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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 
 วสิยัทศัน์  :   TTA จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชีย ท่ีไดรั้บความไวว้างใจและความ
น่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีในทุกแง่มุมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

พนัธกิจ  :    เพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ท่ีไดว้างไว ้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 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,998,446,888   บาท และทุน
ช าระแลว้ 1,822,464,564  บาท  
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาคือ  
 
ปี 2558 - บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) ไดร้ะดมเงินทุนโดยการออกหุ้น

เพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (“TTA-W5”) รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บ
จากการออกหุน้สามญัเป็นจ านวน 7,286 ลา้นบาท  

- บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“PMTA”)  ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“SET”) ไดเ้ป็นผลส าเร็จ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 และเป็นบริษทัยอ่ยของ TTA โดย 
TTA ถือหุน้ใน PMTA ร้อยละ 67.2 

- TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้นประเทศประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 2,000 ลา้นบาท เพื่อใชใ้น
การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูแ้ละเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัฯ 

- บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุ้นอยูร้่อยละ 58.22 
และ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.สผ”) ได้ลงนามในบนัทึกความ
ร่วมมือทางดา้นการวิจยัและพฒันายานยนตใ์ตน้ ้ าควบคุมดว้ยตนเอง (Autonomous Underwater Vehicle 
หรือ AUV) ท่ีมีการใช้งานครบทุกฟังก์ชนั ส าหรับใชใ้นการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อการพฒันา
นวตักรรมในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2558 

- PMTA ไดเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายปุ๋ยยเูรียสูตร N-Protect แต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ของบริษทัผลิตสารเคมีชั้นน าระดบัโลก “โซลเวย ์แห่งเบลเยีย่ม” ใชใ้นประเทศเวยีดนาม ลาว กมัพูชา และ
บางประเทศในแถบแอฟริกา 
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ปี 2559 - บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีอาโด”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุ้นทั้งหมด ไดล้งทุน
ในเงินกูแ้ปลงสภาพกบั 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 เซอร์วิสเซส 
จ ากดั (“ACS”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้ทั้งหมด 

 - TTA ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุน คือ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั (“TTA SUEZ”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริหารจดัการ
ดา้นน ้ าด่ืมและให้บริการดา้นการบ 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 - บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมือสองรวม 3 ล า 
- TTA จดัตั้งบริษทั พี เอช แคปปิตอล จ ากดั (“PHC”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ใน PHC เพื่อเขา้ซ้ือ

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

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

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

  
ปี 2561 - TSS ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองมือสองรวม 2 ล า 

- TTA ไดรั้บสิทธิในการเขา้ท าสัญญาแฟรนไชส์ ทาโก ้เบลล ์(Taco Bell) (สัญญาไดมี้การลงนามเม่ือตน้ปี 
2562) กับบริษทั ทาโก้เบลล์ เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี โดยผ่านบริษัท สยามทาโก้ จ ากัด 
(“STC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 เพื่อด าเนินกิจการร้านอาหาร ทาโก ้เบลล ์
ในประเทศไทย และขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจร้านอาหารซ่ึงมีการเติบโตสูงและมีความมัน่คง 

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

- TTA ได้เขา้ถือหุ้นร้อยละ 80.5 ในบริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“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 
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- TTA ได้รับรางวลั Asia’s Most Influential Companies ในงาน Asia Corporate Excellence & 
Sustainability Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซ่ึงจดัข้ึนโดย MORS Group เพ่ือยกยอ่งความส าเร็จ
ขององคก์รและผูป้ระกอบการในทวปีเอเชีย ท่ีเป็นแบบอยา่งในการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 
ปี 2562 - TTA ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เม่ือวนัท่ี  
8 พฤศจิกายน 2562 

- TTA ไดข้ายหุน้ในบริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (“PMT”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยูร้่อย
ละ 99.99 ในสัดส่วนร้อยละ 40 ให้กบับริษทั คนัเด็น เรียลต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (“KRD”) เม่ือ
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 เพ่ือร่วมกนัพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพยบ์นท่ีดินของ PMT 

- PHC เปิดใหบ้ริการร้านพิซซ่า ฮทั แลว้ทั้งหมด 147 สาขาในประเทศไทย  
- STC เปิดใหบ้ริการร้านอาหาร ทาโก ้เบลล ์แลว้ 5 สาขาในกรุงเทพมหานคร สาขาแรกตั้งอยูท่ี่ศูนยก์ารคา้ 

เดอะ เมอร์คิวร่ี วิลล ์แอท ชิดลม และสาขาอ่ืนๆ ตั้งอยู่ท่ีศูนยก์ารคา้สยามพารากอน ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล 
พาตา้ ป่ินเกลา้ ศูนยก์ารคา้สามยา่นมิตรทาวน์ และศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกสต ์ตามล าดบั 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

99.99% 68.52%

100.00% 100.00% 28.00%

100.00% 100.00% 40.00%

100.00% 92.93%

100.00% 99.99%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

100.00% 50.00%

49.00%

100.00%

49.00%

51.00%

51.00%

99.99%

100.00%

49.00%

99.99%

70.00%

70.00%

51.00%

80.50%

หมายเหต ุ: (1) ถอืหุน้โดยบรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 51 และบรษิทั โทรเีซน ชปิป้ิง สงิคโปร ์พทีอี ีแอลทดี ีรอ้ยละ 49
(2) บรษิทัหยุดการด าเนนิธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 99.99%

(3) ถอืหุน้โดยบรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซสี ์จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 49.53  บรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ากดั รอ้ยละ 1.44  และบรษิทั โซลอีาโด โฮลดิง้ส ์พทีอี ีแอลทดี ีรอ้ยละ 7.21
(4) ไดจ้ดทะเบียนเพือ่เลกิกจิการ
(5) ถอืหุน้โดยบรษิทั โซลอีาโด โฮลดิง้ส ์พทีอี ีแอลทดีี 30.00%
(6) ถอืหุน้โดยบรษิทั อะธนี โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

60.00%

99.99%

100.00%(สงิคโปร)์

บรษิทั โทรเีซน-วนิามา โลจสิตกิส์ จ ากดั
(เวยีดนาม)

บรษิทั ททีเีอ สุเอซ จ ากดั
(ไทย)

บรษิทั เอเชยี อนิฟราสตรกัเชอร ์แมเนจเมน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั

(ไทย)

บรษิทั พเีอ็มเอฟบ ีจ ากดั

บรษิทั พเีอ็มท ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั
(ไทย)

(ไทย)

กลุ่มธรุกิจบริการนอกชายฝัง่

บรษิทั พที ีซสีเคป เซอรเ์วยส์ อินโดนเีซยี
(อินโดนเีซยี)

บาเรยี เซเรส (5)

(เวยีดนาม)

บรษิทั ปิโตรลฟิต ์จ ากดั (5)

49.00%

(ฟิลปิปินส์)

(ไทย)

(ไทย)

บรษิทั อะธนี โฮลดิ้งส์ จ ากดั
(ไทย)

บรษิทั โซลอีาโด โฮลดิ้งส์ พทีอีี แอลทดีี

การลงทุนอื่น

บรษิทั เอเชยี โคท้ติ้ง เซอรว์สิเซส จ ากดั
(ไทย)

การบรหิารทรพัยากรน ้า

(กมัพชูา) 49.00%

(เบอรม์วิดา้) 100.00%

บรษิทั ซามลิ เมอรเ์มด ออฟชอร ์เซอรว์สิเซส คอมพาน ีแอลแอลซี
(ซาอุดอิาระเบยี) 40.00% (ไทย)

บรษิทั สยามทาโก ้จ ากดั

(เบอรม์วิดา้) 100.00%

บรษิทั เอเชยี ออฟชอร ์รกิ 3 จ ากดั
(ไทย)

บรษิทั พเีอช แคปปิตอล จ ากดั

อาหารและเครือ่งดื่ม

บรษิทั พทีจีซี ีจ ากดั

บรษิทั ชารจ์า พอรต์ เซอรว์สิเซส แอลแอลซี

(เบอรม์วิดา้) 33.76%

(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์)
บรษิทั เอเชยี ออฟชอร ์รกิ 1 จ ากดั

(เบอรม์วิดา้) 100.00%

(สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์)

บรษิทั เอเชยี ออฟชอร ์รกิ 2 จ ากดั

(ไทย)

บรษิทั เมอรเ์มด ซบัซี เซอรว์สิเซส แอลแอลซี

โทรเีซน ชปิป้ิง เอฟแซดอี

(กาตาร)์ 49.00%
บรษิทั ชดิลม มารนี เซอรว์สิเซส แอนด์ ซพัพลายส ์จ ากดั

บรษิทั เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ค ์จ ากดั

บรษิทั จเีอซ ีโทรเีซน โลจสิตคิส์ จ ากดั

(เซเชลส์) 100.00%

(ไทย)
บรษิทั เมอรเ์มด ซบัซ ีเซอรว์สิเซส ซาอุด ิอาระเบยี จ ากดั

(ไทย)

(ซาอุด ิอาระเบยี) 95.00%

(ไทย)
 บรษิทั เมอรเ์มด อินเตอรเ์นชัน่แนล เวนเจอรส์

บรษิทั กลัฟ เอเจนซี ่คมัปะน ี(ประเทศไทย) จ ากดั

(หมูเ่กาะเคย์แมน) 100.00%

บรษัิท เมอรเ์มด ซบัซ ี เซอรว์สิเซส (อนิเตอรเ์นชั่นแนล) จ ำกดั

บรษิทั เมอรเ์มด ซบัซ ีเซอรว์สิเซส (มาเลเซยี) เอสดเีอน็ บเีอชดี

(มาเลเซยี) 45.00%

บรษิทั เมอรเ์มด มารไิทม ์มอรเิชยีส จ ากดั

บรษิทั เฟิรน์เลย่์ (ประเทศไทย) จ ากดั

(มอรเิชยีส) 100.00%

บรษิทั เมอรเ์มด ออฟชอร ์เซอรว์สิเซส พทีอีี แอลทดีี

บรษิทั โทรเีซน-วนิามา เอเยนตซ์สี์ จ ากดั

(สงิคโปร)์ 100.00%

(เวยีดนาม)

บรษิทั โทรเีซน ชปิป้ิง เยอรมน ีจเีอ็มบเีอช บรษิทั โทรเีซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
(เยอรมนั) (เวยีดนาม)

บรษิทั โทรเีซน ชารเ์ตอรร์ิง่ (เอชเค) ลมิเิตด็ (2)

บรษิทั ซสีเคป เซอรเ์วยส์ พทีอีี แอลทดีี

บรษิทั ยูเอ็มเอส พอรต์  เซอรว์สิเซส จ ากดั
(ฮ่องกง)

