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

65,520 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

ราคาใกลเ้คียงกบั 
ราคาตลาด 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

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

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

TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2560 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุ้นในทั้ง TTA และ 
PMTA 

TTA ใหบ้ริการอ่ืนๆ แก่ PMTA  245,282 
 

(บนัทึกเป็นรายไดอ่ื้น) 

170,383 
 

(บนัทึกเป็นรายไดอ่ื้น) 

ราคาใกลเ้คียงกบั 
ราคาตลาด 

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

บริษทั พี เอช 
แคปปิตอล จ ากดั 
(“PHC”) 

PHC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ 
ถือหุ้นโดยบริษัท พีเอ็ม แคปปิตอล 
จ ากัด (“PMC”) ร้อยละ 30 โดยมี
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผูถื้อหุ้น
ในทั้ง TTA และ PMC 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน 
แก่  PHC 

4,120,200 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

2,407,950 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบั 
ราคาตลาด 

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

บริษทั สยามทาโก ้
จ ากดั (“STC”) 

STC ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 70 และ 
ถือหุ้นโดยบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท 
จ ากดั (“CMC”) ร้อยละ 30 โดยมีนาย
เฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็นผูถื้อหุ้นในทั้ง 
TTA และ CMC  

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน 
แก่  STC 

123,750 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

ไม่มีรายการ ราคาใกลเ้คียงกบั 
ราคาตลาด 

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

บริษทั พีเอช         
มาการอง   
(ประเทศไทย) 
จ ากดั           

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการทั้งใน 
TTA และบ ริษัท  พี เ อช  มาการอง
(ประเทศไทย) จ ากดั 

TTA ซ้ือสินคา้จากบริษทั พีเอช 
มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเป็นของขวญัปีใหม่  

67,278 
 

(บนัทึกเป็นค่า
ของขวญั) 

213,602 
 

(บนัทึกเป็น 
ค่าของขวญั) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

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

บริษทั มูเกนได   
แบงคอก จ ากดั   

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนาย 
กมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมการทั้ง
ใน TTA และบริษทั มูเกนได แบงคอก 
จ ากดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วน 
ของบริษทัฯ 

197,342 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

726,966 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั มูเกนได 
เพนทเ์ฮาส์ จ ากดั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนาย 
กมลสุทธ์ิ ทัพพะรังสี เป็นกรรมการ  
ทั้ ง ใน  TTA แ ละบ ริษัท  มู เ กนได        
เพนทเ์ฮาส์ จ ากดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วน 
ของบริษทัฯ 

89,416 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

206,856 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั เฮา้ส์ ออฟ 
ทรัฟเฟิล จ ากดั 

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

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วน 
ของบริษทัฯ 

129,230 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

446,545 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ดา้นสนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

12. 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 เอ็นเตอร์
เทนเมน้ท ์จ ากดั 

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

3,424,000 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์อ่ืน
ส าหรับพนกังาน) 

4,060,055 
 

(บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์อ่ืน
ส าหรับพนกังาน) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั โฟร์ วนั วนั 
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
จ ากดั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง 
TTA และบริษัท  โฟร์  ว ัน  ว ัน           
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 

TTA เช่าพ้ืนท่ี ชั้นล่างอาคาร    
อรกานต ์จากบริษทั โฟร์ วนั วนั  
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั  

1,145,411 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่าย  
ค่าเช่าส านกังานและ
ค่าสาธารณูปโภค) 

ไม่มีรายการ ราคาใกลเ้คียงกบั 
ราคาตลาด 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

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

บริษทั เนเชอรัล 
เบฟ จ ากดั 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ ง 
TTA  และบริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 

TTA ซ้ือสินคา้จาก บริษทั         
เนเชอรัล เบฟ จ ากดั เพื่อเป็น
ของขวญัปีใหม่ 

228,880 
 

(บนัทึกเป็นค่า
ของขวญั) 

ไม่มีรายการ ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั โฟร์ วนั วนั 
อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นางสาวอุษณา 
มหากิจศิริ และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 
เป็นกรรมการในทั้ ง TTA และบริษทั 
โฟร์ วนั วนั อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังานแก่  
บริษทั โฟร์ วนั วนั อีคอมเมิร์ซ 
จ ากดั 

328,920 
 

(บนัทึกเป็นรายไดค้่า
เช่าและค่าธรรมเนียม) 

ไม่มีรายการ ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมใน

การเขา้ท าสญัญานั้นๆ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นหลกั  

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เพ่ือประโยชน์
ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้มีราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วน        
ไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
 
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 2561 ตรวจสอบโดยนายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 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 
 
(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 
งบการเงิน ความเห็นของผูส้อบบญัชี 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2561 

ให้ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2562 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการบริษทัฯ ให้มีการ     
จดัการท่ีดี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป โดยก ากบัดูแลให้รายงานทางการเงินของ
บริษทัฯ มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลด าเนินงานท่ีเป็นจริงของ
บริษทัฯ 
  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้เขา้มาท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัฯ มีการ
รายงานการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบติัของบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และ
สามารถใหค้วามมัน่ใจอยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561) ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกตอ้ง ตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 

(นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์)  (นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 

  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล  

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 สินทรัพย์ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร            6,954,814     16.71          4,332,417     12.17          4,428,575     11.93  
 เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระ                         -             -                         -             -                         -             -    
 เงินลงทุนระยะสั้น            3,715,938       8.93          2,090,718       5.88          2,438,480       6.57  
 ลูกหน้ีการคา้             3,072,588       7.38          2,699,525       7.59          2,056,679       5.54  
 ลูกหน้ีอ่ืน               178,988       0.43             176,479       0.50             222,595       0.60  
 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      749       0.00                      28       0.00                    104       0.00  
 เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน                         -             -                         -             -               648,996       1.75  
 ส่วนของลูกหน้ีระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -              -              -    
 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                         -             -                         -             -                         -             -    
 ส่วนของเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
                        -             -                         -             -                         -             -    

 ตน้ทุนสัญญารอการตดับญัชี                 60,723       0.15                       -             -                         -             -    
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล               891,097       2.14          1,106,144       3.11          1,531,813       4.13  
 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย                         -             -                         -             -                         -             -    
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน            1,248,980       3.00             509,987       1.43             372,322       1.00  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 16,123,877    38.74  10,915,298    30.67  11,699,564    31.53  
เงินให้กูร้ะยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                         -             -                         -             -                         -             -    
เงินลงทุนระยะยาว            6,235,637     14.98          5,552,086     15.60          6,355,847     17.13  
ค่าความนิยม                 74,035       0.18               67,527       0.19               67,672       0.18  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน            1,837,076       4.41          1,906,612       5.36          2,010,026       5.42  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 28,626       0.07             171,694       0.48             328,315       0.88  
 ท่ีดิน               501,842       1.21             500,178       1.41             399,826       1.08  
 อาคาร            1,415,538       3.40          1,646,050       4.63          1,702,827       4.59  
 ส่วนปรับปรุงอาคาร               223,614       0.54             365,904       1.03             473,347       1.28  
 เรือเดินทะเล          32,417,152     77.89        29,512,053     82.93        27,512,358     74.13  
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้            5,444,438     13.08          5,639,337     15.85          4,621,074     12.45  
 รถยนต ์               179,226       0.43             180,872       0.51             201,985       0.54  
 เรือยนต ์               102,870       0.25               97,035       0.27             100,423       0.27  
 เรือขนถ่านหิน               137,348       0.33             137,408       0.39             137,457       0.37  
 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่            2,060,819       4.95          2,130,176       5.99          1,327,580       3.58  
 เงินมดัจ าซ้ือเรือ                         -             -                         -             -                         -             -    
 งานระหวา่งก่อสร้าง               284,835       0.68             128,513       0.36               98,344       0.26  
 หกัค่าเส่ือมราคาสะสม         (14,387,940)   (34.57)      (14,665,294)   (41.21)      (13,062,661)   (35.20) 
 หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์         (11,802,080)   (28.36)      (10,110,768)   (28.41)        (7,895,065)   (21.27) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ          16,577,662     39.83        15,561,464     43.73        15,617,495     42.08  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี               326,343       0.78             315,363       0.89             290,940       0.78  
สินทรัพยอ่ื์น               416,746       1.00          1,094,726       3.08             741,794       2.00  

รวมสินทรัพย์ 41,620,002  100.00  35,584,770  100.00  37,111,653  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. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,076       0.00                       -             -                         -             -    
 เงินกูร้ะยะสั้น 280,999       0.68             148,128       0.42             747,117       2.01  
 เจา้หน้ีการคา้ -  อ่ืน 757,061       1.82             730,150       2.05             859,467       2.32  
 เจา้หน้ีอ่ืน 172,437       0.41             173,359       0.49             180,332       0.49  
  เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12,014       0.03               26,609       0.07               17,843       0.05  
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 62,202       0.15               98,640       0.28             158,781       0.43  
 เงินกูร้ะยะสั้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21,800       0.05                       -             -                         -             -    
 ส่วนของหุ้นกูแ้ปลงสภาพระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,365,753       5.68          1,998,618       5.62                       -             -    
 ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,462,297       5.92          1,877,994       5.28          1,586,714       4.28  
 เงินค่าหุ้นคา้งช าระท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -             -                         -             -                         -             -    
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 44,032       0.11               25,196       0.07               28,362       0.08  
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,536,207       3.69             962,191       2.70          1,091,764       2.94  
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 182,995       0.44             201,027       0.56             116,371       0.31  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 7,899,873    18.98  6,241,912    17.54  4,786,751    12.90  
เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -                         -             -                         -             -    
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2,110,699       5.07                       -             -            3,280,046       8.84  
เงินค่าหุ้นคา้งช าระ -             -                         -             -                         -             -    
เงินกูร้ะยะยาว 4,921,153     11.82          4,084,267     11.48          4,210,954     11.35  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,029       0.06               22,250       0.06               38,787       0.10  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 170,628       0.41             147,209       0.41             165,663       0.45  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -             -                 35,152       0.10               42,458       0.11  
รวมหน้ีสิน 15,125,382    36.34  10,530,790    29.59  12,524,659    33.75  
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 5,624,797     13.51          5,316,169     14.94          5,028,080     13.55  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน 2,110,160           1,998,447           1,998,447   
 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้       
   หุ้นสามญั 1,822,454       4.38          1,822,464       5.12          1,822,464       4.91  
   หุ้นบุริมสิทธิ           -              -              -    
 เงินค่าหุ้นรับล่วงหนา้           -              -              -    
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 16,059,845     38.59        16,060,007     45.13        16,060,007     43.27  
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย 2,697,644       6.48          2,697,644       7.58          2,686,859       7.24  
 ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 377,064       0.91   (1,188,370)     (3.34)  (1,288,815)     (3.47) 
 ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่รับรู้จากมูลค่าหลกัทรัพย ์  (164,489)     (0.40)  (233,417)     (0.66)  (374,852)     (1.01) 
 ส ารองส่วนทุนจากการรวมส่วนไดเ้สีย  (50,030)     (0.12)  (50,030)     (0.14)  (50,030)     (0.13) 
 ส ารองส าหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 874       0.00                    874       0.00                    874       0.00  
 ก าไรสะสม       
   ส ารองตามกฎหมาย 110,340       0.27             116,760       0.33             122,220       0.33  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 16,121       0.04             511,879       1.44             580,187       1.56  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,869,823    50.14  19,737,811    55.47  19,558,914    52.70  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 41,620,002  100.00  35,584,770  100.00  37,111,653  100.00  

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  (บาท) 11.45 10.83 10.73 
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 1.00 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ (หุ้น)  1,822,454,100 1,822,454,100 1,822,454,100 

 

 



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

 - 180 -  
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่
  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       
รายไดจ้ากการบริการ       
 ค่าระวาง            3,176,912     23.25          4,007,397     29.92          5,816,455     41.71  
 ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง            6,533,378     47.82          4,918,923     36.73          3,071,868     22.03  
 ค่าบริการอ่ืนและค่านายหนา้               337,905       2.47             349,094       2.61             423,244       3.03  
รายไดจ้ากการขาย            3,613,652     26.45          4,116,847     30.74          4,634,772     33.23  
      รวมรายได้ 13,661,847  100.00  13,392,261  100.00  13,946,339  100.00  

ต้นทุน       
ตน้ทุนการบริการ       
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล            3,294,483     24.11          3,281,060     24.50          4,430,566     31.77  
 ค่าใชจ่้ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง            5,372,726     39.33          4,135,946     30.88          3,358,726     24.08  
 ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอ่ืนและค่านายหนา้               237,847       1.74             242,790       1.81             355,765       2.55  
ตน้ทุนขาย            2,947,353     21.57          3,288,529     24.56          3,747,351     26.87  
 รวมต้นทุน 11,852,409    86.76  10,948,325    81.75  11,892,408    85.27  