(สงิคโปร)์ 100.00%

(ไทย)

บรษิทั โทรเีซน ชปิป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (1)

(ไทย)

บรษิทั เมอรเ์มด ซบัซ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั

บรษิทั ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั
(ไทย)

(ไทย) 100.00%

(ไทย)

บรษิทั โทรเีซน (กรงุเทพ) จ ากดั บรษิทั ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร ์จ ากดั
(ไทย)

(สงิคโปร)์ 100.00% (ไทย)

(ไทย)

บริษทั โทรีเซน ชปิป้ิง คอมพานี พทีอีี แอลทดีี บริษทั เมอร์เมด ดริลลิ่งค ์(มาเลเซีย) เอสดเีอ็น บีเอชด ี(4) บรษิทั ยูเอ็มเอส ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั
(สงิคโปร)์ (มาเลเซยี) 100.00%

(สงิคโปร)์ (ไทย) 100.00% (เวยีดนาม)

บรษิทั ทอร ์เฟรนดช์ปิ ชปิป้ิง พทีอีี แอลทดีี บรษิทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรว์สิเซส จ ากดั (มหาชน) (6)บรษิทั เอ็มทอีาร-์2 จ ากดั

(สงิคโปร)์ (ไทย) 95.00% (สงิคโปร)์

บรษิทั ทอร ์ฟอรจ์นู ชปิป้ิง พทีอีี แอลทดีี บรษิทั เอ็มทอีาร-์1 จ ากดั บรษิทั บาคองโค จ ากดั

(ไทย) (จดัตัง้ในไทยแต่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร)์ 58.22% (ไทย)

บรษิทั โทรเีซน ชปิป้ิง สงิคโปร ์พทีอีี แอลทดีี บรษิทั เมอรเ์มด ดรลิลิง่ค ์จ ากดั บรษิทั พเีอม็ โทรเีซน เอเชยี (สงิคโปร)์ พทีอี ีแอลทดีี

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส ์จ ากดั (มหาชน)
(ไทย)

กลุ่มธรุกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธรุกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร กลุ่มการลงทนุอ่ืน

บรษิทั เลเซอร ์เกม เอเชยี จ ากดั

บรษิทั พรโีม ชปิป้ิง จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เมอรเ์มด มารไิทม ์จ ากดั (มหาชน) (3) บริษทั พเีอ็ม โทรีเซน เอเชยี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)
โลจิสติกส์
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บริษทัมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 รับจดัการเรือเดนิทะเล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

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

กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

10. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 58.22% 
11. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
12. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
13. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
14. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
15. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
16. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
17. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 49.00% 
18. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี แอลทีดี ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

19. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 45.00% 
20. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั เพื่อการลงทุน 100.00% 
21. บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส เพื่อการลงทุน 100.00% 
22. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 100.00% 
23. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิอาระเบีย จ ากดั ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 95.00% 
24. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง 49.00% 
25. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 33.76% 
26. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
27. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
28. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ากดั ใหบ้ริการขดุเจาะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
29. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส คอมพานี  

แอลแอลซี 
ให้บริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซมแก่
บริการขดุเจาะและธุรกิจปิโตรเคมี 

40.00% 

30. บริษทั พีทีจีซี จ ากดั อสงัหาริมทรัพย ์ 49.00% 
 
 

กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

31. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อการลงทุน 68.52% 
32. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี เพ่ือการคา้ทัว่ไป 100.00% 
33. บริษทั บาคองโค จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย 100.00% 
 
กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ 

โลจสิตกิส์ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

34. บาเรีย เซเรส บริหารท่าเรือเก่ียวกบัการขนถ่ายสินคา้ 28.00% 
35. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั บริการขนส่งทางทะเล 40.00% 
36. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายถ่านหิน 92.93% 
37. บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั บริหารจดัการดา้นขนถ่ายสินคา้และจ าหน่ายปุ๋ย 99.99% 
38. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ากดั ขนส่งทางน ้ า 99.99% 
39. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั ขนส่งทางบกและจ าหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวล 99.99% 
40. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ากดั บริการท่าเทียบเรือ 99.99% 
41. บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ตวัแทนเรือ 50.00% 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

42. บริษทั โทรีเซน-วนิามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั ตวัแทนเรือและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 49.00% 
43. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายหนา้เช่าเหมาเรือ 49.00% 
44. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั ตวัแทนเรือ 51.00% 
45. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั คลงัเก็บสินคา้ 51.00% 
46. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ ากดั จดัหาอุปกรณ์ส าหรับจดัวางสินคา้ในเรือเดินทะเล 99.99% 
47. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ตวัแทนเรือ 100.00% 
48. บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี บริการท่าเรือเก่ียวกบัการขนถ่ายสินคา้ 49.00% 
 

อาหารและเคร่ืองดืม่ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

49. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 99.99% 
50. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 70.00% 
51. บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 70.00% 
 

การบริหารจดัการน า้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

52. บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั น ้าด่ืมและบริการก าจดัน ้ าเสีย 51.00% 
53. บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
การบริหารจดัการน ้ า 80.50% 

 
 

การลงทุนอืน่ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
การถือหุน้ 

54. บริษทั เอเชีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส จ ากดั เพื่อการลงทุน 99.99% 
55. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั ไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง 30.00% 
56. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย ์ 60.00% 
57. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั เพื่อการลงทุน 99.99% 
58. บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เพื่อการลงทุน 100.00% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได ้

  
% การถือหุ้น รายได้ (บาท) 

กลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย ของ TTA ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับปีส้ินสุด % 
   31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561   31 ธ.ค. 2562  

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ชิปป้ิง 100 4,007,397,043  29 5,816,461,835  41  6,772,598,798 41 
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง เมอร์เมด 58.2 4,918,923,124  35 3,071,867,557  22  3,286,039,877 20 

ถ่านหิน/กลุ่มธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ UMS/1 92.9 448,118,629  3 249,143,366  2 125,593,756 1 

ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร บาคองโค/2 100 2,871,765,483  21  2,775,153,135  19  2,877,681,309 17 
กลุ่มธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ GTL/CMSS 51/99.9 1,146,056,725  8 2,033,713,151  14  2,366,064,180 14 
รายไดอ่ื้น 487,453,403  4  285,609,634 2 1,094,103,079 7 
รวม 13,879,714,407 100 14,231,948,678 100 16,522,080,999 100 

 
 
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 

 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 

 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 โดยคิดเป็นค่าระวางต่อตนั อยา่งไก็ตามเพ่ือความสะดวกและความเขา้ใจในการเปรียบเทียบ
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีปฏิบติักนัมาตลอด  ในการรายงานไดมี้การค าณวณแปลงรายไดจ้าก
การให้บริการค่าเช่าเหมาล าแบบเป็นเท่ียวให้อยูใ่นรูปแบบเทียบเท่ารายไดจ้ากการให้เช่าเหมาเป็นแบบระยะเวลา (Time 
Charter Equivalent )  เพ่ือน ามาค านวณรายไดค้่าระวางถวัเฉล่ียต่อวนั 

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 
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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 

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 เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) เติบโตข้ึนจากจุดเร่ิมตน้เล็กๆ ในปี 

2447 ในฐานะของบริษทัท่ีเป็นผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ทางเรือจนกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มธุรกิจระดบัสากลซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
ภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออกกลาง และยโุรปในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 
โดยประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลายภายใตส่ี้กลุ่มธุรกิจหลกัอนัประกอบไปดว้ยธุรกิจขนส่งทางเรือ 
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร และการลงทุนอ่ืน 
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จากจุดเร่ิมตน้ในปี 2528 เม่ือบริษทัฯ เร่ิมให้บริการด้านการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การด าเนินธุรกิจในด้าน
พาณิชยน์าวีไดก้ลายมาเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ นับตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือและขยายธุรกิจเพ่ือท่ีจะมีเรือขนส่งสินคา้
เป็นของตนเอง ธุรกิจพาณิชยน์าวีของบริษทัฯ น้ียงัไดแ้ผ่ขยายครอบคลุมไปยงัธุรกิจการให้บริการงานขุดเจาะน ้ ามนัและ
ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง เม่ือบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือบริษทั เมอร์เมด มารีน เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
การให้บริการงานขุดเจาะน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังในเวลาต่อมา และเม่ือธุรกิจดงักล่าวไดมี้การขยายตวัมาก
ยิง่ข้ึน ในท่ีสุดบริษทั เมอร์เมด มารีน เซอร์วสิเซส จ ากดั  ก็ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 
2550 และเปล่ียนช่ือมาเป็น บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) บริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจออกไปเพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจ นอกเหนือจากกลุ่มพาณิชยน์าวีในปี 2552 เม่ือบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”)  และบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยของเวยีดนามท่ีมีช่ือวา่ บริษทั บาคองโค 
จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯ ยงัสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของกิจการผ่านการน าบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
(“PMTA”) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดส้ าเร็จในปี 2558 นอกเหนือจากท่ีเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะขยายธุรกิจออกไปเพ่ือลดการพ่ึงพิงธุรกิจพาณิชยน์าวี ซ่ึงมีลกัษณะ
ของการเป็นรอบวฏัจกัรท่ีสูง และเพื่อท าใหบ้ริษทัฯ สามารถมีรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึน  