ก าไรขั้นต้น 1,809,438  2,443,936  2,053,931  
 รายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน               433,319       3.17             487,453       3.64             285,610       2.05  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,242,757  2,931,389  2,339,541  
 ค่าใชจ่้ายในการขาย               242,356       1.77             436,811       3.26             617,333       4.43  
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            1,841,522     13.48          1,640,053     12.25          1,716,960     12.31  
 การดอ้ยค่าและการตดัจ าหน่าย               307,968       2.25                       -             -                         -             -    
        รวมค่าใช้จ่าย 2,391,846    17.51  2,076,864    15.51  2,334,293    16.74  
ก าไรจากการด าเนินงาน (149,089)  854,525  5,248  
 ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้               552,486       4.04             338,364       2.53             400,997       2.88  
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 403,397  1,192,889  406,245  
 ตน้ทุนทางการเงิน               530,136       3.88             402,803       3.01             458,575       3.29  
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ (126,739)  790,086  (52,330)  
 ภาษีเงินได ้                (29,831)     (0.22)              98,051       0.73             133,277       0.96  
ก าไรสุทธิส าหรับปี (96,908)     (0.71) 692,035      5.17  (185,607)     (1.33) 
        
การปันส่วนก าไรสุทธิส าหรับปี       
 ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (418,291)     (3.06) 588,355      4.39  210,016      1.51  
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย               321,383       2.35             103,680       0.77            (395,623)     (2.84) 
  (96,908)     (0.71) 692,035      5.17  (185,607)     (1.33) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  (บาท)  (0.23)  0.32  0.12  
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้)  1.00  1.00  1.00  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)  1,822,454,100  1,822,454,100  1,822,454,100  
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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. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี                      (96,908)                      692,035   (185,607) 
 ปรับปรุงดว้ย :    
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 
                 1,458,048                    1,373,792  1,388,007  

  ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่รอตดับญัชี                               -                                   -    -    
  ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                               -                                   -    -    
  ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                               -                                   -    -    
  ค่าตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี                               -                                   -    -    
  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                       18,571                        (48,392) 37,605  
  ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผือ่มูลค่าอ่ืน                      261,784                        (28,558) 79,741  
  การดอ้ยค่า (กลบัรายการ) ของสินคา้คงเหลือและวสัดุและของใช้

ส้ินเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล 
                              -                                   -    -    

  การดอ้ยค่าของลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินให้กูแ้ก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

                              -                                   -    -    

  ประมาณการ (กลบัรายการ) ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง                      (22,149)                            (541)  (101,065) 
  การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้                               -                                   -    -    
  การดอ้ยค่าของค่าความนิยม                               -                                   -    -    
  การดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์                     315,423                         11,128   (63,716) 
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีค่าสินไหมทดแทนและเงินมดัจ า                               -                                   -    -    
  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย                               -                                   -    -    
  ขาดทุนจากการสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนัยส าคญัในบริษทัร่วม                               -                                   -    -    
  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน                       18,612                           9,956  23,139  
  ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ                               -                          (38,761) -    
  ตน้ทุนทางการเงิน                     530,136                       402,803  458,575  
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ผลประโยชน์)                      (29,831)                        98,051  133,277  
  (ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
                      56,463                        (21,746)  (47,876) 

  ก าไรสุทธิจากเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาซ้ือท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 

                              -                                   -    -    

  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอ่ืน                    (105,805)                       (40,133)  (35,020) 
  เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม                               -                                   -    -    
  เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย                               -                                   -    -    
  ก าไรจากการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                               -                                   -    -    
  (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม                      (13,156)                         (3,502) 1,199  
  (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน                      (96,623)                                -     (3,092) 
  ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้                    (552,486)                     (338,364)  (400,997) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 
                              -                          (15,679)  (18,623) 

  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว                      (59,692)                       (51,158)  (2,909) 
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว                       36,854                      (460,024) 1,919  
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงตามสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
                        2,356                           2,072  -    

  ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์                               -                                   -    -    
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

      

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

      

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน                  1,721,597                    1,542,979                           1,264,557  

เงินทุนหมุนเวียน    
 ลูกหน้ีการคา้                   1,671,944                       598,841                              704,606  
 ลูกหน้ีอ่ืน                        44,662                        (15,582)                              (69,438) 
 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                         3,667                      (425,142)                                 2,754  
 สินคา้คงเหลือ                      177,238                      (155,522)                            (212,055) 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล                         (7,261)                       (92,837)                              (99,343) 
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                        14,976                        (14,117)                               13,981  
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                     (266,218)                      537,474                              209,131  
 สินทรัพยอ่ื์น                      140,518                      (158,946)                              (47,174) 
 เจา้หน้ีการคา้                     (187,912)                        33,001                                56,638  
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                         2,418                         15,621                               (15,871) 
 เจา้หน้ีอ่ืน                       (13,060)                        73,388                                 (8,712) 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้                      (86,573)                        42,842                                60,487  
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย                               -                                   -                                          -    
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                    (364,633)                     (417,553)                              (39,530) 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                    (304,557)                        31,270                               (86,284) 
 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                               -                             4,997                                  7,307  
เงินสดจากการด าเนินงาน    
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ                      (25,810)                       (37,305)                                (7,439) 
 จ่ายภาษีเงินได ้                    (149,645)                       (82,789)                            (104,691) 

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน                  2,371,351                    1,480,620                           1,628,924  
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   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                      (578,770)                    (2,003,619)                            (1,651,582) 

 ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน                   (1,591,218)                          (84,634)                                     (5,577) 
 เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือคร้ังใหญ่                                     -                                         -                                                 -    
 เงินสดจ่ายเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -                                         -                                                 -    
 เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว                      (850,603)                       (140,168)                                  (17,451) 
 เงินจ่ายลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                          (63,611)                       (148,201)                                (173,055) 
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอ่ืน                        112,112                             40,133                                     35,020  
 เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย                                     -                                         -                                                 -    
 เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม                        393,401                             85,129                                   139,118  
 เงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้                                     -                                         -                                                 -    
 เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร                        333,779                          315,659                                   435,722  
 เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น                     3,935,129                       2,226,049                             (1,044,024) 
 เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม                           28,000                                       -                                                 -    
 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาว                                     -                                         -                                                 -    
 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -                                         -                                                 -    
 เงินสดรับคืนจากสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -                                         -                                                 -    
 เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                             2,073                                       -                                                 -    
 เงินสดจ่ายลงทุน                                     -                          (564,562)                                              -    
 เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย                                     -                                         -                                                 -    
 เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือธุรกิจ                                     -                          (223,670)                                (201,250) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน                     1,720,292                        (497,884)                            (2,483,079) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนัเงินกูร้ะยะยาว                      (299,906)                         196,650                                 (121,087) 
 เงินรับ (จ่ายคืน) สุทธิจากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร                                     -                                         -                                                 -    
 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           18,500                           (21,800)                                              -    
 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว                        120,000                          798,814                                   835,226  
 เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูร้ะยะสั้น                      (101,143)                          (10,382)                                  517,417  
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -                                         -                                                 -    
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                   (2,148,545)                    (1,748,782)                            (1,141,394) 
 เงินสดจ่ายส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                     -                                         -                                 3,275,667  
 เงินสดจ่ายส าหรับการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                     -                       (2,000,000)                            (2,000,000) 
 เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น                         (91,119)                          (91,119)                                (136,685) 
 เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย                         (37,005)                          (37,278)                                  (31,862) 
 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น                                     -                                     172                                               -    
 เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
                          32,403                          138,000                                     72,064  

 เงินสดจ่ายสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย                         (44,604)                            (3,088)                                              -    
 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน                      (478,363)                       (415,538)                                (443,123) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน                   (3,029,782)                    (3,194,351)                                  826,223  
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   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ                     1,061,861                     (2,211,615)                                  (27,932) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี                     5,932,091                       6,952,738                               4,332,417  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถือไวใ้นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ                                     -                                         -                                     105,326  
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                                     -                                         -                                                 -    
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                         (34,108)                       (390,944)                                       6,584  
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ                           (7,106)                          (17,762)                                    12,180  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี                     6,952,738                       4,332,417                               4,428,575  

                                       -                                         -                                                 -    

รายการที่มิใช่เงินสด     
หน้ีสินคงคา้งจากการซ่อมเรือคร้ังใหญ่                                     -                                         -                                                 -    
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร                        119,858                             41,994                                     80,787  
หน้ีสินคงคา้งสัญญาเช่าการเงิน                                     -                                         -                                                 -    
หน้ีสินคงคา้งตน้ทุนการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                     -                                         -                                                 -    
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม                                      -                                         -                                                 -    
เงินปันผลคา้งจ่าย                             3,955                               3,954                                        3,954  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวเิคราะห์ทางการเงนิ 
      
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.04 1.75 2.44 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.74 1.46 1.86 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด* เท่า 0.28 0.21 0.30 
 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้* เท่า 3.69 4.62 5.80 
 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 99.10 79.06 62.93 
 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี* เท่า 10.38 16.02 16.49 
 ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 35.25 22.78 22.14 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY RATIO)     
 อตัราก าไรขั้นตน้ % 13.24 18.25 14.73 
 อตัราก าไรสุทธิ % (0.71) 5.17 (1.33) 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้* % (1.85) 2.90 1.07 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม* % (0.21) 1.79 (0.51) 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร* % 4.84 11.15 5.93 
 อตัราการหมุนของสินทรัพย*์ เท่า 0.30 0.36 0.39 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL POLICY RATIO)     
 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.46 0.32 0.40 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.57 0.42 0.51 
 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 6.33 4.79 4.93 
 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.52 0.24 1.10 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล % n.a. 23.23 43.39 
ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)     
 มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ บาท 1.00 1.00 1.00 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 11.45 10.83 10.73 
 ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท (0.23) 0.32 0.12 
 เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.05 0.08 0.05 
อตัราการเตบิโต  (GROWTH RATE)     
 รายไดจ้ากการด าเนินงาน % (36.24) (1.97) 4.14 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน % (39.60) (6.91) 9.41 
 ก าไรสุทธิ % 96.31 240.66 (64.30) 
 สินทรัพยร์วม % (19.46) (14.50) 4.29 
 หน้ีสินรวม % (22.17) (30.38) 18.93 

 
 
 
 
 

 



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

 - 186 -  
 

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 2561 
บริษทั โทรีเซนไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

 
 

รายได้รวมในปี 2561 อยู่ที ่13,946.3 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจากปีท่ีผา่นมา โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 42 ร้อยละ 22 ร้อยละ 
20 และร้อยละ 16 ของรายไดร้วมทั้งหมด ตามล าดบั ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 3,087.0 ลา้นบาท ลดลง 10%YoY และอตัราก าไร
ขั้นตน้ลดลงจาก 26% ในปี 2560 เป็น 22% ในปี 2561 เน่ืองมาจากอตัราก าไรท่ีลดลงของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 
อยา่งไรก็ตาม ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 19%YoY เป็น 401.0 ลา้นบาท ปัจจยั
หลกัมาจากการปรับอตัราค่าเช่าเรือเปล่า (internal bareboat charter rate) ของธุรกิจขดุเจาะซ่ึงด าเนินงานโดยบริษทัร่วม
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ภายใตก้ลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ในขณะท่ี EBITDA เป็นบวกอยูท่ี่ 1,457.5 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจขนส่ง
ทางเรือมีก าไรสูงสุดในรอบ 10 ปี ในขณะท่ีเป็นปีท่ีทา้ทายส าหรับกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง เน่ืองจากเรือหลกัทั้ง 4 ล า 
ถูกส่งไปเขา้อู่แหง้เพ่ือบ ารุงรักษา ดงันั้น TTA รายงานผลก าไรสุทธิ จ านวน 210.0 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเป็นบวกติดต่อกนั
เป็นปีท่ีสองหลงัจากผา่นจุดต ่าสุดของอุตสาหกรรมเรือเทกอง 

 
รายได้รวมในไตรมาสที่ 4/2561 อยู่ที่ 3,903.6 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 10%QoQ และ 10%YoY ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 772.3 

ลา้นบาท ลดลง 18%QoQ และ 27%YoY สาเหตุหลกัมาจากอตัราการใชป้ระโยชน์เรือของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง
ลดลงและการเขา้อู่แห้งเพ่ือบ ารุงรักษาของเรือ 1 ล า อตัราก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 30% ในไตรมาสท่ี 4/2560 เป็น 20% ใน 
ไตรมาสท่ี 4/2561 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 28%QoQ เป็น 115.2 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่มาจากการปรับค่าเส่ือมของบริษทัร่วมคา้เน่ืองจากเรือมีอายกุารใชง้านเพ่ิมข้ึนหลงัจากการเขา้อู่แห้งคร้ังล่าสุด แต่
ลดลง YoY เน่ืองจากในไตรมาสท่ี 4/2560 มีก าไรพิเศษจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึงภายใตก้ลุ่มการลงทุนอ่ืน EBITDA อยู่ท่ี 
306.3 ลา้นบาท ลดลง 44%QoQ และ 55%YoY ทั้งน้ี ผลขาดทุนของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ซ่ึงเกิดจากอุปสงคท่ี์ลดลง
ในช่วงท่ีวฏัจกัรอ่อนตวัตามธรรมชาติของธุรกิจ (low season) และจากการเขา้อู่แห้งเพ่ือบ ารุงรักษาของเรือ 1 ล า ส่งผลให ้
TTA รายงานผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 40.7 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 4/2561  
 
เหตุการณ์/ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2561 และหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 TTA ไดรั้บรางวลั Asia’s Most Influential Companies ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability 
Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซ่ึงจดัข้ึนโดย MORS Group เพ่ือยกยอ่งความส าเร็จขององคก์รและบุคคลในทวปี
เอเชียท่ีเป็นแบบอยา่งในการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือไดซ้ื้อเรือมือสองเพ่ิม จ านวน 2 ล า และขายเรือเก่าออกไป จ านวน 2 ล า เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการและลดอายกุองเรือของ TTA ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังไดท้ าการขายเรือขดุเจาะเก่า
ประเภท tender rig ออกไป จ านวน 2 ล า  

 เรือวศิวกรรมใตน้ ้ าท่ีเป็นเรือหลกัทั้ง 4 ล า ของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ถูกส่งไปเขา้อู่แหง้เพ่ือบ ารุงรักษา 
 TTA ออกหุน้กูใ้หม่ มูลค่ารวมทั้งส้ิน 3,305.2 ลา้นบาท และจ่ายคืนหุน้กูต้ามก าหนด จ านวน 2,000.0 ลา้น

บาท  
 TTA เขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 80.5 ของบริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“AIM”) 

ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้าง และใหบ้ริการครบวงจรทางดา้นการบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสบการณ์สูง ซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้กิด
ความร่วมมือในธุรกิจการบริหารทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิม 

 ในปี 2561 TTA ไดรั้บสิทธิในการเขา้ท าสัญญาเฟรนไชส์ ทาโกเ้บลล ์(Taco Bell) ผ่านบริษทัยอ่ย กบับริษทั
ทาโกเ้บลล ์เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี เเอลทีดี ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ยมั แบรนดส์ อิงค ์ท่ีท าหนา้ท่ีบริหารแบรนดท์า
โกเ้บลลใ์นเอเชีย ซ่ึงจะส่งผลให ้TTA สามารถเติบโตไปสู่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีโอกาสเจริญเติบโตสูงและมีความ
มัน่คง ทาโกเ้บลลเ์ปิดสาขาแรกในเดือนมกราคม 2562 และไดรั้บผลตอบรับอยา่งท่วมทน้ 
 

ภาพรวมรายกลุ่มธุรกจิ 
รายได้ค่าระวางของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือในปี 2561 อยู่ที ่ 5,816.5 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 45%YoY สาเหตุ

หลกัมาจากค่าระวางเรือท่ีปรับตวัสูงข้ึน อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 37%YoY เป็น 11,591 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2561 
ซ่ึงสูงกวา่อตัราตลาดของค่าระวางเรือเฉล่ียสุทธิท่ี 10,637 เหรียญสหรัฐต่อวนัอยู ่9% แนวโนม้ขาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของตลาด
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อุตสาหกรรมเรือเทกองถูกสะทอ้นโดยค่าดชันีบอลติค (BDI) ซ่ึงค่าดชันีปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากค่าเฉล่ีย 1,145 จุด ในปี 2560 มา
อยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 1,353 จุด ในปี 2561 ก าไรขั้นตน้ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 64%YoY เป็น 1,780.3 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือ
ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีตน้ทุนในการด าเนินงานคงท่ี ในท านองเดียวกนั EBITDA เพ่ิมข้ึน 70%YoY เป็น 1,551.4 ลา้น
บาท ดงันั้น กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือรายงานผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA สูงสุดในรอบ 10 ปี จ านวน 1,047.2 ลา้นบาท 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 157%YoY ในปี 2561 
 

รายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังในปี 2561 อยู่ที ่3,071.9 ล้านบาท ลดลง 37%YoY เน่ืองจากงานวศิวกรรม
ใตท้ะเลดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่ใชเ้รือ (non-vessel subsea project) มีปริมาณลดลง และจ านวนวนัท่ีเรือท างานลดลงจากการเขา้อู่แหง้
เพ่ือบ ารุงรักษาของเรือหลกัทั้ง 4 ล า และจากอุปสงคข์องเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือลดลง ถึงอยา่งไรก็ตาม อตัราการใช้
ประโยชนข์องเรือท่ีท างานทั้งหมดยงัคงค่อนขา้งคงท่ี YoY อยูท่ี่ 52% ในปี 2561 ส่วนก าไรขั้นตน้ลดลง 88%YoY เป็น 
145.6 ลา้นบาท และอตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเช่นกนั EBITDA อยูท่ี่ (328.7) ลา้นบาท ดงันั้น กลุ่มธุรกิจบริการนอก
ชายฝ่ังรายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ านวน 511.1 ลา้นบาท มูลค่าสญัญาใหบ้ริการท่ีรอส่งมอบ ณ ส้ินปี 
2561 อยูท่ี่ 95 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรในปี 2561 อยู่ที่ 2,715.6 ล้านบาท ค่อนขา้งคงท่ี YoY 
อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนเพ่ิมข้ึน 12%YoY เป็น 181.9 ลา้นบาท ในปี 2561 ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยงักลุ่มผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน ในขณะท่ี ในปีน้ีเกษตรกรในประเทศ
เวยีดนามไดรั้บผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า ท าใหเ้กษตรกรเลือกท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑปุ๋์ยท่ีมีราคาถูกกวา่แต่มี
ประสิทธิภาพนอ้ยกวา่ อยา่งไรก็ตาม ภาพรวมในปี 2561 กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรสามารถรักษาระดบัปริมาณการ
ขายปุ๋ยทั้งหมดไวไ้ดค้่อนขา้งคงท่ี YoY เท่ากบั 183.9 พนัตนั โดยมีสดัส่วนผลิตภณัฑท่ี์มีราคาต ่ากวา่เพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี 
ราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึนส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลง ดงันั้น ก าไรขั้นตน้ (spread) ลดลง 23%YoY เป็น 609.9 ลา้น
บาท EBITDA เป็น 135.0 ลา้นบาท โดยสรุป กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรรายงานผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA  
จ านวน 26.0 ลา้นบาท ในปี 2561 
 

 
(1) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่คราว 
(2) ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 TTA มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 37,111.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4%YoY หรือ 1,526.9 ลา้นบาท 
จากส้ินปี 2560 เงินสดภายใตก้ารบริหาร ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่คราว อยูใ่นระดบัท่ีสูงท่ี 
6,867.1 ลา้นบาท หน้ีสินรวมปรับเพ่ิมข้ึน 19%YoY เป็น 12,524.7 ลา้นบาท จากส้ินปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการออกหุ้นกู้
ใหม่ ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเล็กนอ้ยเป็น 24,587.0 ลา้นบาท ปัจจยัหลกัมาจากผลสุทธิของก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน การจ่ายเงิน
ปันผล การเปล่ียนแปลงมูลค่าตลาดของเงินลงทุน และผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจาก
การด าเนินงานในต่างประเทศ ทั้งน้ี ในเดือนพฤษภาคม 2561 TTA ไดจ่้ายเงินปันผล จ านวน 0.075 บาทต่อหุ้น หรือรวม
ทั้งหมด 136.7 ลา้นบาท ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560  นอกจากน้ี TTA ยงัมีโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่ง โดยมี
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (net IBD/E) อยูใ่นระดบัต ่าท่ี 0.12 เท่า ณ ส้ินปี 2561 
 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ (Shipping Segment) 

 
 
 
 
 



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

  - 191 -  

 

 
 
 



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

  - 192 -  

 
 

ดชันีบอลตคิ (BDI) ปรับตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องมาอยู่ทีค่่าเฉลีย่ 1,353 จุด ในปี 2561 จากค่าเฉลี่ย 1,145 จุด ในปี 
2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากอุปสงคแ์ละอุปทานของเรือเทกองมีความสมดุล ส่วนปี 2562 นั้น นกัวเิคราะห์อุตสาหกรรมเรือเทกอง
คาดการณ์ว่าอุปสงค์และอุปทานของเรือเทกองยงัคงมีสมดุล แมว้่าจะมีความเส่ียงเร่ืองอุปสงค์ท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม 
กฎระเบียบวา่ดว้ยการลดการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ขององคก์รทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) ท่ีจะเร่ิมบงัคบัใชใ้นปี 2563 
น่าจะจ ากดัการเติบโตของอุปทานเช่นกนั 
 

 

 
รายได้ค่าระวางในไตรมาสที ่4/2561 ปรับตวัเพิม่ขึน้ 36%QoQ และ 58%YoY เป็น 1,788.6 ล้านบาท เน่ืองจากค่า

ระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี อตัราค่าระวางเรือเฉล่ียในไตรมาสท่ี 4/2561 อยูท่ี่ 12,535 เหรียญสหรัฐต่อวนั เพ่ิมข้ึน 
26%YoY จากอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียในไตรมาสท่ี 4/2560 ซ่ึงอยูท่ี่ 9,982 เหรียญสหรัฐต่อวนั ส่วนอตัราการใชป้ระโยชน์
เรือท่ีกลุ่มธุรกิจเป็นเจา้ของยงัคงอยูใ่นระดบัสูงเกือบ 100% ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 492.6 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 40%YoY อตัราก าไร
ขั้นตน้ต่อวนั (per day gross margin) เพ่ิมข้ึนจาก 62% ในไตรมาสท่ี 4/2560 เป็น 70% ในไตรมาสท่ี 4/2561 ในขณะท่ีอตัรา
ค่าระวางเรือสุทธิเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในไตรมาสท่ี 4/2561 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเป็นเงินสดค่อนขา้งคงท่ีอยูท่ี่ 
5,300 เหรียญสหรัฐต่อวนั ส่งผลให ้EBITDA ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 48%YoY เป็น 440.0 ลา้นบาท โดยสรุป กลุ่มธุรกจิขนส่งทาง
เรือรายงานผลก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 282.7 ล้านบาท เตบิโต 47%YoY ในไตรมาสที ่4/2561 
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รายได้ค่าระวางในปี 2561 ปรับตวัเพิม่ขึน้ 45%YoY เป็น 5,816.5 ล้านบาท เน่ืองจากค่าระวางเรือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและ
ขนาดกองเรือท่ีเพ่ิมข้ึน โดยอตัราค่าระวางเรือเฉล่ียในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 37%YoY เป็น 11,591 เหรียญสหรัฐต่อวนั สูงกวา่
อตัราตลาดของค่าระวางเรือเฉล่ียสุทธิของเรือซุปปราแมกซ์ (net Mkt TC Avg BSI) ท่ี 10,637 เหรียญสหรัฐต่อวนัอยู ่9% 
ทั้งน้ี อตัราค่าระวางเรือสูงสุดอยูท่ี่ 24,277 เหรียญสหรัฐต่อวนั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีเป็นเงินสดเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย YoY 
อยูท่ี่ 5,279 เหรียญสหรัฐต่อวนั สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรกหลงัจากซ้ือเรือเขา้มาใหม่ ก าไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 64%YoY เป็น 1,780.3 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้ต่อวนัเพ่ิมข้ึนจาก 57% ในปี 2560 เป็น 68% ในปี 2561 
ส่งผลให ้EBITDA เท่ากบั 1,551.4 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 70%YoY ดงันั้น กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือรายงานผลก าไรสุทธิส่วน
ทีเ่ป็นของ TTA สูงสุดในรอบ 10 ปี จ านวน 1,047.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 157%YoY ในปี 2561 
 

ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือเป็นเจ้าของเรือ จ านวน 21 ล า มรีะวางบรรทุกเฉลีย่เท่ากบั 55,285 เดทเวท
ตนั (DWT) และมอีายุเฉลีย่ 11.71 ปี ทั้งน้ี มีการซ้ือเรือมือสองจ านวน 2 ล า และขายเรือเก่าออกไป 2 ล า ในปี 2561 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดอายกุองเรือ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือด าเนินกองเรือรวมเฉล่ีย 31.0 ล า ในปี 2561 ซ่ึงประกอบไปดว้ย
เรือท่ีกลุ่มธุรกิจเป็นเจา้ของ 20.4 ล า และเรือเช่า 10.6 ล า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปริมาณกองเรือรวมเฉล่ียในปี 2560 ซ่ึงอยูท่ี่ 25.0 ล า 
โดยแบ่งเป็นเรือท่ีกลุ่มธุรกิจเป็นเจา้ของ 19.8 ล า และเรือเช่า 5.2 ล า ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจากอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึน 
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กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง (Offshore Service Segment) 
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ราคาน ้ามันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึน้จากค่าเฉลี่ยที่ 55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2560 เป็นค่าเฉลี่ยที่ 72 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2561 ราคาน ้ ามนัดิบเบรนท์ไดป้รับตวัสูงอยา่งต่อเน่ืองและแตะระดบัสูงสุดในเดือนตุลาคม 
สาเหตุหลกัมาจากความกงัวลต่ออุปทานท่ีหดตวัจากก าลงัการผลิตของอิหร่านและเวเนซูเอล่าท่ีลดลง และราคาไดป้รับตวั
ลดลงในช่วงท่ีเหลือของปี 2561 ทั้งน้ี ในเดือนธนัวาคม 2561 กลุ่มผูค้า้น ้ ามนั OPEC และ non-OPEC ซ่ึงรวมถึงประเทศ
รัสเซียไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะลดก าลงัการผลิตน ้ ามนัลง 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปี 
2562 เพ่ือท่ีจะรักษาเสถียรภาพของตลาดน ้ ามนัดิบ อยา่งไรก็ตาม ภาพรวมราคาน ้ ามนัในอนาคตยงัคงมีความผนัผวน ทั้งน้ี 
ในปี 2561 ราคาน ้ ามนัดิบเบรนทมี์การซ้ือขายอยา่งผนัผวนในกรอบ 50 - 86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
 

 
 