ในปี 2554 บริษทัฯ เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเม่ือนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดก้ลายมาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ
บริษทัฯ  ซ่ึงภายใตก้ารน าของนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ บริษทัฯ ได้มีการประเมินสถานะทางธุรกิจใหม่ พร้อมทั้ งมีการ
ปรับเปล่ียนโดยเป็นไปอยา่งรอบคอบ ดว้ยการวางรากฐานใหม่เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของธุรกิจหลกัท่ีมีอยูใ่ห้ดียิ่งข้ึน และ
เพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ดังนั้น เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ขา้งตน้ บริษทัฯ ได้ประสบ
ความส าเร็จในการระดมเงินทุนโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมสองคร้ัง ในขณะท่ีเมอร์เมดก็ไดมี้การ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและบุคคลในวงจ ากดัดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะก้าวข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชียท่ีได้รับความไวว้างใจและความ
น่าเช่ือถือมากท่ีสุด (To be the Most Trusted Asian Investment Group) บริษทัฯ ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจใหม่ข้ึนใน
ปี 2557 โดยภายใตทิ้ศทางกลยุทธ์ใหม่น้ี บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่ในหลักการเดิมของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาความ
หลากหลายในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งแสวงหาการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนและมีความยืดหยุน่ให้มากข้ึนไปกวา่เดิม ทั้งน้ี เพ่ือ
พฒันาความสามารถของบริษทัฯ ใหส้ามารถรับมือกบัความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ท่ีกล่าวมาน้ีได ้บริษทัฯ ไดมี้การระดมทุนอีก
คร้ังในปี 2558 ดว้ยการออกหุน้เพ่ิมทุนจ านวนเงิน 7,286 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจไปยงักิจการคา้ปลีกอาหาร (food retail) และอุตสาหกรรมการบริหารทรัพยากรน ้ าใน
ประเทศไทย การขยายธุรกิจไปยงักิจการคา้ปลีกอาหารของบริษทัฯ เร่ิมตน้ดว้ยการเขา้ซ้ือกิจการพิซซ่า ฮทั ในประเทศไทย 
จากบริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดัในปี 2560 และต่อมาบริษทัฯ ก็ไดใ้ชศ้กัยภาพใหม่น้ี 
ดว้ยการรับและเร่ิมด าเนินธุรกิจแฟรนไชส์กิจการร้านอาหาร ทาโก ้เบลล์ ในประเทศไทยในปี 2562 ส าหรับธุรกิจการ
บริหารทรัพยากรน ้ า บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนเชิงกลยทุธ์ในปี 2561 ดว้ยการเขา้ถือหุ้นใหญ่ในบริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ 
แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“AIM”) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าของไทยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารทรัพยากรน ้ า  การ
เขา้ซ้ือกิจการน้ี บริษทัฯ อยูใ่นสถานะท่ีเขม้แขง็ท่ีจะสามารถขยายธุรกิจออกไปได ้โดยใชป้ระโยชน์จากโอกาสในภาคธุรกิจ
น้ีของประเทศไทยและระดบัภูมิภาคท่ีก าลงัเติบโตอยา่งเตม็ท่ี 
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กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ 
ดว้ยความยดึมัน่ในวสิยัทศัน์ท่ีวา่ “บริษทัฯ จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชียท่ีไดรั้บความ

ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด” บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ าทางธุรกิจดว้ยการด าเนินงานอยา่งมีความรับผิดชอบ 
และเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน รวมทั้ งสร้างมูลค่าและการเติบโตในระยะยาว ด้วยเป้าหมายท่ีจะส่งผ่าน
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมในตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไปสู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ภายใตก้รอบการด าเนินธุรกิจท่ีมีความ
หลากหลายและศกัยภาพหลกัขององคก์รดงักล่าวน้ี บริษทัฯ ตั้งเป้าท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งดา้นความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทัฯ ในพอร์ตการลงทุน เพ่ือผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งและยัง่ยืน ตลอดจนสร้างผลก าไรให้กบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ทุกกลุ่มใหส้ามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการเงินท่ีเหนือกวา่และมีผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนื 
บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะเจริญเติบโตและพฒันาธุรกิจแฟรนไชส์หลกัๆ รวมถึงช่ือเสียงของบริษทัฯ  ดว้ยการปรับปรุงในดา้น
ต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษทัฯ จะมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพและ
ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าใหเ้ขม้งวดมากยิง่ข้ึน 

บริษทัฯ มีเป้าหมายสูงสุดในการส่งผ่านการเติบโตอยา่งมัน่คงและสมดุลในทุกแขนงธุรกิจ โดยจะเร่งการเติบโต
ของธุรกิจจากความหลากหลายของโอกาสทางกลยทุธ์ท่ีจะท าให้เกิดผลก าไรท่ีย ัง่ยืนในระยะยาว  บริษทัฯ จะยงัคงด าเนิน
ธุรกิจโดยการใช้การปรับเปล่ียนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เน่ืองด้วยในปีท่ีจะมาถึงน้ี บริษทัฯ ตั้งเป้าท่ีจะรวมและพฒันากลไก
ขบัเคล่ือน (growth engine) ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีโตข้ึนใหมี้ความมัน่คงยิง่ข้ึนต่อไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มิไดห้ยดุ
การหาโอกาสในการควบรวมกิจการอ่ืนๆ หรือการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเนน้การใชก้ลยทุธ์ท่ียืดหยุน่แต่รัดกุมใน
การท าธุรกิจในประเทศไทยและแถบอินโดจีน แต่ทั้งน้ี บริษทัฯ จะใชค้วามละเอียดรอบคอบและความเขม้งวดในการเลือก
เฟ้นใหม้ากยิง่ข้ึน บริษทัฯ จะยงัคงสร้างความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ทางธุรกิจต่อไปเพ่ือให้เกิดการพฒันาธุรกิจใหม่ดว้ยศกัยภาพ
ของบริษทัฯ  

ในฐานะกลุ่มบริษทัท่ีมีความหลากหลายทางธุรกิจ ความส าเร็จของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการบริหาร
การลงทุนและการด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพในแต่ละรอบวฏัจกัรของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งสร้าง
มูลค่าท่ีย ัง่ยนืดว้ยการบริหารจดัการในระยะยาว บริษทัฯ จะยงัคงแสวงหานวตักรรมและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีศกัยภาพสูง  รวมทั้งการก ากบัดูแลและวินยัท่ีเขม้งวดในทุกธุรกิจของ
บริษทัฯ 

บริษทัฯ จะเป็นบริษทัท่ีมีความหลากหลายทางธุรกิจยิ่งข้ึน โดยให้ความส าคญักบัผลประกอบการและการสร้าง
มูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 
พอร์ตการลงทุนทางธุรกจิ 

ในฐานะท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน บริษทัฯ มีพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจท่ี
หลากหลาย โดยประกอบไปดว้ยส่ีกลุ่มธุรกิจหลกัอนัไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจ
เคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืน ในส่วนของการลงทุนอ่ืนน้ี บริษทัฯ ประกอบกิจการคา้ปลีกอาหาร การ
บริหารทรัพยากรน ้ า และธุรกิจการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์เป็นหลกั โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างและท าให้มูลค่าของ
ผูถื้อหุ้นมีความยัง่ยืน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้ท่ีการบริหารจดัการและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัพอร์ตการลงทุนทาง
ธุรกิจในภาพรวมอีกดว้ย  
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พอร์ตการลงทุนทางธุรกิจหลกัท่ีส าคญั ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2562 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) 

ผู้ให้บริการแฟรนไชส์ค้าปลีกอาหารในประเทศไทย 
 

 บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั (สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 70) 
ผู้ให้บริการแฟรนไชส์ค้าปลีกอาหารในประเทศไทย 
 

 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 
 

 การลงทุนอ่ืนๆ 
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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 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 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  
 

 หลงัจากการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงธุรกิจและศกัยภาพทางการคา้โดยการพิจารณาถึงความผนัผวนของตลาด
ขนส่งสินค้าแห้งเทกองในช่วงปี 2562 รายรับจากการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัทเพ่ิมสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ใน
ขณะเดียวกนั ดว้ยกลยทุธ์การป้องกนัความเส่ียงของสินคา้คงคลงัตามฤดูกาล (seasonal hedging strategy) ในส่วนของเรือท่ี
บริษทัเป็นเจา้ของ ก็ส่งผลใหผ้ลตอบแทนปรับตวัสูงข้ึน โดยรายรับจากเรือท่ีบริษทัเป็นเจา้ของมีอตัราสูงกวา่ดชันีตลาด 
  

ในปี 2562 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบั:  
 การคงไวซ่ึ้งการบริหารจดัการตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัส่งผลใหโ้ทรีเซนเป็นหน่ึงในบริษทัท่ีมีค่าใชจ่้ายราย

วนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือท่ีต ่าท่ีสุดของอุตสาหกรรมน้ี 



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

- 15 - 
 

 การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในส่วนของการปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าอบัเฉาเรือของเรือทุกล า 
 การเตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัต ่าหลงัการประกาศใชก้ฎระเบียบ IMO 2020 
 การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 การด าเนินมาตรการบริหารความเส่ียงแบบมืออาชีพและการรายงานผลเป็นรายสปัดาห์ 
 การชนะการประมูลโครงการใหม่ของแคนาดาและยงัคงเป็นหน่ึงในบริษทัขนส่งท่อเหลก็เคลือบท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก 

จากการท่ีโทรีเซน ชิปป้ิง มีการบริหารจดัการกองเรือและแผนกลูกเรือโดยหน่วยงานภายในองค์กรเอง ส่งผลให้
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 19 
 

ในเชิงพาณิชย ์บริษทัมีฐานลูกคา้หลกัท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงใชบ้ริการของกองเรือโทรีเซนในการขนส่งสินคา้ไปยงัตลาด
ท่ีส่งมอบสินคา้ทนัทีและตลาดซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้ 
 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีซอฟต์แวร์ท่ีทนัสมยัและดีท่ีสุดในการบริหารเท่ียวเรือ การตรวจวดัความเส่ียง และการ
รายงานผล ซ่ึงท าใหบ้ริษทัสามารถควบคุมผลตอบแทนไดอ้ยา่งรัดกมุ 
 

ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
 

โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์  
ณ ส้ินปี 2562 โทรีเซน ชิปป้ิง เป็นเจา้ของเรือประเภท Supramax รวม 21 ล า โดยมีขนาดระวางบรรทุกสินคา้รวม 

1.16  ลา้นเดทเวทตนั  อายุเฉล่ียของกองเรือโทรีเซน 12.71  ปี และขนาดระวางบรรทุกเฉล่ียอยู่ท่ี 55,285  เดทเวทตนั 
นอกจากน้ี ยงัมีเรือขนส่งสินคา้แห้งเทกองอีกจ านวนประมาณ 16.1 ล า ท่ีบริษทัไดเ้ช่ามาเสริมเพ่ิมเติมแบบเต็ม

ระยะเวลาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงระหวา่งปี  
 

โครงสร้างกองเรือ (ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2562)   
1.  จ านวนเรือ 

จ านวนเรือ 

ประเภทของเรือ เรือทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ เรือทีเ่ช่า (เทยีบจ านวนล า) เรือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 
Handymax - 0.4 - 0.4 
Supramax 21 15.7 - 36.7 

รวม 21 16.1 - 37.1 

 
2. อายุเฉลีย่กองเรือ (Simple Average Age) 

อายุเฉลีย่ของกองเรือ 

ประเภทของเรือ เรือท่ีบริษทัเป็นเจา้ของ เรือทีเ่ช่า เร่ือท่ีสัง่ต่อใหม่ รวม 
Handymax -  9.80 - 9.80 
Supramax 12.71 8.31 - 8.81 

รวม 12.71 8.35 - 8.84 
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3. รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 ช่ือเรือ วันที่ส่งมอบเรือ
จากอู่ต่อเรือ 