ในไตรมาสที ่4/2561 ซ่ึงเป็นไตรมาสทีเ่ป็นวฏัจกัรอ่อนตวัโดยธรรมชาตขิองธุรกจิ กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังมี
รายได้ 847.3 ล้านบาท ลดลง 13%QoQ และ 23%YoY การลดลงของรายได ้เป็นผลมาจากอตัราการใชป้ระโยชน์ของ
เรือ (performing vessel utilization rate) ท่ีลดลงและการเขา้อู่แห้งเพ่ือบ ารุงรักษาของเรือ 1 ล า ซ่ึงการเขา้อู่แห้ง
ของเรือล าน้ีเป็นการเขา้ก่อนแผนเพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะรับงานในปี 2562 เน่ืองจากไตรมาสท่ี 4 ก็เป็นช่วงท่ีวฏัจกัรอ่อนตวั
โดยธรรมชาติของธุรกิจอยู่แลว้ รายไดจ้ากการให้บริการวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีไม่ใชเ้รือปรับตวัเพ่ิมข้ึน 32%YoY เป็น 
428.4 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีใชเ้รือปรับตวัลดลง 46%YoY เป็น 418.9 ลา้นบาท 
อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือในไตรมาสท่ี 4/2561 อยูท่ี่ 35% เม่ือเทียบกบั 62% ในไตรมาสท่ี 4/2560 ก าไรขั้นตน้ใน   
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ไตรมาสท่ี 4/2561 ปรับตวัลดลง 102%YoY เป็น (8.0) ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลง YoY เช่นกนั จาก 31% 
ในไตรมาสท่ี 4/2560 เป็น -1% ในไตรมาสท่ี 4/2561 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปรับตวั
เพ่ิมข้ึน 65%YoY เป็น 63.1 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับอตัราค่าเช่าเรือเปล่าของธุรกิจขุดเจาะของบริษทัร่วม ใน
ขณะเดียวกนั EBITDA อยูท่ี่ (199.8) ลา้นบาท ดังนั้น ในไตรมาสที่ 4/2561 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังรายงานผล
ขาดทุนสุทธิ จ านวน 379.2 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 218.0 ล้านบาท 

 

 
 

ในปี 2561 กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังบันทกึรายได้ จ านวน 3,071.9 ล้านบาท ซ่ึงลดลง 37%YoY เน่ืองจาก
ปริมาณงานวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีไม่ใชเ้รือลดลง และจ านวนวนัท่ีเรือท างานลดลงอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการใชเ้รือท่ีเช่ามา
เสริมกองเรือ (chartered-in vessel) ลดลงและการน าเรือหลกัทั้งหมด 4 ล าเขา้อู่แหง้เพ่ือบ ารุงรักษา ระยะเวลาในการเขา้อู่
แหง้ทั้งหมดในปี 2561 รวม 163 วนั อยา่งไรก็ตาม ในปี 2562 เรือไม่มีแผนท่ีจะเขา้อู่แหง้เพ่ือบ ารุงรักษาและพร้อมจะท างาน
เตม็ท่ีตลอดทั้งปี อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือในปี 2561 ยงัคงค่อนขา้งคงท่ี YoY อยูท่ี่ 52% ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2561 กลุ่มธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ังไม่ไดเ้ช่าเรือมาเสริมกองเรือ  ก าไรขั้นตน้เป็นบวกอยูท่ี่ 145.6 ลา้นบาท แต่อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลง
จาก 26% ในปี 2560 เป็น 5% ในปี 2561 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 65%YoY 
เป็น 260.5 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัราค่าเช่าเรือเปล่าท่ีเพ่ิมข้ึน ในท านองเดียวกนั EBITDA ปรับตวัลดลงเป็น (328.7) ลา้นบาท 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและการ
ปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อนหนา้ โดยสรุป กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังรายงานผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 881.3 
ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 511.1 ล้านบาท ในปี 2561 มูลค่าสัญญาให้บริการทีร่อส่งมอบ ณ 
ส้ินปี 2561 อยู่ที ่95 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยลูกค้าทีเ่ป็นบริษัทน า้มนัแห่งชาตมิสัีดส่วนสูงถึงร้อยละ 65 
 

ส าหรับธุรกิจขุดเจาะ เรือขุดเจาะประเภท  jack-up drilling rigs สเปคสูง จ านวน 3 ล า ด าเนินงานภายใต้บริษัท
ร่วมแห่งหนึ่ง มอีตัราการใช้ประโยชน์ของเรือเฉลีย่สูงเกอืบ 100% ในปี 2561 เน่ืองจากเรือทั้ง 3 ล า ด าเนินงานภายใตส้ัญญา
ระยะยาวกบัลูกคา้ในตะวนัออกกลางจนถึงปี 2562 ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังถือหุ้นร้อยละ 33.8 ในบริษทัร่วมน้ี 
และมี Seadrill Limited (“Seadrill”) ถือหุ้นในส่วนท่ีเหลือร้อยละ 66.2 ซ่ึงต่อมาภายหลงัไดโ้อนสิทธิการถือหุ้นน้ีไปยงั 
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Seadrill Rig Holding Company Limited (“SRHL”) ตามแผนการปรับโครงสร้างจากภาวะลม้ละลายภายใตม้าตรา 11 ของ 
Seadrill ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 กรกฏาคม 2561 Seadrill ไดป้ระกาศออกจากแผนปรับโครงสร้างตามมาตรา 11 ดงักล่าวหลงัจาก
ไดป้รับโครงสร้างส าเร็จ ซ่ึงท่ีผ่านมา บริษทัร่วมน้ีและบริษทัย่อยของบริษทัร่วมไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของแผนปรับ
โครงสร้างของ Seadrill ดงักล่าว ซ่ึงส่วนหน่ึงส่งผลให้เจา้หน้ีตกลงท่ีจะขยายระยะเวลาช าระเงินกู้ รวมถึงผ่อนปรน
ขอ้ก าหนดทางการเงินของสญัญาเงินกูข้องบริษทัร่วมน้ี นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ทั้ง 2 ฝ่ายของบริษทัร่วมน้ีไดต้กลงเร่ืองสิทธิใน
การขายหุน้และสิทธิในการรับซ้ือหุ้นของบริษทัร่วมน้ีในส่วนท่ีกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังถือทั้งหมด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
33.8 ของจ านวนหุน้ทั้้งหมดท่ีออกและช าระ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด นอกจากน้ี ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังได้
ขายเรือขดุเจาะเก่าประเภท tender rig ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(non-performing asset) จ านวน 2 ล า ออกไปใน
ราคาท่ีสูงกวา่มูลค่าทางบญัชี 
 

 

กลุ่มธุรกจิเคมีภัณฑ์เพือ่การเกษตร (Agrochemical Segment) 
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ในปีนี ้เกษตรกรให้ความส าคัญกับการลดต้นทุนเนื่องจากประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญตกต ่า 
จงึท าให้กลุ่มธุรกจิมโีครงสร้างสัดส่วนผลติภัณฑ์ทีม่รีาคาต า่กว่าเพิม่มากขึน้ ในปี 2561 ปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมดค่อนขา้งคงท่ี 
YoY อยู่ท่ี 183.9 พนัตนั โดยมีปริมาณขายปุ๋ยเชิงเด่ียว (single fertilizer) เพ่ิมข้ึน 62%YoY เป็น 22.4 พนัตนั ในขณะท่ี
ปริมาณขายปุ๋ยเชิงผสม NPK (NPK Fertilizer) ลดลง 7%YoY เป็น 161.5 พนัตนั ปริมาณขายปุ๋ยภายในประเทศ ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 63 ของปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมด ลดลง 4%YoY เป็น 116.7 พนัตนั ในปี 2561 เน่ืองจากการชะลอตวัของอุปสงคก์าร
ใชปุ๋้ยและการแข่งขนัในตลาดเวียดนาม อยา่งไรก็ตาม ปริมาณส่งออกปุ๋ยเพ่ิมข้ึน 3%YoY เป็น 67.2 พนัตนั สาเหตุหลกัมา
จากการฟ้ืนตวัของตลาดฟิลิปปินส์และการเปิดตลาดใหม่ในประเทศพม่า ทั้งน้ี ในไตรมาสท่ี 4/2561 ราคาของยเูรียซ่ึงเป็น
หน่ึงในวตัถุดิบหลกัเกิดความผนัผวน ดงันั้น กลุ่มพ่อคา้ขายส่งจึงชะลอการสั่งซ้ือและลดปริมาณสินคา้คงคลงัลง ดงันั้น 
ปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมดในไตรมาสท่ี 4/2561 จึงลดลง 21%YoY เป็น 39.0 พนัตนั โดยมีปริมาณขายปุ๋ยเชิงเด่ียวเพ่ิมข้ึน 
47%YoY เป็น 4.6 พนัตนั และปริมาณขายปุ๋ยเชิงผสม NPK ลดลง 25%YoY เป็น 34.4 พนัตนั 
 

 
 

ในปี 2561 กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตรมรีายได้จากการขาย 2,715.6 ล้านบาท ค่อนขา้งคงท่ี YoY นอกจากน้ี 
การมุ่งเนน้ขยายธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน ส่งผลให้รายไดส่้วนน้ีเติบโตข้ึน 12%YoY เป็น 181.9 ลา้นบาท การ
เพ่ิมข้ึนของราคาวตัถุดิบและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสัดส่วนผลิตภณัฑก์ดดนัให้ก าไรขั้นตน้ (spread) และอตัราก าไร
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ขั้นตน้ลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจสามารถปรับราคาขายข้ึนตั้งแต่ไตรมาสท่ี  3/2561  แต่ยงัคงไม่สามารถชดเชยกับ
ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งหมดได ้ดงันั้น ก าไรขั้นตน้ลดลง 23%YoY เป็น 609.9 ลา้นบาท ดว้ยเหตุน้ี อตัราก าไรขั้นตน้จึง
ลดลงจาก 28% ในปี 2560 เป็น 22% ในปี 2561 EBITDA อยูท่ี่ 135.0 ลา้นบาท ลดลง 58%YoY ทั้งน้ี ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตดัจ าหน่ายในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย YoY เน่ืองจากการเร่ิมเปิดด าเนินการพ้ืนท่ีเช่าของอาคาร Baconco 5-B และ 5-C ใน
ปลายไตรมาสท่ี 4/2560 นอกจากน้ี ยงัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริง จ านวน 9.0 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐและเงินดองเวียดนาม ดังนั้น กลุ่มธุรกิจ
เคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตรรายงานผลก าไรสุทธิ จ านวน 37.9 ล้านบาท และผลก าสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จ านวน 26.0 ล้าน
บาท ในปี 2561 
 

ในไตรมาสที ่4/2561 กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตรมรีายได้จากการขาย 623.8 ล้านบาท ลดลง 10%QoQ และ 
17%YoY เน่ืองจากปริมาณขายปุ๋ยท่ีลดลง ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 4%QoQ เป็น 145.7 ลา้นบาท เน่ืองจากราคาขายท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 
แต่ลดลง 33%YoY ในท านองเดียวกนั อตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน QoQ จาก 20% ในไตรมาสท่ี 3/2561 เป็น 23% ในไตรมาส
ท่ี 4/2561 แต่ลดลง YoY จาก 29% ในไตรมาสท่ี 4/2560 ทั้งน้ี EBITDA อยูท่ี่ 25.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4%QoQ แต่ลดลง 
73%YoY โดยสรุป กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตรรายงานผลก าไรสุทธิ จ านวน 5.5 ล้านบาท และผลก าสุทธิส่วนทีเ่ป็น
ของ TTA จ านวน 3.8 ล้านบาท ในไตรมาสที ่4/2561 
 

 
 

นอกจากธุรกิจปุ๋ ยเคมีแล้ว กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังมีบริการและให้เช่าพืน้ที่โรงงาน โดยในปี 2561 
พ้ืนท่ีบางส่วนถูกน ามาใชจ้ดัเก็บวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ย ส่วนพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือถูกน ามาให้เช่าเต็มทั้งหมด ทั้งน้ี รายไดจ้าก
ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานและรายไดอ่ื้นเท่ากบั 67.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 16%YoY 
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กลุ่มการลงทุนอืน่ (Investment Segment) 
กลุ่มการลงทุนอ่ืนมุ่งเนน้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม การบริหารทรัพยากรน ้ า และโลจิสติกส์  

 ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่:  
1) บริษัท พเีอช แคปปิตอล จ ากัด (“PHC”) เป็นผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ พิซซ่า ฮทั เพียงรายเดียวในประเทศ

ไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พิซซ่า ฮทั มีสาขาทั้งหมด 137 สาขา ทัว่ประเทศ มีสาขาเพ่ิมข้ึน 11 สาขา ในไตรมาสท่ี 
4/2561 และเพ่ิมข้ึน 29 สาขา ในปี 2561 ซ่ึงสาขาทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นสาขาท่ีเปิดตามตามหวัเมืองใหญ่ 

2) บริษัท สยาม ทาโก้ จ ากัด (“STC”) ไดรั้บสิทธิในการเขา้ท าสัญญาเฟรนไชส์ ทาโกเ้บลล ์(Taco Bell) 
จากบริษทัในกลุ่มบริษทั ยมั แบรนดส์ อิงค ์ในปี 2561 โดยทาโกเ้บลลเ์ป็นเฟรนไชส์อาหารก่ึงเมก็ซิกนัสไตลท่ี์มีช่ือเสียงชั้น
น าระดบัโลก และต่อมาทาโกเ้บลลไ์ดเ้ปิดสาขาแรกในประเทศไทยท่ีศูนยก์ารคา้ เดอะ เมอร์คิวร่ี วิลล ์แอท ชิดลม ในเดือน
มกราคม 2562 และไดรั้บการตอบรับอยา่งท่วมทน้ 

 ธุรกิจบริหารทรัพยากรน ้า: TTA เขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 80.5 ของบริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“AIM”) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางดา้นการบริหารจดัการน ้ า ซ่ึงจะ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในธุรกิจบริหารทรัพยากรน ้ าท่ีมีอยู่เดิม นอกจากน้ี AIM ยงัไดรั้บสัมปทานในการจ าหน่าย
น ้ าประปาในหลวงพระบาง ประเทศลาว ผา่นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้ร้อยละ 66.7  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงับริษทัขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

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 
ขอ้มูลกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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 66 - 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    2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จ ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ    (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555    มหาวิทยาลยั   2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎี    ประธานกรรมการ  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์   2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยั    ประธานกรรมการบริหาร  

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี   2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธาน บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สถาบนั    กรรมการสรรหาและก ากบัดูแล  

    บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    กิจการ กรรมการพฒันาความ  

  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี    เป็นผูน้ าและก าหนดค่าตอบแทน  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ    กรรมการทบทวนกลยทุธ์และ  

    จดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยั    โครงสร้างองคก์ร  

    ราชภฎัเพชรบุรี   2554 – 2561 กรรมการอิสระและ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี    ประธานกรรมการ  

    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ   2546 – 2554 กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) 
    บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั    บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

    มหาสารคาม      

หมายเหต ุ 1) ขอ้มูลสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  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   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 

    กิตติมศกัด์ิสาขาวิชาการจดัการ   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
    จดัการนวตักรรมสังคม  คณะ    ประธานกรรมการบริหาร  

    มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

    มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา       2557 – ปัจจุบนั สมาชิก สภานิติบญัญติั 

  - Certificate in Advanced      2557 – ปัจจุบนั รองกรรมาธิการพลงังานคนท่ี 1 สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

    Management Program (AMP 155)    คณะกรรมาธิการพลงังาน  

    จาก Harvard Business School    2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ องคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 

    สหรัฐอเมริกา   2549 – 2551 สมาชิก สภานิติบญัญติั 

  - หลกัสูตร Director Accreditation       

    Program (DAP รุ่นท่ี 26/2547)      

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตร Role of Chairman      

    Program (RCP รุ่นท่ี 28/2555)      

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั      

    กรรมการบริษทัไทย (IOD)      

  - หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร      

    ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 10      

   (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      
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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 40 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พ่ีชายของ 22.02 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    การเงินจากมหาวิทยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา (รวมจ านวน 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
และประธานหนา้ท่ีบริหาร/  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ หุ้นท่ีถือผา่น  และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
กรรมการบริหาร/     มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค  คสัโตเดียน 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการการลงทุนและ    สหรัฐอเมริกา  แลว้) 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั  - หลกัสูตร Director Accreditation   2555 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัตามท่ีก าหนดในหนงัสือ     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)   2554 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
รับรอง    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2552 – 2554 กรรมการและผูช่้วยประธาน บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - หลกัสูตร Director Certification      กรรมการและผูอ้  านวยการใหญ่  
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555     Program (DCP รุ่นท่ี 53/2548)   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
      จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
      กรรมการบริษทัไทย (IOD )    รองประธานกรรมการบริหาร  
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   2558 – ม.ค. 62 กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

    (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17 ปี 2556   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  - หลกัสูตร Academy of Business        2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จ ากดั 
     Creativity (ABC)  มหาวิทยาลยั                2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ  ากดั 
     ศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั อีคอมเมิร์ซ จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Digital Edge Fusion   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 

    (DEF) มหาวิทยาลยัศรีปทุม   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 
    รุ่นท่ี 1  ปี 2560   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ 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)     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
     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 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 

     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี 

     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 กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
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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 เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ 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 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ากดั 
     2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ากดั 
     ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ากดั 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5
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ช่ือ – สกลุ/ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

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

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง 78 - 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   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Director    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ     Accreditation Program   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557     (DAP รุ่นท่ี 74/2551)    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) 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 54 - ปริญญาตรี Commerce (Honors), ไม่มี 0.003 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ    University of Delhi   (ถือหุ้นผา่น 2560 –ปัจจุบนั กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ     ประเทศอินเดีย  บริษทั ไทย  ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/ ¤  - Fellow Chartered   เอน็วีดีอาร์  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/  
กรรมการบริหาร/     Accountant(FCA)  จ ากดั)  กรรมการบริหาร  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/  - หลกัสูตร Director Certification   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเส่ียง/     Program (DCP)  สมาคมส่งเสริม   2548 – 2554 CFO and Acting Managing  บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการการลงทุนและ     สถาบนักรรมการบริษทัไทย    Director (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นบริษทัโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั (มหาชน)) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม    (IOD)  รุ่นท่ี 78/2549   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน  - หลกัสูตร The Board’s Role in   2559 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีมิใช่กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
หนงัสือรับรอง    Mergers and Acquisition    บริหาร  
    (M&A) สมาคมส่งเสริม   2554 – 2558 Board’s Member,  Jindal Stainless Limited 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ    สถาบนักรรมการบริษทัไทย    Executive Director & CFO  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560    (IOD) รุ่นท่ี 1/2554   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
  - หลกัสูตร Diploma Examination   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
    บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 49/2559   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 ซีสเคป เซอร์เวย ์พีทีอี แอลทีดี 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
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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 ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 
     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 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
     2558 – 2559 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     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 

 
 
 
 
 



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

  - 211 -  

 

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 38 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 4.03 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  ทพัพะรังสี  2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ แคปปิตอล จ ากดั 
รับรอง     Northwestern University    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     ประเทศสหรัฐอเมริกา   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555    จากมหาวิทยาลยับอสตนั    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน) 
     สหรัฐอเมริกา   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Director Accreditation    2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
     Program (DAP รุ่นท่ี 30/2547)    2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
     จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั 
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
     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 
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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)     2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

     2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ากดั 

     2552 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอร่ี จ  ากดั 
     2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ากดั 

     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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 41 - 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 4.03)  ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  
และประธานกลุ่มอาหาร  - ปริญญาตรีดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ    และประธานกลุ่มอาหาร  
และเคร่ืองด่ืม     และการวิจยัเชิงปฎิบติัการ     และเคร่ืองด่ืม  
     มหาวิทยาลยัแมสซาจูเซทส์   2559 – ม.ค. 62 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 

  - 214 -  

 

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 73 - 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 เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ( มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Professional Degree in Electrical     กรรมการสรรหาและก าหนด  

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559     Engineering มหาวิทยาลยั    ค่าตอบแทน  

     นอร์ทแคโรไลนาสเตต    2547 – 2558 ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุน แอด็วานซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
     ประเทศสหรัฐอเมริกา  2519   2532-2537  กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Capital Market Academy   2530-2532 กรรมการและรองกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน) 
     (CMA) รุ่น 6/2551    ผูจ้ดัการใหญ่  

     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 73 - 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/ประธาน บริษทั ประชาอาภรณ์ จ  ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ     ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 38    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555  - ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา    2553 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ  ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศ   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
    สหราชอาณาจกัร ปี 2518   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 

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 72 - M.A. Economics Georgetown  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการอิสระ/     University, USA   2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ/  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี)    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
ประธานกรรมการบริหาร    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ บริษทั เงินทุนแอด๊วานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
ความเส่ียง  - หลกัสูตร Director Accreditation    2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
     Program (DAP) รุ่นท่ี 8/2547   2554 – 2557 ประธานกรรมการก ากบัดูแล บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั    กิจการท่ีดี  

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556    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    ตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2548 – 2550 ประธานกรรมการ บริษทั โรงกลัน่น ้ามนัระยอง จ ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Audit Committee   2547 – 2551 ประธานกรรมการ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
     Program (ACP 27/2552)     (มหาชน) 
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2547 – 2551 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD)   2546 – 2550 ประธานกรรมการ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
  - หลกัสูตร Finance of Non-   2546 – 2550 ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตการไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ  ากดั   
     Finance Director (FND 13/2547)      (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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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 (ต่อ)  - หลกัสูตรการป้องกนั      
    ราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนั      

    ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40      

  - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง      

     การเมืองการปกครองในระบอบ      
     ประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหาร      

     ระดบัสูง (ปปร.) สถาบนั      

     พระปกเกลา้ รุ่นท่ี 5      

  - หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง       

      สถาบนัพฒันาขา้ราชการ      

     พลเรือน (นบส.1) รุ่นท่ี 13/2536      

  - 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 ์ 69 - 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 

นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั  48 - 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 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ      Undersecretary  
เม่ือวนัท่ี 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 
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2. ผู้บริหาร 
 

ประวติัของนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ปรากฏอยูใ่นขอ้ 1. คณะกรรมการ 
 

 ประวติัของนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ต าแหน่งกรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ปรากฏอยูใ่นขอ้ 1. คณะกรรมการ 

 

 ประวติัของนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ต าแหน่งกรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม ปรากฏอยูใ่นขอ้ 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 

นายซิกมนัต ์สตรอม 62 - 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 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 
     2558 – 2559 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ 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 

นายซิกมนัต ์สตรอม (ต่อ)     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 
     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 
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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 

นายวินเซ็นต ์เซียว 44 - ปริญญาเอก Business  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     Administration (Corporate Law &    2561 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
สายงานกฎหมายและ     Governance), University of South     สายงานกฎหมายและ  

บริหารงานต่างประเทศ     Australia ประเทศออสเตรเลีย    บริหารงานต่างประเทศ  

  - ปริญญาโท Business    การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร     Administration (General    2559 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561     Management), Southern Cross     และประธานฝ่ายปฏิบติัการ  

     University ประเทศออสเตรเลีย   2557 – 2558 ผูอ้  านวยการอาวุโส Legal &  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

  - ปริญญาโท Business     Corporate Affairs/Business   

     Administration (Oil & Gas), Curtin     Development Director   

     University of Technology (joint     (Offshore Drilling)  

     program with Aberdeen Business    2554 – 2556 Corporate Strategy Director/ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

     School) ประเทศออสเตรเลีย    Company Secretary/Head of   

  - ปริญญาตรี Commerce     Investor Relations  

     (Accounting) and LL.B. (Hons.),    2551 – 2553 General Counsel/Company  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

     Australian National University     Secretary & Head of Investor   

     ประเทศออสเตรเลีย    Relations  

  - ปริญญาตรี Laws (Honours),    2548 – 2550 General Counsel & Company  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

     Australian National University     Secretary  

     ประเทศออสเตรเลีย   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 

  - หลกัสูตร Director Certification    2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี 

     Program (DCP) สมาคมส่งเสริม   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

     สถาบนักรรมการบริษทัไทย    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี 

     (IOD) รุ่นท่ี 175/2556   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิ อาระเบีย 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 

นายวินเซ็นต ์เซียว (ต่อ)  - หลกัสูตร Diploma Examination    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีที เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส อินโดนีเซีย 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ากดั 
     บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 38/2556   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
  - Solicitor, Supreme Court of    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส 
     England & Wales   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
  - Barrister-at-Law & Solicitor, High    2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี 
     Court of Australia   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
  - Barrister-at-Law & Solicitor,    2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 
     Supreme Court of the Australian    2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั 
     Capital Territory   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
     2546 – 2547 ผูจ้ดัการอาวโุส ท่ีปรึกษาแห่ง บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั และ 
      ประเทศไทย บริษทั เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2544 – 2545 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย บริษทั Ferrier Hodgson Co., Ltd. และบริษทั Effective Planners  
       Co., Ltd. ในต าแหน่ง Plan Administrator ให้กบั Thai  
       Petrochemical Industry Plc. 
     2542 – 2543 Lawyer Corporate & Government  Deacons Graham & James ประเทศออสเตรเลีย 

      Division  
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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 

นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวิด 41 - Bachelor of Commerce &  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      Management, Lincoln   2558 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
สายงานการลงทุน กลยทุธ์     University ประเทศนิวซีแลนด ์    สายงานการลงทุน กลยทุธ์  

และบริหารความเส่ียง  - Chartered Financial Analyst     และบริหารความเส่ียง  

กรรมการการลงทุนและ     (CFA) charter holder with the    การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
กรรมการบริหารความเส่ียง     CFA Institute   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
  - CPA Australia   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ  ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ 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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ช่ือ – สกลุ/ ต  าแหน่ง/ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา/ ความสมัพนัธ์ สดัส่วน  

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

นายสมชาย อภิญญานุกุล 48 - ปริญญาโทสาขา International  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่      Business, Swinburne University of    2561 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
สายงานทรัพยากรบุคคล     Technology เมลเบิร์น ประเทศ    สายงานทรัพยากรบุคคล  

     ออสเตรเลีย   2559 – 2561 ผูอ้  านวยการสายงานทรัพยากร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร  - ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์บณัฑิต     บุคคล  
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   2555 – 2556 ผูอ้  านวยการสายงานทรัพยากร บริษทั ปูนซิเมนตน์ครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
      บุคคล (โรงงานสระบุรี)  
     การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
     2550 – 2556 ผูอ้  านวยการสายงานทรัพยากร บริษทั ฟาบริเนท จ ากดั ประเทศไทย  
      บุคคล (หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน NYSE – FN สหรัฐอเมริกา) 
     การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
     2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ  ากดั 