 เดทเวทตัน  อายุ ชนิดของเรือ การจัดช้ันเรือ 

1 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 05/01/2553 57,015  9.99 Bulk Carrier Standard BV 
2 ทอร์ เบรฟ 15/11/2555 53,506  7.13 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape ABS 
3 ทอร์ บรีซ 13/08/2556 53,572  6.39 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape ABS 
4 ทอร์ เฟียร์เลส 9/11/2548 54,881  14.15 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 
5 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554 54,123  8.55 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 
6 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123  9.97 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 
7 ทอร์ ฟิวเจอร์ 03/03/2549 54,170  13.84 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 
8 ทอร์ อินดิเพนเดน็ซ์ 23/10/2544 52,407  18.20 Bulk Carrier Standard NKK 
9 ทอร์ อินฟินิต้ี 01/02/2545 52,383  17.92 Bulk Carrier Standard NKK 
10 ทอร์ อินสุว ิ 16/11/2548 52,489  14.13 Bulk Carrier Standard NKK 
11 ทอร์ อินทิกริต้ี 02/04/2544 52,375  18.76 Bulk Carrier Standard BV 
12 ทอร์ เมดอ็ค 15/07/2548 55,695  14.47 Bulk Carrier Standard KR 
13 ทอร์ มากนัฮิลด ์ 28/06/2549 56,023  13.52 Bulk Carrier Standard NKK 
14 ทอร์ แมก็ซิมสั 07/10/2548 55,695  14.24 Bulk Carrier Standard KR 
15 ทอร์ เมเนลอส 25/08/2549 55,710  13.36 Bulk Carrier Standard KR 
16 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 11/10/2548 55,862  14.23 Bulk Carrier Standard ABS 
17 ทอร์ โมนาดิค 05/09/2549 56,026  13.33 Bulk Carrier Standard NKK 
18 ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 25/06/2551 58,781  11.52 Bulk Carrier Standard KR 
19 ทอร์ เคอริจ 22/04/2552 58,693  10.70 Bulk Carrier Standard DNV-GL 
20 ทอร์ แคลลิเบอร์ 19/12/2551 58,732  11.04 Bulk Carrier Standard NKK 
21 ทอร์ ไชโย 16/07/2551 58,731  11.47 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 

 ปี 2562 เป็นปีท่ีมีเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีน าไปสู่ความผนัผวนของธุรกิจการขนส่งสินคา้แห้งเทกองอยา่งมาก ในช่วง
คร่ึงแรกของปี ตลาดไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเข่ือนแตกในเหมืองแร่เหล็กท่ีประเทศบราซิล (Vale dam 
tragedy) ซ่ึงท าให้ปริมาณแร่เหล็กในตลาดลดลง ในช่วงคร่ึงหลงัของปีไดมี้การผลิตแร่เหล็กอีกคร้ังท าให้ปริมาณการคา้
เพ่ิมข้ึนก่อนท่ีกฎระเบียบใหม่เก่ียวกบัเช้ือเพลิง IMO 2020 จะมีผลบงัคบัใชใ้นช่วงปลายปี ทั้งน้ีเน่ืองจากเรือประเภท 
capesize จ านวนหน่ึงไดข้ยายระยะเวลาการอยูใ่นอู่แหง้นานข้ึน เพราะตอ้งปรับปรุงระบบบ าบดัอากาศเสียท่ีเส่ือมสภาพ ใน
ขณะเดียวกนัก็มีการลดลงของอุปสงคจึ์งน าไปสู่ภาวะตลาดท่ีปรับตวัดีข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของปี  

อยา่งไรก็ตาม ความผนัผวนของตลาดก็ส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางการคา้เพ่ิมข้ึนดว้ย บริษทัยงัคงมุ่งเป้าไปท่ีการ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลกัและพยายามคงสดัส่วนของการเป็นผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางเรือและการเป็นเจา้ของเรือเองให้
สมดุลกนั  

ดว้ยวิธีน้ี บริษทัจึงสามารถใชฐ้านลูกคา้ท่ีมีอยูแ่ละยอดการจองเรือล่วงหนา้เป็นประกนัถึงผลก าไรของเรือ ทั้งท่ี
บริษทัเป็นเจา้ของเองรวมถึงเรือท่ีเช่าเหมาล าแบบเป็นระยะเวลาดว้ย 

บริษัทบริหารความเส่ียงด้วยการกระจายกองเรือไปยงัตลาดหลายภูมิภาค ได้แก่ มหาสมุทรแอตแลนติก 
มหาสมุทรอินเดีย และ มหาสมุทรแปซิฟิก และหากเป็นไปได้ บริษทัจะส่งเรือไปยงัพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีการส่งออกเมล็ด
ธญัพืชตามฤดูกาล ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งยอ่มส่งผลถึงการเพ่ิมข้ึนของระดบัอตัราค่าระวางดว้ย  บริษทัได้
รวมการวา่จา้งแบบระยะสั้นเขา้ไวด้ว้ย เพ่ือช่วยป้องกนัความเส่ียงส าหรับไตรมาสท่ีก าลงัจะมาถึง และช่วยดึงราคาตลาด
ภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด (spot market) ใหสู้งข้ึนดว้ย 
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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 2562 เมอร์เมดเปิดด าเนินการเป็นคร้ังแรกในปี 2526 จากนั้นในปี 2538 
TTA จึงไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บางส่วนในเมอร์เมด และน าเมอร์เมดเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโ์ปร์ (“SGX”) 
ไดส้ าเร็จในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2550 

เมอร์เมดเป็นบริษทัชั้นน าระดบัโลกดา้นการให้บริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล และบริการขุดเจาะนอกชายฝ่ังแก่
บริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติทัว่โลกหรือใหบ้ริการแก่ผูรั้บจา้งช่วงต่อจากบริษทัน ้ ามนั มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นประเทศ
ไทยและมีฐานปฏิบติัการกระจายอยูใ่นหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจกัร 

ดว้ยความหลากหลายของผลิตภณัฑข์องเมอร์เมด ไม่วา่จะเป็นเรือวศิวกรรมใตท้ะเล อุปกรณ์ด าน ้ าแบบพิเศษ ยาน
ส ารวจใตท้ะเลระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) เรือขดุเจาะนอกชายฝ่ัง และแท่นท่ีพกัอาศยั เมอร์เมดจึงสามารถให้บริการแบบ
ครบวงจรแก่บริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการขดุเจาะนอกชายฝ่ังได ้เมอร์เมดด าเนินงานอยูใ่น
แวดวงธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมากว่า 30 ปี และในปัจจุบันมีลูกคา้ผูใ้ช้บริการอยู่ใน 5 ภูมิภาคทั่วโลก 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) อนัเป็นกล
ยทุธ์ระยะสั้น และการตั้งเป้าหมายเพ่ือการเติบโต (Positioning for Growth) อนัเป็นวิสัยทศัน์ระยะยาวของบริษทั มาใชค้วบคู่
กนัในการบริหารงาน เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ใหเ้ติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจหลกั (Strengthening our Core) : เมอร์เมดให้ความส าคญักบัการปกป้อง
ตลาดภายในประเทศและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานภายในองค์กรเป็นอนัดบัแรก ในปี 2562 เมอร์เมดไดด้ าเนินการ
เร่ืองส าคญัในหลายเร่ือง ๆ อาทิเช่น การต่อสัญญา IRM การจดัการสินทรัพยใ์นส่วนของงานบริการวิศวกรรมใตท้ะเลของ
บริษทัใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ การไดรั้บการรับรองให้เป็นผูใ้ห้บริการดา้นการด าเนินการร้ือถอน การ
ขยายธุรกิจสู่ตลาดการติดตั้งสายเคเบิลลมนอกชายฝ่ัง การจดัท างบการเงินรวมอยา่งครอบคลุมและการปรับปรุงการควบคุม
ตน้ทุนใหเ้หมาะสม โดยยงัคงรักษาคุณภาพอนัเป็นเลิศในการใหบ้ริการ 

การตั้งเป้าหมายเพ่ือการเติบโต (Positioning for Growth) : ในการท่ีจะผลกัดนักลยทุธ์น้ีให้ส าเร็จ เมอร์เมดไดมุ่้งเนน้
ในการวางรากฐานเพ่ือท่ีจะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ และการให้บริการแบบส่งเสริมกนั (cross selling) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของงานบริการวศิวกรรมใตท้ะเลใหสู้งข้ึน โดยน าเสนอการใหบ้ริการท่ีครบวงจรทั้งแบบระยะสั้น
และระยะกลางและการใหบ้ริการแบบเหมาจ่าย 
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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
ใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่งานติดตั้งอุปกรณ์วศิวกรรมใตท้ะเล การร้ือถอนโครงสร้าง
นอกชายฝ่ัง งานส ารวจ งานซ่อมแซมและการบ ารุงรักษา งานก่อสร้าง งานติดตั้ง และงานโครงการวางท่อและสายเคเบิล 
เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยเรือสนบัสนุนงานวศิวกรรมใตท้ะเลจ านวน 6 ล า 
โดย 3 ใน 6 ล า เป็นเรือสนบัสนุนนกัประดาน ้ า (dive support vessels) แบบพิเศษ และยานส ารวจใตท้ะเลระบบรีโมทคอนโทรล 
(ROV) อีก 13 ล า ท่ีมีระบบสนบัสนุนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ส าหรับน ้ าลึกและน ้ าลึกมาก นอกจากกองเรือเหล่าน้ีแลว้ ส่วน
งานวศิวกรรมใตท้ะเลจะมีทีมนกัประดาน ้ ามืออาชีพ ช่างเทคนิค ช่างส ารวจ บุคลากรดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยั 
(HSE) บุคลากรท่ีเช่ียวชาญและพนกังานพิเศษอีกประมาณ 1,000 คน ไม่นบัรวมพนกังานประจ าท่ีมีอยูแ่ลว้ ท่ีช่วยงานใน
โครงการบริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลต่างๆ  

บริการของกองเรือและบริการนักประดาน า้ 
เรือทุกล าไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนั DNV หรือ ABS ซ่ึงทั้ง 2 สถาบนัเป็นสถาบนัจดัชั้นเรือระดบัแนว

หนา้ เรือทุกล าตอ้งเขา้รับการตรวจสภาพเรืออยา่งสม ่าเสมอจากสถาบนัจดัชั้นเรือ นอกเหนือจากการเขา้อู่ซ่อมแหง้และเขา้
ศูนยซ่์อมบ ารุงตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

ความสามารถท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึงของส่วนธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเล คือ การให้บริการนกัประดาน ้ าตามมาตรฐาน
ระดบัโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมาตรฐานท่ีก 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 
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ล าดบัที ่ ช่ือเรือ ประเภทเรือ 
ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
5. เมอร์เมด ชาเลนเจอร์ เรือบริการและสนบัสนุนงานวศิวกรรม

ใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์
2551 2551 

6. เมอร์เมด สยาม เรือสนบัสนุนการก่อสร้างระบบ DP2 2534 2553 
 
บริการหลกัของส่วนงานวศิวกรรมใตท้ะเล มีรายละเอียดดงัน้ี  
การส ารวจ การส ารวจก่อนการติดตั้ง ซ่ึงไดแ้ก่ การก าหนดต าแหน่งท่ีจะท าการขุดเจาะและการให้ความ

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

และเสา การวางและฝังท่อ การติดตั้งและยึดเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเคร่ือง การทดสอบ
และการตรวจสอบ การร้ือถอนโครงสร้างนอกชายฝ่ัง ระบบ SURF และการวางและเช่ือมต่อ
สายเคเบิลและเชือกช่วยชีวติ 

การผลติ การตรวจสอบ การซ่อมบ ารุงและการซ่อมแซมโครงสร้างท่ีใชใ้นการผลิต เสา ท่อส่ง และ
อุปกรณ์ใตน้ ้ า 

 
บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ากดั (“AOD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนท่ีเมอร์เมดถือหุน้อยูร้่อยละ 33.76 และเป็น

เจา้ของและด าเนินงานกองเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวัสูงและทนัสมยั AOD ไดรั้บมอบเรือขดุ
เจาะแบบสามขา (Jack-up) AOD-I AOD-II และ AOD-III ทั้งสามล าเขา้มาในกองเรือขดุเจาะในปี 2556 สญัญาบริการเรือขดุ
เจาะแบบสามขาทั้งสามล าเร่ิมในปี 2556 และมีการต่อสญัญากบัลูกคา้เดิมอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี 2565  และในปี 2562 เรือขดุ
เจาะแบบสามขาทั้งสามล าของบริษทัมีอตัราการใชง้านโดยเฉล่ียเกือบสูงสุดทั้งหมด 

 
 
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 าตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นจากสมาคมจดัอนัดบัชั้นเรือท่ีมีช่ือเสียง โดยจดัล าดบัจากมาตรฐาน

ของการปฏิบติังานและความปลอดภยั ส่วนเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ของ AOD จะไดรั้บการจดัอนัดบัชั้นโดย ABS 
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บริการของกองเรือ 
 ในปี 2562 AOD ประสบความส าเร็จในการขยายสญัญาการใหบ้ริการส าหรับเรือขดุเจาะแบบสามขาทั้งสามล า ซ่ึง
ท าใหมี้การจา้งงานอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี 2565 และในปี 2562 น้ีเรือขดุเจาะแบบสามขาของ AOD ไดส่้งมอบงานใหก้บั
ลูกคา้อยา่งสมบูรณ์โดยมีอตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ียเกือบสูงสุดทั้งหมด  

 เรือขุดเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้งสามล าของ AOD ไดรั้บการออกแบบจาก Keppel FELS ในชั้น MOD V-B 
ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่เป็นเรือขุดเจาะท่ีไดรั้บการออกแบบตรงตามท่ีบริษทัขุดเจาะรายใหญ่และบริษทัน ้ ามนัต่างๆ นิยมใช้
งานในพ้ืนท่ีน ้ าต้ืนทุกแห่งของโลก เรือขดุเจาะแบบน้ีจะไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ลอดทั้งปีในพ้ืนท่ีอ่าว
เมก็ซิโก มหาสมุทรอินเดีย ทะเลเหนือทางตอนใต ้บริเวณชายฝ่ังตะวนัออกกลาง นอกชายฝ่ังอินเดีย นอกชายฝ่ังออสเตรเลีย 
นอกชายฝ่ังนิวซีแลนด ์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 านกังานใหญ่ตั้งอยูท่างตอนใต้
ของประเทศเวยีดนาม ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตร ในขณะท่ี PMTS เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศสิงคโปร์ 
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) 
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เพ่ือเป็นการขยายฐานลูกคา้ เพ่ิมช่องทางการขาย และจดัจ าหน่ายในต่างประเทศ บาคองโคด าเนินการผลิตตาม

ค าสัง่ซ้ือและจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ภายนอก ปัจจุบนั บาคองโคมีการส่งออกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีไปยงั 30 กวา่ประเทศทัว่โลก 
โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นประเทศในแถบแอฟริกา ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีท่ี
กล่าวไปแลว้นั้น บาคองโคมีการจดัจ าหน่ายสารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสารก าจดัแมลงในประเทศเวียดนามและ
ปุ๋ยทางใบทั้งในประเทศเวียดนามและต่างประเทศ โดยกระบวนการผลิตและการบรรจุหีบห่อส าหรับสารเคมีป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืชเป็นการวา่จา้งบุคคลภายนอก (Outsource) ตามสูตรและมาตรฐานท่ีบาคองโคก าหนด นอกจากน้ี บาคองโค 
เป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางการตลาด ขาย และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช และปุ๋ยทางใบ
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีมีการจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองในประเทศเวยีดนาม  

 
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) 
เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในการสังเคราะห์แสงและการผลิตเมล็ดพืช  ปุ๋ยท่ีมี
ฟอสเฟต (P) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการพฒันาและเจริญเติบโตของล าตน้และระบบราก ขณะท่ีปุ๋ยท่ีมีโพแทช 
(K) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในการสร้างและเคล่ือนยา้ยสารอาหารไปเล้ียงในส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโต เพ่ิมคุณภาพ
ของดอกผล และเพ่ิมปริมาณโปรตีนเพ่ือป้องกนัการติดโรค  
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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 าจดัแมลงเป็นสารเคมีชีวภาพหรือสารเคมีสังเคราะห์เพ่ือการป้องกนั 

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

ปุ๋ ยทางใบ 
ปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยสารละลายท่ีใชใ้นการฉีดพน่พืชเพ่ือการดูดซึมทางใบ เน่ืองจากสารอาหารจะถูกดูดซึมทางใบได้

เร็วกวา่ทางราก ปุ๋ยทางใบให้สารอาหารคลา้ยคลึงกบัปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จึงนิยมใชก้บัการปลูกผกัและผลไมโ้ดยจะให้
ผลผลิตท่ีสูงและคุณภาพดีกวา่ 

 
3. การให้บริการจดัการพืน้ทีโ่รงงาน 

บาคองโคตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ในเขตพ้ืนท่ี Ba RiaVung Tau ทางตอนใตข้องเวยีดนาม ซ่ึงอยูห่่าง
จากนครโฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตร นิคมอุตสาหกรรม Phu My I มีความโดดเด่นในการดึงดูดผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม ดว้ยท าเลท่ีติดกบัแม่น ้ า นิคมอุตสาหกรรม Phu My I จึงถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางการส่งออกของทางตอน
ใตข้องประเทศเวียดนาม และไดรั้บประโยชน์จากความตอ้งการบริการดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงบริการดา้นโลจิสติกส์มีความ
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนท่ีเพ่ือเก็บสินค้าหรือวตัถุดิบก่อนการส่งออกไปยงัท่าเรือหรือสถานท่ีต่างๆ และเน่ืองจากธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรทั้ งในประเทศเวียดนามและต่างประเทศมีลกัษณะเป็นวฏัจักรข้ึนอยู่กับกิจกรรมภาค
การเกษตรในแต่ละช่วงเวลา จึงท าใหบ้าคองโคมีพ้ืนท่ีวา่งท่ีไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ในช่วงเวลาต่างๆ บาคองโคจึงเล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา้เพ่ือใชพ้ื้นท่ีวา่งให้เป็นประโยชน์ในการรองรับ
ความตอ้งการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บสินคา้สร้างแหล่งรายไดต้่อเน่ือง (Recurring Income) และช่วยให้บาคองโคเติบโตอยา่งย ัง่ยืน
จากการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ 

ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้ของอาคารแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัตามจุดประสงคก์ารใชง้านและขนาดพ้ืนท่ีให้เช่าจดัเก็บสินคา้
กล่าวคือ อาคาร บาคองโค 1 (“BCC I”) และ บาคองโค 3 (“BCC III”) จะถูกใชส้ าหรับเก็บวตัถุดิบสินคา้ส าเร็จรูป อะไหล่
และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรของ บาคองโค เป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม อาจมีการ
ให้ลูกคา้ภายนอกเช่าพ้ืนท่ีวา่งเป็นระยะสั้น ในขณะท่ีอาคาร บาคองโค 5 (“BCC V”) นั้นถูกสร้างข้ึนเพ่ือรองรับการขยาย
สายการบรรจุห่อปุ๋ยทางใบ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีว่างคงเหลือ บาคองโคจึงจดัสรรพ้ืนท่ีดงักล่าวไวเ้พ่ือประกอบ
ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา้ ทั้งน้ี อาคารของบาคองโคสามารถแบ่งยอ่ยไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงั
มีอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคครบวงจร อาทิเช่น ท่ีจอดรถบรรทุก จุดถ่ายสินคา้ บริการรักษาความปลอดภยั  และ
ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปาและระบบระบายอากาศ เป็นตน้  
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ก าลงัการผลติปุ๋ ยเคม ี
ปัจจุบนั โรงงานผลิตปุ๋ยของบาคองโคมีก าลงัการผลิตปุ๋ยประมาณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีก าลงัการบรรจุ

หีบห่อประมาณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี  
 
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) ให้แก่ผลิตภณัฑแ์ละความคุม้ค่าแก่ลูกคา้อีกดว้ย กระบวนการผลิตปุ๋ยจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญ
อยา่งสูงควบคู่กบัเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั โดยบาคองโคจะผลิตปุ๋ยแต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 50,000 เมตริกตนัต่อแต่ละ
สายการผลิต 
 

  
เคร่ืองผสมปุ๋ ยชนิดคลุกเคลา้ เคร่ืองป๊ัมเมด็ 



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

- 25 - 
 

  
การบรรจุหีบห่อ เคร่ืองอบแห้งปุ๋ ยชนิดเมด็ 

 
2.1.4 กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ๆ 
 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
 
ภาพรวมธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกิจการน าเขา้ถ่านหินคุณภาพประเภทบิทูมินสั และซบับิทูมินสั (ถ่านหินสะอาด) มีค่าพลงังาน
ความร้อนระดบัปานกลาง และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย โดยน าเขา้จากประเทศอินโดนีเซียหรือซ้ือจากผูน้ าเขา้ใน
ประเทศ เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้ งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจงัหวดัใกลเ้คียง บริษทัมีอุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายหลกั คือ อุตสาหกรรม
อาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์โดยบริษทัมีกลยทุธ์ในการน าถ่านหินดงักล่าวมาท าการ
คดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกบัคุณสมบติัเชิงวิศวกรรมของหมอ้ไอน ้ าของแต่ละโรงงาน
อุตสาหกรรม    