     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
     2556 – 2559 ผูอ้  านวยการสายงานทรัพยากร บริษทั เอคโค่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

      บุคคล  
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3. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัทฯ 
 
 ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินคือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ปรากฏอยูใ่นขอ้ 1. คณะกรรมการ 
 

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

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

นางสาวบุญเพญ็ ลิขิตวารินทร์ 40 - ปริญญาโทสาขาระบบเทคโนโลย ี ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ     สารสนเทศจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี   2560 – ปัจจุบนั รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
วิเคราะห์การเงินส่วนกลาง     พระจอมเกลา้ธนบุรี    และวิเคราะห์การเงินส่วนกลาง  
  การอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง   2557 – 2559  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูท่ี้ได ้  ดา้นบญัชี    วิเคราะห์การเงินส่วนกลาง  
รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  - ความรู้เบ้ืองตน้และการประยกุตใ์ช ้   2554 – 2557  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
โดยตรงในการควบคุมดูแล     สญัญาเช่าและภาษีเงินได ้จ  านวน 6 ชม.    ภายในและการบริหารความเส่ียง  
การท าบญัชีของบริษทัฯ  - การวิเคราะห์งบการเงิน จ านวน 7 ชม.   การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2560  - งบกระแสเงินสด จ านวน 7 ชม.   2553 – 2554  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชีภายนอก เคพีเอม็จี สิงคโปร์ 
  - สารสนเทศทางการบญัชี 1 จ  านวน 3 ชม.   2544 – 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชีภายนอก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ออดิท จ ากดั 
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4. เลขานุการบริษัท 
 

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 60 - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขานุการบริษทั     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      2560 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่าย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
  - Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    เลขานุการบริษทั  
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและ   2541 – 2557 เลขานุการบริษทั บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
15 สิงหาคม 2560     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 การก ากบัดูแลกิจการ ขอ้ 9.2 (ข.7) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) X, /,// /, //, O /, // /, //, O / /,//, O / / / / / O O O O 

 1. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั (มหาชน)  /   /           
 2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  / /  /       /    
 3. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี  /   /       /    
ขนส่ง 4. บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี  /   /       /    
ทาง 5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี  /   /       /    
เรือ 6. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ากดั  / / /        /    
 7. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอี) แอลทีดี  /              
 8. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) ลิมิเตด็            /    
 9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช            /    
 10. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั  /  /           / 
 11. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) X, /,// /,// /,// /,//         O   
บริการ 12. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั  / / /         /   
นอก 13. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั  / / /         /   
ชายฝ่ัง 14. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั  / / /         /   
 15. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี    /            
 16. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  /  /         /   
 17. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั  / / /         /   
หมายเหตุ /1 นายวินเซ็นต ์เซียว ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 
 /2 นายสมชาย อภิญญานุกุล ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 18. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี    /         /   
 19. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย                
 20. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี   /          /   
 21. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี             /   
 22. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั  /           /   
 23. บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส จ ากดั  /           /   
 24. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั  / / /            
 25. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั  / / /         /   
 26. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี  /  /         /   
 27. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ากดั  /              
 28. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ  ากดั  /              
 29. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ  ากดั  /              
 30. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ  ากดั  /              
 31. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส คอมพานี แอลแอลซี                
 32. บริษทั พีทีจีซี จ  ากดั                
เคมีภณัฑ ์ 33. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)  X, /, //  /, //        /, //, O    
เพื่อการ 34. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  /          /    
เกษตร 35. บริษทั บาคองโค จ ากดั  /  /        X    
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 36. บาเรีย เซเรส  /          /    
 37. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั   / /        /    
 38. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน)  /,//              
 39.  บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั  /              
 40. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั  /              
 41. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  /              
โลจิส- 42. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วิสเซส จ ากดั  /              
ติกส์ 43. บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.  /  /        /    
 44. บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั            /    
 45. บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จ  ากดั            /    
 46. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  /  /        /    
 47. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ากดั  /  /        /    
 48. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ากดั  /  / /       /    
 49. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั  /  / /       /    
 50. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี  /  /        /    
 51. บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี            /    
อาหาร 52. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั  /   / /          
เคร่ืองด่ืม 53. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั    / /         /  
 54. บริษทั สยามทาโก ้จ  ากดั  /            / / 
 

 

 



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

  - 232 -  

 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

บริหาร 55 .บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั  / /           /  
จดัการน ้า 56. บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  / /           /  
 57. บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั  /   / /          
การ 58. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั  /    /          
ลงทุน 59. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั  / / / / /          
อ่ืน 60. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  /   /           
 61. บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 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 44 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ     ธุรกิจ จากสถาบนับณัฑิต   2560 – พ.ย. 61 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) 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง     จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    ฝ่ายตรวจสอบระบบสารสนเทศ  
1 เมษายน 2560  -  Certified Internal Auditors   2546 – 2549 ผูจ้ดัการบญัชีอาวโุส   บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
ลาออกเม่ือวนัท่ี     (CIA)     จ ากดั (มหาชน) 
16 พ.ย. 2561     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 
 

สารบัญ CG Code ในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี 2561     

หลกัปฏิบัต ิCG Code  แนวปฏิบัตแิละค าอธิบาย ได้ปฏิบตัติามแล้ว ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 

แนวทางปฏิบัต ิ   ใช่ ไม่ใช่     

หลกัปฏิบัต ิ1: ตระหนักถงึบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 หลกัปฏบิัต ิ1.1: คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี 

1 การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญั และการติดตาม ประเมินผล 
และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

 (ช) จริยธรรมทางธุรกจิและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ 
- การก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจ 

(หนา้ 114) 
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หลกัปฏิบัต ิ1.2: ในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื คณะกรรมการควรก ากบัดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผล อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี  

1.2.1 ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการควร
ค านึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั 
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

- 3.1 การดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนได้
เสีย ภายใตห้วัขอ้ (ข) พนกังาน 
(หนา้ 93) 

- (ช) จริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณของบริษทัฯ (หนา้ 
113-114) 

/   10. ความรับผดิชอบต่อ
สงัคม 

 10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนา้ 
145-164) 
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1.2.2 คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรม
องคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม โดยคณะกรรมการควรประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกิจการ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

- (ช) จริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณของบริษทัฯ (หนา้ 
113-114) 

 9.7 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2561 (CG Code) ไปปรับใช้ (หนา้ 
128) 

1.2.3 มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึง
หลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนา้ 87) 

1.2.4 มีการส่ือสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ มี
กลไกเพียงพอท่ีเอ้ือใหมี้การปฏิบติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตาม
ผลการปฏิบติั และทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจ า 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนา้ 87-
128) 

หลกัปฏิบัต ิ1.3: คณะกรรมการมีหนา้ท่ีดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริตต่อองคก์ร และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.3.1 กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั และซ่ือสตัยสุ์จริต ต่อองคก์ร อยา่งนอ้ยตอ้งพิจารณาตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ (หนา้ 
103-106) 
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1.3.2 ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบหรือกลไกอยา่งเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ การ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมทั้งมี
กระบวนการอนุมติัการด าเนินงานท่ีส าคญั 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

หลกัปฏิบัต ิ1.4: คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.4.1 จดัท ากฎบตัรหรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
(board charter) และควรมีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ า
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง รวมทั้งควรทบทวนการแบ่งบทบาทหนา้ท่ี
คณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการ อยา่งสม ่าเสมอ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

1.4.2 คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีของตน และมอบหมาย
อ านาจการจดัการกิจการใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ ซ่ึงควรบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
 
 
 
 
 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 
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หลกัปฏิบัต ิ2: ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 

หลกัปฏิบัต ิ2.1: คณะกรรมการควรก าหนดใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหท้ั้งกิจการ 
ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

2.1.1 ดูแลใหกิ้จการมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั ท่ีชดัเจน เหมาะสม 
สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ และส่ือสาร
ใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  (ช) จริยธรรมทางธุรกจิและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ 
- ค่านิยมหลกัของบริษทั 

วสิยัทศัน์และพนัธกิจ (หนา้ 
114) 

2.1.2  ก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสามารถสร้างคุณค่าใหท้ั้ง
แก่กิจการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

 ปัจจยัความเส่ียง 
- 2.1 การแข่งขนั (หนา้ 50) 

2.1.3  ค่านิยมขององคก์รควรมีส่วนท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  (ช) จริยธรรมทางธุรกจิและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ 
- ค่านิยมหลกัของบริษทั (หนา้ 

114) 
2.1.4 ส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัขององคก์รสะทอ้นอยูใ่นการตดัสินใจและการด าเนินงานของ
บุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

/   2.  ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

 กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ (หนา้ 
11-12) 



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

  - 240 -  

หลกัปฏิบัต ิ2.2:  คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/ หรือประจ าปีของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

2.2.1 ดูแลใหก้ารจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจยั
แวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะนั้น และใหมี้การทบทวนเป็นประจ า 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธ์และแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึงผลกระทบใน
ระยะเวลาท่ียาวข้ึน และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร  

/   2.  ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

 กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ (หนา้ 
11-12) 

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  1.1  กลยุทธ์ (หนา้ 48-49) 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

- รายงานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (หนา้ 143-144) 

2.2.2  ในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี ควรดูแลใหมี้การ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทั้ง
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของกิจการ โดย
ควรมีกลไกท่ีท าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง
แทจ้ริง 

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  2. ด้านการปฏบิัตกิาร (หนา้ 50-52) 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- (ค) คู่สญัญา (หนา้ 96-97) 

2.2.3  ส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของความรับผดิชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
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104) 
- (ซ) การก ากบัดูแลดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ (หนา้ 
114-115) 

2.2.4 ก าหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและมีศกัยภาพของ
ธุรกิจ และตระหนกัถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายท่ีอาจน าไปสู่
การประพฤติท่ีผดิกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) 

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  1.1 กลยุทธ์ (หนา้ 48-49) 
 1.5 ช่ือเสียง (หนา้ 50) 
 3. ด้านการเงนิ (หนา้ 52-53) 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

2.2.5  
  

ก ากบัดูแลใหมี้การถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผา่นกลยทุธ์
และแผนงานใหท้ัว่ทั้งองคก์ร 
  

/ 
  

  
  

2.  ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

 กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ (หนา้ 
11-12) 

9. การก ากบัดูแลกิจการ  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- (ข) พนกังาน (หนา้ 93-96) 

2.2.6  ดูแลใหมี้การจดัสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ี
เหมาะสม และติดตามการด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงาน
ประจ าปี 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106-109) 
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หลกัปฏิบัต ิ3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 

หลกัปฏิบัต ิ3.1: คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการ
น าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้

3.1.1 ดูแลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติั
หลากหลาย ทั้งในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุท่ีจ  าเป็นต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสูงสุด 
- 9.3.2 การสรรหากรรมการ 

(หนา้ 126) 

3.1.2 พิจารณาจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีจ านวนกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่
ควรเกิน 12 คน 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ (หนา้ 
103) 

 9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- (ก) คณะกรรมการบริษทัฯ 

(หนา้ 115) 
3.1.3 ควรมีสดัส่วนระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม  
/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย 
- (ก) คณะกรรมการบริษทัฯ 

(หนา้ 115) 
 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

และผู้บริหารระดบัสูงสุด 
- 9.3.1 กรรมการอิสระ (หนา้ 

124-126) 
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3.1.4 เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ีมี
ความหลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- (ก) คณะกรรมการบริษทัฯ 

(หนา้ 115) 
/   เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท (หนา้ 202-220) 

หลกัปฏิบัต ิ3.2: คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ัน่ใจวา่ องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจ
อยา่งมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ   / 9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ก.1) การแยกต าแหน่ง 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
ประธานกรรมการ (หนา้ 104-
105) 

3.2.2 ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ใหช้ดัเจน และเพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 
ควรแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ี
ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ก.1) การแยกต าแหน่ง (หนา้ 

104-105) 
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3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้ าและมีหนา้ท่ีครอบคลุมตาม 
กลต. ก าหนด 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ก.1) หนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของประธาน
กรรมการ (หนา้ 104-105) 

- (ข) ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั (หนา้ 106-109) 

3.2.4 ส่งเสริมใหเ้กิดการถ่วงดุลอานาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่าย
จดัการในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่ได้
แยกจากกนัอยา่งชดัเจน เช่น ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกนั หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะท างาน หรือไดรั้บมอบหมายใหมี้
หนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นการบริหาร  

 /  9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ก.1) การแยกต าแหน่ง 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
ประธานกรรมการ (หนา้ 104-
105) 

3.2.5 ก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่
เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ก.2) วาระการด ารงต าแหน่ง

ของกรรมการบริษทัฯ (หนา้) 
- จ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกนัของกรรมการ (หนา้ 
105-106) 
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3.2.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือพิจารณาประเดน็เฉพาะ
เร่ือง กลัน่กรองขอ้มูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- (ข) คณะกรรมการชุดยอ่ยและ

เลขานุการบริษทั (หนา้ 115-
123) 

3.2.7 ดูแลใหมี้การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย จ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ี
กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา และรายงานผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- (ข) คณะกรรมการชุดยอ่ยและ

เลขานุการบริษทั (หนา้ 115-
123) 

 ผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ
ชุดย่อย (หนา้ 133-144) 

หลกัปฏิบัต ิ3.3: คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ี
ก าหนดไว ้

3.3.1 จดัตั้งคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควร
เป็นกรรมการอิสระ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและ
เลขานุการบริษัท 
- (ข.3) คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน (หนา้ 120) 
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาควรจดัใหมี้การประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์

และวธีิการสรรหาบุคคลเพื่อใหไ้ดก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะท าให้
คณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสม และ
เสนอต่อคณะกรรมการ ก่อนจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผู ้
แต่งตั้งกรรมการ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและ
เลขานุการบริษัท 
- (ข.3) คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน (หนา้ 120) 
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3.3.3 คณะกรรมการสรรหาควรทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา
กรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนท่ีจะมีการสรรหา
กรรมการท่ีครบวาระ และในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือ
กรรมการรายเดิม ควรค านึงถึง ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการราย
ดงักล่าว 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและ
เลขานุการบริษัท 
- (ข.3) คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน (หนา้ 120) 

3.3.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไดแ้ตง่ตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการสรรหา ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษานั้นไวใ้น
รายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

/   บริษทัฯ ไม่ไดมี้การแต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
สรรหาฯ 

หลกัปฏิบัต ิ3.4: ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการควรพิจารณาใหโ้ครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้ าเนินงาน ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3.4.1 จดัตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่และ
ประธานควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณานโยบายและ
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทน 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและ
เลขานุการบริษัท 
- (ข.3) คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน (หนา้ 120) 

3.4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมาย
ของบริษทั ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ีขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ (accountability and responsibility) โดยกรรมการท่ีเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ี
เหมาะสม เปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร (หนา้ 100) 
/   8. โครงสร้างการจดัการ  8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหาร (หนา้ 80-82) 
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3.4.3 ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ 
ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการควร
พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร (หนา้ 100) 
/   8. โครงสร้างการจดัการ  8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหาร (หนา้ 80-82) 

3.4.4 เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ี
สะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ง
รูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทน 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร (หนา้ 100) 
/   8. โครงสร้างการจดัการ  8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและ

ผู้บริหาร (หนา้ 80-82) 

3.4.5 ควรมีการเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนรวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ไวใ้นรายงานประจ าปี  

  / บริษทัฯ ไม่ไดมี้การแต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
สรรหาฯ 

หลกัปฏิบัต ิ3.5: คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

3.5.1 ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ มีกลไกสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
ของตน 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ฉ) การปฐมนิเทศและการ

พฒันากรรมการ (หนา้ 111-113) 
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3.5.2 ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการ 
โดยรวมแลว้ไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียน 

  / 9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- (ก) คณะกรรมการบริษทัฯ 

(หนา้ 115) 

3.5.3 จดัใหมี้ระบบการรายงานการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการ และ
เปิดเผยใหเ้ป็นท่ีรับทราบ 

/   เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 
ผู้บริหาร    ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท (หนา้ 202-220) 

3.5.4 ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีมาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบตามเหมาะสมในกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม
ในกิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแยง้ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  2.2 การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้
เสีย (หนา้ 92)  

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส (หนา้ 99-103) 

 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
(หนา้ 127) 

3.5.5 กรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของ
จ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมด ท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนใน
รอบปี 

  / 8.   โครงสร้างการจดัการ  8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2561 (หนา้ 78) 

  / 9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106-109) 
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หลกัปฏิบัต ิ3.6:  คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหมี้กรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ี
เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนมีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 พิจารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย ในการแต่งตั้ง
บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร โดยก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งดูแลใหมี้การควบคุม
ภายในของบริษทัยอ่ยท่ีเหมาะสมรัดกมุและเพียงพอ พร้อมทั้งก ากบั
ดูแลเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและ การท ารายการท่ีส าคญั
อ่ืนๆ  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

- (ข.2) คณะกรรมการบริหาร 
(หนา้ 119) 

 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หนา้ 126) 

/   11. การควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความ
เส่ียง 

 11. การควบคุมภายในและการ
บริหารจดัการความเส่ียง (หนา้ 165-
168) 

3.6.2 ในกรณีท่ีมีการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั ควรดูแล
ใหมี้การจดัท า shareholders’ agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืน เพ่ือใหเ้กิด
ความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั  

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  1.3 การลงทุนใหม่ (หนา้ 49) 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

 1.3 การลงทุนใหม่ (หนา้ 49) 
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หลกัปฏิบัต ิ3.7: คณะกรรมการควรจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใชส้ าหรับ
การพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ย 

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยควรประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ค) การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการและกรรมการชุด
ยอ่ย (หนา้ 109-110) 

3.7.2 ในการประเมินผลการปฏิบติังาน ควรประเมินทั้งแบบคณะและ
รายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและผลการประเมินใน
ภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ค) การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการและกรรมการชุด
ยอ่ย (หนา้ 109-110) 

3.7.3 จดัใหมี้ท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าว
ไวใ้นรายงานประจ าปี 

/   บริษทัฯ ไม่ไดมี้การแต่งตั้งหรือจดัหาบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษาในการ
ก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน าไปใชป้ระกอบพิจารณา
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 
 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ค) การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการและกรรมการชุด
ยอ่ย (หนา้ 109-110) 
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หลกัปฏิบัต ิ3.8: คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.8.1 ก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้
กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ฉ) การปฐมนิเทศและการ

พฒันากรรมการ (หนา้ 111-113) 

3.8.2 ควรดูแลใหก้รรมการไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจ าเป็นอยา่ง
ต่อเน่ือง 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ฉ) การปฐมนิเทศและการ

พฒันากรรมการ (หนา้ 111-113) 

3.8.3 มีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรั้บทราบ
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  1. ด้านกลยุทธ์ (หนา้ 49-50) 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนา้ 87-
88) 

3.8.4 เปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ฉ) การปฐมนิเทศและการ

พฒันากรรมการ (หนา้ 111-113) 

/   เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 
ผู้บริหาร    ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท (หนา้ 102-220) 
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หลกัปฏิบัต ิ3.9: คณะกรรมการควรดูแลใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

3.9.1 จดัใหมี้ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็น
การล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106-109) 
3.9.2 จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาใหเ้หมาะสม

กบัภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ในกรณีท่ี
ไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรก าหนดใหฝ่้ายจดัการ
รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้
การประชุม  

/  / 9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106-109) 

3.9.3 ดูแลใหมี้กลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจดัการมีอิสระท่ีจะ
เสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106-109) 
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมควรส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม

รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106-109) 
3.9.5 สนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106-109) 
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3.9.6 คณะกรรมการควรเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เลขานุการบริษทั หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106-109) 
3.9.7 มีนโยบายใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่ง

กนัเองตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย  
/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม

รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- การประชุมของกรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร (หนา้ 107) 

3.9.8 ก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสม 
พร้อมทั้งเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัใน
รายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- (ข.7) เลขานุการบริษทั (หนา้ 

123-124) 
/   เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 

ผู้บริหาร   ผู้มอี านาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท (หนา้ 228) 

3.9.9 เลขานุการบริษทัควรไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 
 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- (ข.7) เลขานุการบริษทั (หนา้ 

123-124) 
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หลกัปฏิบัต ิ4: สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบัต ิ4.1: คณะกรรมการควรด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่มีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการ
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

4.1.1 มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
สรรหาบุคคล ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

  / 9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (จ) แผนการสืบทอดต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (หนา้ 
111) 

- 9.3.2 การสรรหากรรมการ 
บทบาทและหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(หนา้ 126) 

4.1.2 ติดตามดูแลใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ดูแลใหมี้ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี
เหมาะสม โดยอยา่งนอ้ยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหา
ควรร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใน
การสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลท่ีกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสูงสุด 
- 9.3.2 การสรรหากรรมการ 

(หนา้ 126) 
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4.1.3 ก ากบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการ
เตรียมสืบทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารและ
รายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

  / 9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (จ) แผนการสืบทอดต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (หนา้ 
111) 

4.1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร
ระดบัสูงไดรั้บการอบรมและพฒันา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ฉ) การปฐมนิเทศและการ

พฒันากรรมการ (หนา้ 111-113) 
4.1.5 ก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ี

บริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่ง
ชดัเจน  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- บทบาทและหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร (หนา้ 119) 

 9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (หนา้ 126) 
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หลกัปฏิบัต ิ4.2: คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการควรก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจ
ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรอ่ืนๆ ทุก
ระดบั  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
-  (ง.2)  นโยบายค่าตอบแทน

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (หนา้ 
111) 

- (ง.3)  นโยบายค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร (หนา้ 111) 

4.2.2 คณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารควรมีบทบาท
เก่ียวกบัค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
-  (ง.2)  นโยบายค่าตอบแทน

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (หนา้ 
111) 

4.2.3 เห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมติั
โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง และติดตามให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประเมินผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัการประเมินดงักล่าว 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
-  (ง.2)  นโยบายค่าตอบแทน

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (หนา้ 
111) 

- (ง.3)  นโยบายค่าตอบแทน
ผูบ้ริหาร (หนา้ 111) 
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4.2.4 ก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผล
งานส าหรับทั้งองคก์ร 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- (ข) พนกังาน (หนา้ 93-97) 

 5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ง.2)  นโยบายค่าตอบแทน

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (หนา้ 
111) 

หลกัปฏิบัต ิ4.3: คณะกรรมการควรเขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ  

4.3.1 เขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบ
ของขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบายของกลุ่มบริษทัแม่ ซ่ึงมีผลตอ่
อ านาจในการควบคุมการบริหารจดัการกิจการ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 
- 4.8 การเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท า

รายการระหวา่งกนั (หนา้ 102-
103) 

4.3.2 ดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลท่ีเหมาะสมมาสืบทอดต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 
- 4.8 การเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท า

รายการระหวา่งกนั (หนา้ 102-
103) 
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4.3.3 ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การ
ควบคุมกิจการ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 
- 4.8 การเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท า

รายการระหวา่งกนั (หนา้ 102-
103) 

หลกัปฏิบัต ิ4.4: คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

4.4.1 ดูแลใหมี้การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและกล
ยทุธ์ขององคก์ร พนกังานในทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ 
แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือรักษา
บุคลากรท่ีมีความสามารถขององคก์รไว ้

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- (ข) พนกังาน (หนา้ 93-97) 

4.4.2 ดูแลใหมี้การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกลไกอ่ืนเพ่ือดูแลให้
พนกังานมีการออมอยา่งเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้ง
สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน 
การเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเส่ียง 
หรือดูแลใหมี้นโยบายการลงทุนแบบ life path 
 
 
 
 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- (ข) พนกังาน (หนา้ 93-97) 
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หลกัปฏิบัต ิ5: ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

หลกัปฏิบัต ิ5.1: คณะกรรมการควรใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.1.1 ใหค้วามส าคญักบัการสร้างวฒัธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
นวตักรรมและดูแลใหฝ่้ายจดัการน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวน
กลยทุธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน และการติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

- (ซ) การก ากบัดูแลดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (หนา้ 
114-115) 

5.1.2 ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหกิ้จการตามสภาพปัจจยั
แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  1. ด้านกลยุทธ์ (หนา้ 48-50) 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

- (ซ) การก ากบัดูแลดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (หนา้ 
114-115) 
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หลกัปฏิบัต ิ5.2: คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนด าเนินการ (operational plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจ
ไดว้า่ ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ของกิจการ 

5.2.1 ดูแลใหมี้กลไกท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ กิจการประกอบธุรกิจอยา่งมี
จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รสามารถ
บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยความยัง่ยนื 

/    9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนา้ 87-
88) 

 3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (หนา้ 
93-99) 

หลกัปฏิบัต ิ5.3: คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอด
สาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

5.3.1 ตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้รวมทั้งตระหนกัวา่
การใชท้รัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั 

/    9. การก ากบัดูแลกิจการ  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- 3.3 ความรับผดิชอบต่อชุมชน 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม (หนา้ 
99) 

/   10. ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

 10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนา้ 
145-164) 

5.3.2 ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค านึงถึงผลกระทบและ
ความคุม้ค่าท่ีจะเกิดข้ึน ต่อทรัพยากร โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของการ
มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบ และสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการ อยา่ง
ย ัง่ยนื 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนา้ 87-
88)  

 3.3 ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม 
และส่ิงแวดล้อม (หนา้ 99) 

/   10. ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

 10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนา้ 
145-164) 
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5.3.3 ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ในการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของ
กิจการ ฝ่ายจดัการมีการทบทวน พฒันา ดูแล การใชท้รัพยากรให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 
 

/    9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนา้ 87-
88) 

 3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (หนา้ 
93-99) 

/   10. ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

 10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนา้ 
145-164) 

หลกัปฏิบัต ิ5.4: คณะกรรมการควรจดัใหมี้กรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหมี้การน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

5.4.1 มีนโยบายในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรให้
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับใน
กรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรไดเ้พียงพอตามท่ีก าหนดไว ้