บริษทัวางรูปแบบการจดัส่งถ่านหินให้ถึงมือลูกคา้อยา่งทนัท่วงที ดว้ยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) แบบครบวงจร โดยมีการบริหารจดัการกบักองถ่านหิน และคลงัสินคา้เป็นอย่างดี เพ่ือให้มัน่ใจว่าเรามีถ่านหิน
เพียงพอส าหรับส่งมอบให้ลูกคา้ ซ่ึงท าให้ลูกคา้ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกับเร่ืองการส ารองถ่านหินและเตรียมพ้ืนท่ีหรือ
คลงัสินคา้ในการจดัเก็บถ่านหินดว้ยตวัเอง  
 
ก: ผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึงมีปริมาณส ารองอยูม่าก โดยแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 
100 ประเทศทัว่โลก ท าใหถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความมัน่คงดา้นปริมาณสูง ราคามีการแข่งขนักนัสูง ส่งผลให้มีราคาถูก
กวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเตา ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติชนิดหน่ึงซ่ึงมีสถานะ
เป็นของแขง็และมีแร่ธาตุท่ีส าคญั คือ คาร์บอน โดยทัว่ไปแลว้ถ่านหินจะมีสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด าและแบ่งไดห้ลายประเภท 
ถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด (พิจารณาจากค่าความร้อน ค่าความช้ืนและปริมาณก ามะถนั) เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ แอนทราไซต ์ 
บิทูมินสั ซบับิทูมินสั และลิกไนต ์ 

บริษทัน าเขา้ถ่านหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสั เน่ืองจากเป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดบั
ปานกลาง มีค่าความช้ืนและปริมาณเถา้ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีปริมาณก ามะถนัท่ีต ่าเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัเตา 
(น ้ ามนัเตามีปริมาณก ามะถนัประมาณร้อยละ 0.1 – 3.0) ท าให้มีมลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก ส าหรับถ่านหินประเภท 
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แอนทราไซต ์บริษทัไม่ไดน้ าเขา้ถ่านหินประเภทน้ีเน่ืองจากมีราคาสูงกวา่มาก อีกทั้งปริมาณการใชภ้ายในประเทศมีจ ากดั
และไม่มีแนวโน้มการขยายตวั ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนตเ์ป็นถ่านหินคุณภาพต ่าท่ีสุด มีปริมาณก ามะถนัมาก ท าให้มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง ดงันั้นถ่านหินประเภทน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมของลูกคา้ และบริษทัไม่ไดน้ าเขา้ถ่านหินประเภท
ลิกไนต ์

ขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเร่ิมจากน าเขา้ถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย  หรือซ้ือถ่านหินท่ีน าเขา้จาก
อินโดนีเซียมาจากผูข้ายในประเทศ และจ าหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ทั้งหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางราย บริษทัสามารถจดัส่งถ่านหินให้ลูกคา้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพกัสินคา้ท่ี
คลงัสินคา้ของบริษทัแต่ส าหรับลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอ่มตอ้งการ
ถ่านหินท่ีผา่นกระบวนการคดัเลือก ปรับปรุงคุณภาพและการคดัขนาด โดยในการน าเขา้ถ่านหินแต่ละคร้ังประมาณ 50,000 
ตนั ถ่านหินมีคุณสมบติัแตกต่างกนัในดา้นค่าความร้อน ความช้ืน ปริมาณข้ีเถา้ และปริมาณก ามะถนั ซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งท า
การคดัเลือกคุณภาพถ่านหินก่อน ซ่ึงถ่านหินท่ีน าเขา้แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกนั เช่น ในดา้นค่าความร้อน 
ความช้ืน แมว้า่จะมาจากเหมืองเดียวกนัก็ตาม (ถ่านหินในแต่ละชั้นดินจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนั เช่น ซบับิทูมินสั อาจแยก
ออกเป็นหลายชนิด ข้ึนอยูก่บัค่าความร้อน ความช้ืน ปริมาณข้ีเถา้ และปริมาณก ามะถนั เป็นตน้) หลงัจากนั้นบริษทัจึงน า
ถ่านหินมาผสมกนัตามสูตรเฉพาะของบริษทั เพ่ือใหไ้ดคุ้ณสมบติัตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และบริษทัจะท าการคดัขนาดถ่านหิน
เพ่ือใหมี้คุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับหมอ้ไอน ้ าของโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากหมอ้ไอน ้ าแต่ละโรงงานจะมีการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือให้การเผาผลาญเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากท่ีสุด และบริษทัจะให้บริการ
จดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ โดยจดัส่งทุกวนัเพ่ือความสะดวกในการใชง้านของลูกคา้ และยงัเป็นการช่วยลดจ านวนถ่านหินท่ี
จะตอ้งเก็บในโกดงัเก็บถ่านหินของลูกคา้อีกดว้ย เน่ืองจากลูกคา้หลายรายไม่มีสถานท่ีเพียงพอในการเก็บถ่านหิน 
 
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 
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บริษทัเป็นหน่ึงในบริษทัขนส่งสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีมีความเช่ียวชาญในการขนส่งท่อเคลือบ ดว้ยกองเรือท่ีมี
ความหลากหลายและทีมบริหารงานท่ีมากดว้ยประสบการณ์ ท าให้โทรีเซน ชิปป้ิง สามารถจดัหาระวางสินคา้ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะกลุ่มเหล่าน้ีได ้

32%

47%

13%

8%

แผนภูม ิ ลูกค้าจ าแนกตามรายรับ ปี     

ลูกคา้หลกั    รายแรก

            ดอลลาร์สหรัฐ

        -           ดอลลาร์สหรัฐ

          ดอลลาร์สหรัฐ

 
โทรีเซนขนส่งสินคา้ปริมาณ 15.76 ลา้นตนัในปี 2562 ซ่ึงแบ่งโดยคร่าวๆ ออกเป็นร้อยละ 70/30 ระหวา่งสินคา้

แห้งเทกองกลุ่มหลกั อาทิ ถ่านหิน แร่/สินแร่ และผลผลิตทางการเกษตร และสินคา้แห้งเทกองกลุ่มย่อย อาทิ เหล็ก ปุ๋ย 
ซีเมนต ์และอ่ืนๆ 

32.55%

28.32%

14.98%

7.96%

5.80%

4.67% 4.03%

0.79%

0.60%

0.30%

�       

           

        

               

                   

            

     

                    

                   

              

 
 

ความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 
โทรีเซนยงัคงความเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองอยา่งครบวงจร คู่แข่งทางธุรกิจส่วนใหญ่ของ

บริษทั มกัตอ้งพ่ึงพาการบริการจากหน่วยงานภายนอก อาทิ การจดัหาลูกเรือ การบริหารจดัการดา้นเทคนิค ประกนัภยั และ
การจดัซ้ือจดัหา แต่โทรีเซนมีหน่วยงานภายในท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าวดว้ยตนเอง 
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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 

ดว้ยการเนน้ย  ้าถึงความส าคญัของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การส่ือสารท่ีเขม้แข็ง และพอร์ตการลงทุนท่ีมี
การกระจายความเส่ียง ทั้งในส่วนของกองเรือและสินคา้ท่ีขนส่ง บริษทัเช่ือวา่โทรีเซนจะสามารถท าก าไรในช่วงการฟ้ืนตวั
ของวฏัจกัรธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกองน้ีได ้ 

 
ตลาดธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

 ปี 2562 นบัเป็นปีท่ีสภาวะตลาดแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงคร่ึงแรกของปีเป็นช่วงท่ีการคา้ในตลาดต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้
ก่อนท่ีจะมีการฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วในช่วงคร่ึงหลงัของปี การคา้ในตลาดยงัคงด าเนินต่อไปในสภาวะท่ีท าให้บริษทัเจา้ของ
เรือท่ีบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเช่น โทรีเซน ชิปป้ิง สามารถท าก าไรอยา่งมาก ความผนัผวนของตลาดท าให้บริษทั
มีก าไรมากข้ึนจากการเป็นผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางเรือ 

การส่งมอบเรือต่อใหม่เพ่ิมข้ึนจากระดบัท่ีต ่ามาอย่างยาวนานในช่วงปีท่ีแลว้ ถึงแมว้่าการขายเรือเก่าเพ่ือน าไป
ท าลายจะยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่า แต่อตัราการเติบโตของกองเรือโลกก็ยงัคงต ่าพอท่ีจะหนุนใหบ้ริษทัมีรายรับท่ีสูงข้ึนได ้ 

ข่าวการท าสงครามการคา้และการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบอยา่งมากต่อของความรู้สึกของตลาด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่ออตัรา derivative curve ของระวางบรรทุกสินคา้ล่วงหนา้ และอตัราเป้าหมายท่ีควรจะบรรลุไดข้องเรือ
เช่าเหมาล าแบบเป็นระยะเวลา นอกจากน้ียงัส่งผลใหร้ายรับท่ีควรจะเกิดข้ึนในปี 2563 มีอตัราท่ีลดลงอีกดว้ย 

อตัราการเติบโตของการขนส่งสินคา้แห้งเทกองประเภทหลกั อย่างเช่น แร่เหล็กและถ่านหินลดลงในปี 2562 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศจีน ถึงแมว้า่ถ่านหินจะมีความส าคญัในแง่ท่ีเป็นพลงังานหลกัของประชากรส่วนใหญ่ในโลก 
แต่กลบัถูกต าหนิวา่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน แหล่งพลงังานทางเลือกประเภทอ่ืนจึงเติบโตอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ตาม 
อตัราการน าเขา้ถ่านหินยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในอนุภูมิภาคอินเดียและบางประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อุปทาน
การขนส่งแร่เหล็กได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบราซิล และจากเหตุการณ์พายุไซโคลนท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศออสเตรเลีย ส่งผลใหป้ริมาณการน าเขา้รายปีลดลงเป็นคร้ังแรกในรอบหลายปี คาดวา่ปริมาณการน าเขา้แร่เหล็กจะ
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนในปีหนา้  

การขนส่งสินคา้แหง้เทกองประเภทรอง ซ่ึงส่วนใหญ่ขนส่งโดยเรือบรรทุกสินคา้เทกองแบบท่ีติดตั้งเครน มีอตัรา
การเติบโตท่ีดีกวา่เม่ือเทียบกบัสินคา้แหง้เทกองประเภทหลกัโดยเฉพาะแร่บอกไซตแ์ละนิเกิล ความตอ้งการแร่นิเกิลท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนของผูผ้ลิตสแตนเลสสตีลในปีน้ีเป็นผลมาจากกฎระเบียบในการส่งออกของอินโดนีเซีย ท่ีจะเร่ิมบงัคบัใชใ้นตน้ปี 
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2563 ซ่ึงความตอ้งการน้ีน่าจะปรับลดลงไดใ้นปีหนา้ อยา่งไรก็ตามคาดการณ์วา่ปริมาณการขนส่งสินคา้แห้งเทกองประเภท
รองจะยงัคงเติบโตควบคู่ในระดบัเดียวกนักบัอตัราการเติบโตของกองเรือประเภท supramax  