/ 
 

  
  
  

3. ปัจจยัความเส่ียง  5. ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(หนา้ 54) 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 
 
 
 
 

 5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- อ านาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ (หนา้ 
104) 

- (ซ) การก ากบัดูแลดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (หนา้ 
114-115) 

5.4.2 ดูแลใหก้ารบริหารความเส่ียงขององคก์รครอบคลุมถึง การบริหาร
และจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

11. การควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความ
เส่ียง 

 4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร 
(Information & Communication) 
(หนา้ 167) 

5.4.3 จดัใหมี้นโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 
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หลกัปฏิบัต ิ6: ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบัต ิ6.1: คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.1 เขา้ใจความเส่ียงท่ีส าคญัของกิจการ และอนุมติัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
 
 
 
 

/    11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง (หนา้ 165-
168) 

6.1.2 พิจารณาและอนุมติันโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความเส่ียงท่ียอมรับไดข้อง
กิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความ
เส่ียงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั และดูแลใหมี้การ
ทบทวนเป็นประจ า  

/    11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง (หนา้ 165-
168) 

6.1.3 ดูแลใหบ้ริษทัมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปัจจยัทั้งภายนอก
และภายในองคก์รท่ีอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

/    3. ปัจจยัความเส่ียง (หนา้ 48-54) 

6.1.4 ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัไดมี้การประเมินผลกระทบและโอกาสท่ี
เกิดข้ึนของความเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้เพื่อจดัล าดบัความเส่ียง และมีวธีิ
จดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 
 

/    3. ปัจจยัความเส่ียง (หนา้ 48-54) 
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6.1.5 มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลัน่กรอง ขอ้ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการ
พิจารณา ตามท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 

/ 
 

  9. การก ากบัดูแลกิจการ 
11. การควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความ
เส่ียง 

 9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- บทบาทและหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (หนา้ 116-118) 

- บทบาทและหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง (หนา้ 112 

 การควบคุมภายในและการบริหาร
จดัการความเส่ียง (หนา้ 167) 

6.1.6 ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

/   

6.1.7 ดูแลใหกิ้จการประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งของในประเทศและในระดบัสากล 

/   

6.1.8 ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัยอ่ยหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยา่งมี
นยัส าคญั (เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 
แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรน าผลประเมินระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาตาม
ขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย 

/   

หลกัปฏิบัต ิ6.2: คณะกรรมการตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1 จดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 
คน ซ่ึงทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- บทบาทและหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (หนา้ 115-118) 
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6.2.2 คณะกรรมการควรก าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยมีหนา้ท่ีตามท่ี กลต. ก าหนด  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- บทบาทและหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (หนา้ 116-118) 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(หนา้ 133-136) 

6.2.3 จดัใหมี้กลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูล ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

/  9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 
- บทบาทและหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (หนา้ 116-118) 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(หนา้ 133-136) 

6.2.4 จดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการพฒันาและสอบทาน
ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
พร้อมทั้งรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการ
สอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี 

/   11. การควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความ
เส่ียง  

 การควบคุมภายในและการบริหาร
จดัการความเส่ียง (หนา้ 165-168) 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี 
 

/   11. การควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความ
เส่ียง 

 การควบคุมภายในและการบริหาร
จดัการความเส่ียง (หนา้ 165-168) 
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หลกัปฏิบัต ิ6.3: คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งบริษทักบั ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใช้
ประโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทั และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

6.3.1 ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ก าหนด
นโยบายและวธีิปฏิบติั รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรัพย ์ 

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  5. ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(หนา้ 54) 

9. การก ากบัดูแลกิจการ  9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
(หนา้ 127) 

6.3.2 ใหมี้การจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน ์รวมทั้งดูแลใหมี้แนวทางและวธีิปฏิบติัเพ่ือใหก้ารท า
รายการดงักล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผย
ขอ้มูล ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

/    9. การก ากบัดูแลกิจการ  2.2 การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้
เสีย (หนา้ 92) 

 5. โครงสร้างและหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 107) 
6.3.3 มีขอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียก่อนการพิจารณา

วาระการประชุมคณะกรรมการ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
โดยงดเวน้การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  2.2 การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้
เสีย (หนา้ 92) 

หลกัปฏิบัต ิ6.4: คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนัท่ีชดัเจน และส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดการน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

6.4.1 จดัใหมี้โครงการ หรือแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัป
ชนั รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังาน
ทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  3.2 การด าเนินการในการต่อต้าน         
คอร์รัปชัน (หนา้ 98-99) 
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หลกัปฏิบัต ิ6.2: คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหกิ้จการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการ กรณีมีการช้ีเบาะแส 

6.5.1 ก ากบัดูแลใหมี้กลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทึก ติดตามความ
คืบหนา้ แกไ้ขปัญหา รายงาน) ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
ดูแลใหมี้การจดัช่องทางเพ่ือการรับขอ้ร้องเรียนท่ีมีความสะดวกและ 
มีมากกวา่หน่ึงช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน
ไวใ้น เวบ็ไซต ์หรือรายงานประจ าปี 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  3.2 การด าเนินการในการต่อต้าน               
คอร์รัปชัน (หนา้ 98-99) 

6.5.2 มีนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนในกรณีท่ีมีการช้ีเบาะแส โดยควร
ก าหนดใหมี้ช่องทาง ในการแจง้เบาะแสผา่นทางเวบ็ไซตข์องกิจการ 
หรือผา่นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการ ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการ 
และรายงานต่อคณะกรรมการ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  3.2.2 การด าเนินการในกรณมีผู้ีแจ้ง
เบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 
(หนา้ 99) 

 3.2.3 ช่องทางในการตดิต่อบริษัทฯ 
ส าหรับผู้มส่ีวนได้เสีย (หนา้ 99) 

6.5.3 ดูแลใหมี้มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแส
ดว้ยเจตนาสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  3.2.2 การด าเนินการในกรณมีผู้ีแจ้ง
เบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 
(หนา้ 99) 

 3.2.3 ช่องทางในการตดิต่อบริษัทฯ 
ส าหรับผู้มส่ีวนได้เสีย (หนา้ 99) 
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หลกัปฏิบัต ิ7: รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบัต ิ7.1: คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน 
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.1.1 ดูแลใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และ
มีจ านวนเพียงพอ  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส (หนา้ 99-100) 

7.1.2 ใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลู ค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใน
กรณีท่ีเป็นรายงานทางการเงิน ตอ้งแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี
และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(หนา้ 133-136) 

11. การควบคุมภายในและ
การบริหารจดัการความ
เส่ียง 

 การควบคุมภายใน (หนา้ 166-168) 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ี
ส าคญั 

 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั (หนา้ 176) 

7.1.3 ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 
56-1 สนบัสนุนใหบ้ริษทัจดัท าค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่าย
จดัการ  เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส  

/    14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (หนา้ 187-200) 

7.1.4 เปิดเผยขอ้มูลรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมี
ความครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มูลผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน การ
เปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  2.2 การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้
เสีย (หนา้ 92) 
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หลกัปฏิบัต ิ7.2: คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
7.2.1 ใหฝ่้ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ 

และมีการรายงาน ต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  
/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  (ข) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(หนา้ 106) 
7.2.2 ในการอนุมติัการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชุม

ผูถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการควรมัน่ใจไดว้า่ การท ารายการดงักล่าว
จะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทาง
การเงิน หรือความสามารถในการช าระหน้ี 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  (ข) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
(หนา้ 106-107) 

หลกัปฏิบัต ิ7.3: ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมัน่ใจไดว้า่ กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ข
ปัญหาทางการเงินได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

7.3.1 ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีหรือมีปัญหาทาง
การเงิน คณะกรรมการควรติดตามอยา่งใกลชิ้ด และดูแลใหกิ้จการ
ประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  3. ด้านการเงนิ (หนา้ 52-53) 

9. การก ากบัดูแลกิจการ  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- เจา้หน้ี (หนา้ 96-97) 

7.3.2 ก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรม
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงเจา้หน้ี ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา
โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  3. ด้านการเงนิ (หนา้ 52-53) 

9. การก ากบัดูแลกิจการ  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- เจา้หน้ี (หนา้ 96-97) 
- (ข) ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั (หนา้ 106) 
7.3.3 มัน่ใจไดว้า่ การพิจารณาตดัสินใจใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการ

เงินของบริษทัไม่วา่จะดว้ยวธีิการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
 

/   3. ปัจจยัความเส่ียง  3. ด้านการเงนิ (หนา้ 52-53) 

9. การก ากบัดูแลกิจการ  3.1 การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
(หนา้ 93) 
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หลกัปฏิบัต ิ7.4: คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

7.4.1 เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ไว้
ในรายงานประจ าปี โดยค านึงถึงกรอบการรายงานท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในประเทศหรือในระดบัสากล  

/   10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนา้ 145-164) 

7.4.2 ดูแลใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และสะทอ้นการปฏิบติัท่ีจะ
น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

/   10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนา้ 145-164) 

หลกัปฏิบัต ิ7.5: คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้หน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทุน 
นกัวเิคราะห์ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

7.5.1 จดัใหมี้นโยบายการส่ือสาร (communication policy) และนโยบาย
การเปิดเผยขอ้มูล (disclosure policy) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ การส่ือสาร
และการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม 
รวมทั้งมีการส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทั้งองคก์รในการปฏิบติัตาม
นโยบายดงักล่าว 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส (หนา้ 99-100) 

7.5.2 จดัใหมี้การก าหนดผูท่ี้รับผิดชอบการใหข้อ้มูลกบับุคคลภายนอก /   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 
- 4.5 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

(หนา้ 101) 

7.5.3 ใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุน
สมัพนัธ์  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 
- 4.5 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

(หนา้ 101) 
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หลกัปฏิบัต ิ7.6: คณะกรรมการควรส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดควรใหมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น 
เวบ็ไซตข์องบริษทั  
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส 
- 4.1 นโยบายการก ากบัดูแล

กิจการและผลการปฏิบติั (หนา้ 
100) 

หลกัปฏิบัต ิ8: สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

หลกัปฏิบัต ิ8.1: คณะกรรมการควรดูแลใหม้ัน่ใจวา่ ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 

8.1.1 ดูแลใหเ้ร่ืองส าคญั ทั้งประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมายและประเดน็ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อ ทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ไดผ้า่นการ
พิจารณา และ/หรือการอนุมติัของผูถื้อหุน้  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  4.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ 88) 

8.1.2 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ ทั้งในการเสนอเพ่ิมวาระการ
ประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

  / 9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ 88) 

8.1.3 ดูแลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิการก่อนการประชุม 
(หนา้ 89)  
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8.1.4 ดูแลใหมี้การส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั อยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิการก่อนการประชุม 
(หนา้ 90) 

8.1.5 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนด
หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไว้
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

  / 9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ 90) 

8.1.6 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัท าเป็น
ภาษาองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัฉบบัภาษาไทย 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิการก่อนการประชุม 
(หนา้ 89) 

หลกัปฏิบัต ิ8.2: คณะกรรมการควรดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

8.2.1 ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกใน
การเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิการก่อนการประชุม 
(หนา้ 89) 

8.2.2 ดูแลไม่ใหมี้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุม
หรือสร้างภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิการก่อนการประชุม 
(หนา้ 89) 
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8.2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งการ
ลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้าร
ด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ข) วนัประชุมผูถื้อหุน้ (หนา้ 
90) 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีดูแลใหก้าร
ประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบั
ของบริษทั จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุมอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ แสดง
ความเห็นและตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวา่งการประชุม (หนา้ 
90) 

8.2.5 ไม่สนบัสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้
โดยไม่จ าเป็น  

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิการก่อนการประชุม 
(หนา้ 89) 

8.2.6 กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้ร่วมการประชุม เพือ่
ผูถื้อหุน้สามารถซกัถามในประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวา่งการประชุม (หนา้ 
90) 

8.2.7 ก่อนเร่ิมการประชุม ผูถื้อหุน้ควรไดรั้บทราบจ านวนและสดัส่วนของ
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ 
วธีิการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวา่งการประชุม (หนา้ 
90-91) 
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8.2.8 ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมควรจดัใหมี้การ
ลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวา่งการประชุม (หนา้ 
91) 

8.2.9 สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั และ
ส่งเสริมใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และ งดออกเสียงในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมทั้ง
บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวา่งการประชุม (หนา้ 
91) 

หลกัปฏิบัต ิ8.3: คณะกรรมการควรดูแลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

8.3.1 ดูแลใหบ้ริษทัเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลการลงคะแนน
เสียงภายในวนัท าการถดัไป ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ง) วธีิการหลงัการประชุม 
(หนา้ 91) 

8.3.2 ดูแลใหก้ารจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ง) วธีิการหลงัการประชุม 
(หนา้ 91) 
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8.3.3 ดูแลใหมี้รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
(1) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการ
ท่ีเขา้ร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วมการประชุม 
(2) วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการ
ลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ 
(3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของ
ผูถ้ามและผูต้อบ 

/   9. การก ากบัดูแลกิจการ  1.  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 

(ง) วธีิการหลงัการประชุม 
(หนา้ 91) 
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