ปริมาณการขนส่งเมลด็พนัธ์ุปรับลดลงในปีน้ี เป็นผลมาจากการระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร (African 
swine fever) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการผลิตเน้ือสุกรของประเทศแถบอาเซียนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศจีน ทั้งน้ีอตัราการ
ขนส่งน่าจะเพ่ิมข้ึนในปีหนา้หลงัจากท่ีเกษตรกรชาวจีนไดเ้พาะเล้ียงสุกรใหม่อีกคร้ัง ในขณะน้ีสัญญาทางการคา้ Sino-USA 
ระยะท่ี 1 ไดเ้ร่ิมด าเนินการแลว้ บริษทัคาดวา่จะเห็นการฟ้ืนตวัของตลาดส่งออกเมล็ดพนัธ์ุของสหรัฐโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ฤดูกาลเก็บเก่ียวหนา้ช่วงปลายปี 2563 

มูลค่าเรืออยู่ในระดบัค่อนขา้งคงท่ีในช่วงระหว่างปีท่ีผ่านมาก่อนจะลดลงในช่วงปลายปี ถึงแมว้่าปริมาณการ
ขนส่งจะอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ แต่ความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนในช่วงเปล่ียนผ่านการใชเ้ช้ือเพลิงใหม่ตามกฎ IMO 2020 และ
การใหค้วามระมดัระวงัต่อสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวม ท าใหผู้ซ้ื้อชะลอค าสัง่ซ้ือออกไปก่อน  

จะมีการส่งมอบเรือขนาดใหญ่ท่ีสั่งต่อใหม่ในปี 2563 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากปีท่ีผ่านมา และจะฉุดให้ตลาด
ปรับตวัลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงคร่ึงแรกของปี  อยา่งไรก็ตามมีความหวงัวา่อตัราการท าลายเรือซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่าในช่วง 
2 ปีท่ีผ่านมาอาจจะปรับเพ่ิมสูงข้ึนได้ ทั้ งน้ีบริษทัคาดว่าอุปทานในตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะยงัคงอยู่ในระดบัท่ี
ควบคุมไดใ้นอีก 1 – 2 ปีขา้งหนา้  

 

จ านวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่ส าหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2562 

ประเภทเรือทีส่ั่งต่อใหม่ จ านวนเรือ 
ขนาดระวางบรรทุกรวม 

% ของกองเรือทีม่อียู่เดมิ 
(ล้านเดทเวทตนั) 

Handysize  197 6.55 6.4% 
Handymax  307 18.87 9.4% 
Panamax  324 26.81 13.0% 
Capesize  231 53.21 15.9% 
รวม 1,059 105.44 12.5% 
ท่ีมา: Clarksons 

 
ราคาน า้มนั 
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 และบริษทัก่อสร้างงานวิศวกรรมนอกชายฝ่ัง ภายในตลาดภูมิภาคทั้ งยุโรป (ทะเลเหนือ)
ตะวนัออกกลางและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยในปี 2562 เมอร์เมดใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลแก่ลูกคา้กวา่ 30 ราย 

ลูกคา้ในตะวนัออกกลางยงัคงเป็นลูกคา้หลกัของธุรกิจเมอร์เมด สัญญาการให้บริการการประดาน ้ าฉบบัส าคญัท่ี
บริษทัไดม้าในปี 2556 ผา่นบริษทั Zamil ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ของเมอร์เมดในตะวนัออกกลาง ท าให้เมอร์เมดยงัคงมีรายได้
และผลก าไรท่ีสูงและจะยงัคงเป็นเช่นน้ีต่อไปจนถึงส้ินปี 2566 หลงัจากไดรั้บการขยายสญัญาเป็นระยะเวลา 3 ปี ในปี 2562 

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

นอกจากน้ี การเพ่ิมอตัราการใชป้ระโยชน์ในเรือใหสู้งข้ึนยงัคงเป็นหน่ึงในส่ิงส าคญัอนัดบัตน้ๆ ของเมอร์เมด และ
ในขณะเดียวกันการให้บริการแบบส่งเสริมกนั (cross selling) ผ่านห่วงโซ่มูลค่า (value chain) รวมถึงหาสัญญาท่ีมี
ระยะเวลาสญัญาท่ียาวข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการสร้างความเติบโต เช่น ทะเลเหนือ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และตะวนัออกกลาง
ก็ยงัคงด าเนินต่อไป 

 ตั้งแต่ปี 2556 เรือขุดเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้ง 3 ล าของ AOD ยงัคงให้บริการหน่ึงในบริษทัน ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยสญัญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงในปี 2565 ดว้ยเหตุน้ี ในปี 2562 AOD จึงมีอตัราการใชง้านเกือบ
เตม็ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียส าหรับเรือขดุเจาะทั้งสามล า ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีบริษทัวางไว ้อตัราการใชง้านท่ีสูงน้ีเป็นผลมา
จากการท่ีเรือขดุเจาะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีช่วงเวลาท่ีปฏิบติังานไม่ไดน้อ้ยมาก  
 

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
ประเทศอยู่หลายแห่ง นอกจากน้ีบริษทัยงัปฏิบติัตามมาตรฐานสากลในดา้นของเรือ เรือขุดเจาะ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด 
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บริษทัไดท้ างานอยา่งหนกัเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงโครงการท่ีประสบผลส าเร็จจากลูกคา้ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือขยายธุรกิจไปยงั
ภูมิภาคใหม่ๆ และพฒันาฐานการด าเนินงานระดบัภูมิภาคดว้ยการสานสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ และมีระบบพร้อมท่ีจะให้
ความช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความทุ่มเทและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเร่งด่วนไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ ดงันั้น บริษทัจึงมีความยินดีท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ืองกบัลูกคา้ทุกราย 
 

2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

2.1 22561/2562 - ปริมาณน า้มนัทีม่ากเกนิคาดในปี 2563 

ส านกังานสารสนเทศดา้นพลงังาน (EIA) ไดค้าดการณ์วา่ราคาน ้ ามนัดิบเบรนทจ์ะเฉล่ียอยูท่ี่ 65 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล ในปี 2563 และ 68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2564 และราคาน ้ ามนัดิบ WTI จะเฉล่ียอยูท่ี่ 59 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล ในปี 2563  และ 62 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2564 

EIA ไดร้ายงานวา่ราคาน ้ ามนัดิบคาดวา่จะยงัคงเพ่ิมข้ึนในช่วงสองสามเดือนแรกของปี 2563ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่
น ้ ามนัดิบยงัมีระดบัราคาท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากของตลาดซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตรท่ีเกิดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ี 
อยา่งไรก็ตามภาวะราคาท่ีเป็นท่ีตอ้งการมากน้ีจะลดลงในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 และปัจจยัพ้ืนฐานทางการตลาดต่างๆ จะ
เป็นตวัก าหนดราคาน ้ ามนัดิบในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 และในปี 2564 

เม่ือไม่นานมาน้ีมีเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หลายเหตุการณ์ท่ีท าใหร้าคาน ้ ามนัดิบมีแนวโนม้สูงข้ึน อาทิเช่น การ
โจมตีเรือบรรทุกน ้ ามนัท่ีผ่านอ่าวเปอร์เซียและทะเลแดง การโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นพลงังานของซาอุดิอาระเบียใน
เดือนกนัยายน 2562 และความตึงเครียดล่าสุดระหวา่งสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ดว้ยเหตุเหล่าน้ีราคาน ้ ามนัดิบเบรนทเ์ฉล่ีย
รายเดือนเพ่ิมข้ึนจาก  63 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในเดือนกนัยายนเป็น 67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธนัวาคม 
ราคาน ้ ามนัดิบปรับตวัสูงข้ึนในช่วงน้ีแมสิ้นคา้คงคลงัเช้ือเพลิงเหลวโลกจะเพ่ิมข้ึน 130,000 บาร์เรลต่อวนัก็ตาม 

ปฏิบติัการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิรักในเดือนมกราคม 2563ไดเ้พ่ิมระดบัความเส่ียงทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ีส่งผล
ต่อราคาน ้ ามนัและยงัอาจส่งผลใหเ้กิดความเป็นไปไดท่ี้การผลิตและการขนส่งน ้ ามนัในตะวนัออกกลางตอ้งหยดุชะงกัลง 
จากเหตุการณ์น้ีเองท่ีราคาน ้ ามนัดิบเบรนทข้ึ์นไปแตะท่ี 70  ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อยา่งไรก็ตาม เม่ือเหตุการณ์น้ีจบลง
ราคาก็ไดล้ดลงมาเร่ือย ๆ  

และเม่ืออุปสงค์ในการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงเพ่ือรับผลตอบแทนท่ีสูงกว่าปกติได้ลดลง EIA จึง
สันนิษฐานว่าราคาน ้ ามันเบรนท์จะลดลงในช่วงต้นปี 2563 มาอยู่ราคาเฉล่ียท่ี 62 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือน
พฤษภาคม และมองวา่การหยดุชะงกัของอุปทานท่ีเกิดข้ึนจะไม่ส่งผลใหร้าคาปรับตวัสูงข้ึน 

 

(ท่ีมา: www.worldoil.com) 
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การคาดการณ์ราคาน า้มนัดบิเบรนท์เฉลีย่ในปี 2563 มดีงัต่อไปนี ้
 ประมาณการราคาน ้ ามนัดิบเบรนทใ์นปี 2563  
Goldman Sachs 63.00 เหรียญสหรัฐ  
JP Morgan 64.50 เหรียญสหรัฐ 
S&P Global Platts 62.50 เหรียญสหรัฐ 
Morgan Stanley 61.25 เหรียญสหรัฐ 
Reuter Poll 62.50 เหรียญสหรัฐ 
WSJ Poll 61.23 เหรียญสหรัฐ 
ท่ีมา: oilprice.com 

 
ส านกังานพลงังานระหวา่งประเทศ (IEA) คาดการณ์วา่ปริมาณน ้ ามนันอกกลุ่มโอเปกจะเพ่ิมข้ึนถึง 2.3 ลา้นบาร์เรล

ต่อวนัในปี 2563โดยการเติบโตท่ีมาจากฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา นอร์เวยแ์ละกายอานา ซ่ึงจะมากกวา่
การเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการน ้ ามนัทัว่โลกท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ซ่ึงจะท าให้โอเปกและกลุ่มพนัธมิตร
นอกโอเปกน าโดยรัสเซีย ตอ้งคงไวซ่ึ้งมาตรการการปรับลดปริมาณการผลิตเพ่ือสนบัสนุนราคาน ้ ามนั 

 

 
  
 จากขอ้มูลของส านกั Rystad Energy การลงทุนดา้นการขดุเจาะน ้ ามนัทัว่โลกโดยรวมในปี 2563จะลดลงประมาณ 
4% โดยการลงทุนในหินน ้ ามนัท่ีคาดวา่จะหดตวัมากท่ีสุดเกือบ 12% 

Rystad Energy ยงัเช่ือวา่การลดลงของราคาน ้ ามนัและกระแสเงินสดท่ีอ่อนตวัลงจะท าใหก้ลุ่มบริษทัท่ีผลิตหินน ้ ามนั
ลดการขดุเจาะ ในขณะท่ีการขดุเจาะนอกชายฝ่ังก่ึงใตน้ ้ าท่ีมีความลึกเป็นพิเศษแบบ Deepwater จะเป็นภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตแห่งเดียวท่ีคาดวา่จะมีการเติบโตสูงกวา่ 5% ในปีหนา้ซ่ึงจะส่งผลใหมี้การเติบโตในอุตสาหกรรม  

ในระดบัภูมิภาค แอฟริกา รัสเซียและอเมริกาใต ้ ถูกคาดวา่จะไดเ้ห็นการเติบโตหรือมีแผนพฒันาการลงทุนอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยมีผูป้ระกอบกิจการหลกัอยา่งเช่นโมซมับิก ลิเบียและมอริเตเนีย ผลกัดนัการเติบโตทางการผลิตของทวปีพุง่สู่
ระดบัสูงสุดของโลกท่ี 11% 

บราซิลมีแนวโนม้ท่ีจะหนุนอเมริกาใตใ้ห้เติบโตเกือบ 6% ในปีหนา้จากโครงการ Marlim และ Mero การลงทุนใน
ตะวนัออกกลางและออสเตรเลียนั้นถูกคาดวา่จะเพ่ิมข้ึนจากโครงการใหม่อยา่งพลงังาน LNG และการปรับปรุงแหล่งการ
ผลิตน ้ ามนัท่ีเก่าต่าง ๆ  
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บริษทัต่างๆ ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดก็ตามไดป้ระกาศแผนการลดงบประมาณในปีหน้า ซ่ึงรวมถึงบริษทัอย่าง 
Apache และ Occidental Petroleum ท่ีเพ่ิงซ้ือกิจการ Anadarko Petroleum เม่ือไม่นานมาน้ี 

อยา่งไรก็ตามส านกั Rystad Energy ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ “การลงทุนขนาดใหญ่ในการส ารวจขุดเจาะและการอนุญาต
ให้ส ารวจยงัคงมีความจ าเป็น” ในปีต่อๆ ไปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทัว่โลกท่ีเพ่ิมข้ึน และยงักล่าววา่สินคา้คงคลงัทัว่
โลกของแหล่งน ้ ามนัท่ีคน้พบแลว้ซ่ึงมีจุดคุม้ทุนต ่ากวา่ราคาน ้ ามนัดิบเบรนทท่ี์ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล  ก็เพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนและชดเชยการลดลงของแหล่งน ้ ามนัท่ีถึงก าหนดยกเลิกการผลิตจนถึงประมาณปี 2570 
อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีความตอ้งการปริมาณน ้ ามนัเพ่ิมเติมจากแห่งการผลิตท่ียงัไม่คน้พบเพ่ือตอบสนองความปริมาณความ
ตอ้งการทัว่โลก “น่ีหมายความวา่ถึงแมว้า่เราจ าเป็นตอ้งคน้หาแหล่งการผลิตเพ่ิมเติม แต่มีเพียงแค่เขตท่ีมีราคาคุม้ทุนต ่ากวา่ 
60 ดอลล์าร์สหรัฐต่อบาร์เรลเท่านั้นท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถท าการคา้ในเชิงพาณิชยไ์ดจ้นถึงปี 2573 และมีแนวโนม้ท่ีจะ
สามารถด าเนินการไปไดถึ้งปี 2583” หวัหนา้ฝ่ายวจิยับริการบ่อน ้ ามนัของ Rystad กล่าว  และเสริมวา่ “หากอุตสาหกรรม E&P 

ทัว่โลก (การส ารวจและการผลิต) ไม่สามารถคน้พบแหล่งทรัพยากรท่ีเพียงพอความตอ้งการในราคาคุม้ทุน การผลิตจะตอ้ง
เปล่ียนไปใช้แหล่งผลิตท่ีไม่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชยไ์ด้ หรือรีบหันไปพึ่งพาการใช้พลังงานชนิดอ่ืนท่ีแตกต่างอย่าง
ผสมผสาน 

ในปี 2562 โครงการน ้ ามนัและก๊าซคิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 2 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐไดรั้บอนุญาตให้
ด าเนินการ ในปี 2563 Rystad Energy คาดการณ์วา่ โครงการต่างๆ มูลค่ากวา่ 225 พนัลา้นเหรียญสหรัฐสจะไดรั้บอนุญาตให้
ด าเนินการ โดยไดรั้บแรงหนุนจากโครงการผลิตก๊าซเป็นหลกั ในขณะท่ีแนวโนม้การอนุญาตให้ด าเนินการโครงการนอก
ชายฝ่ังจะมีเกินกวา่ 1 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐในปีหนา้ 

 
2.2 อุตสาหกรรมการผลติน า้มนัและก๊าซธรรมชาตนิอกชายฝ่ัง 
 การผลิตน ้ ามนันอกชายฝ่ังคาดวา่จะข้ึนไปสู่จุดสูงสุดในปี 2563ก่อนท่ีจะมีการชะลอตวัเหมือนอุตสาหกรรมน ้ ามนั
จากหินดินดาน ซ่ึงการชะลอตวัดงักล่าวอาจท าใหก้ารประมานการภาวะอุปทานในตลาดเปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมาก 

มีรายงานวา่ตลาดบริการประสบความส าเร็จในการเติบโต 2% ในปี 2562 จนแตะ 647 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ อยา่งไรก็ตาม
ในปี 2563ตวัเลขน้ีอาจลดลงเหลือ 621 ลา้นดอลลาร์สหรัฐโดยราคาน ้ ามนัเบรนทอ์ยูท่ี่ 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 

เม่ือมองไปท่ีกลุ่มตลาดอ่ืนๆ อุตสาหกรรมน ้ ามนัจากหินดินดานมีแนวโนม้จะท าให้การซ้ือบริการวิศวกรรมนอก
ชายฝ่ังลดลงเน่ืองจากอุตสาหกรรมดงักล่าวหดตวัลง  6% งานบริการอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ังจะลดลง 1% เน่ืองจากบริษทั
น ้ ามนัลดการลงทุนในโครงการท่ีเร่ิมด าเนินงานไปแลว้และการส ารวจเพ่ือลดค่าใชจ่้าย ในขณะท่ีรายไดจ้ากงานดา้นอ่ืนๆ 
บนฝ่ังก็จะลดลงประมาณ 5% เน่ืองจาก OPEC ชะลอการลงทุนเพื่อลดการผลิต 

อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมงานบริการบางประเภทอาจจะสามารถรับรู้การเติบโตของรายไดท่ี้มากข้ึนจากงานใน
มือท่ีมีอยู ่งานบริการจากอุปกรณ์วิศวกรรมใตท้ะเล ระบบควบคุมการน าส่งของเหลวข้ึนสู่ผิวน ้ า SURF (สายสะดือควบคุม
การท างาน ตวัน าส่ง และท่อพาของเหลว) และการขดุเจาะนอกชายฝ่ังยงัสามารถเติบโตไดใ้นปี 2563แต่การเติบโตจะลดลง
จากตวัเลขสองหลกัเป็นตวัเลขหลกัเดียว  และในปี 2564 ผลกระทบระยะยาวท่ีปรากฎให้เห็นในโครงการส ารวจใหม่ การ
ส ารวจ และโครงการเก่าต่าง ๆ จะเขา้มามีบทบาทและเร่ิมเห็นถึงการเติบโต 5% เน่ืองจากตลาดน ้ ามนัเร่ิมดีข้ึนซ่ึงท าให้มีการ
ลงทุนตามมา  

เม่ือพิจารณาถึงปี 2566 กลุ่มตลาดนอกชายฝ่ัง หินดินดานและกลุ่มงานบนฝ่ังอ่ืน ๆ มีแนวโน้มท่ีจะรับรู้ถึงอตัรา
การเติบโตเฉล่ียต่อปีท่ี 2% ถึง 3% การซ้ือบริการวศิวกรรมนอกชายฝ่ัง งานบริการก่อสร้างและการติดตั้งใตท้ะเลและบริการ
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อุปกรณ์ใตท้ะเลดูจะแข็งแกร่งข้ึนท่ีระดบั 7% เน่ืองจากการไหลเขา้ของโครงการขนาดใหญ่นอกชายฝ่ังและโครงการ LNG 

ขนาดใหญ่และขอ้เท็จจริงท่ีวา่การพฒันาใตท้ะเลไดเ้ขา้สู่ยคุฟ้ืนฟแูลว้ตามรายงานของ Rystad Energy 
 

 
(ท่ีมา: Rystad Energy) 
 

3. งานบริการวศิวกรรมใต้ทะเล 
3.1 ตลาดงานวศิวกรรมใต้ทะเล 
 ส านกังาน Rystad Energy กล่าววา่ราคาน ้ ามนัในช่วง 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ถึง 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 

จะหนุนการเติบโต 7% ต่อปีในตลาดงานบริการวิศวกรรมใตท้ะเลจนถึงปี 2568  แมว้่าน ้ ามนัจะตกไปอยูท่ี่  50 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล แต่การเติบโตของอุตสาหกรรมวศิวกรรมใตท้ะเลจะอยูท่ี่ 5% ต่อปีจนถึงปี 2565 แมว้า่จะเป็นข่าวดีส าหรับ
เจา้ของเรือเช่น เรือ Subsea 7, เรือ DOF Subsea และ เรือ Oceaneering  ส านกังาน Rystad Energy เตือนวา่อตัราการเติบโตจะลดลง
สู่ศูนยห์ลงัปี 2565 หากราคาน ้ ามนัตก 

ตลาดบริการทัว่ไปทั้งในและนอกชายฝ่ังในปี 2563จะไดรั้บประโยชน์จากการอนุญาตใหด้ าเนินโครงการเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงคาดวา่มีมูลค่ารวมเพ่ิมข้ึนถึง 225 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2563จาก 200 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 และคาดวา่
โครงการก๊าซจะผลกัดนัการเติบโตส่วนใหญ่ ดว้ยมูลค่า 50,000 ลา้นเหรียญสหรัฐจากโครงการพลงังาน LNG บนบก 

การอนุมติัโครงการนอกชายฝ่ังอาจมีมูลค่ารวม 100,000 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2563 ท าให้การสั่งซ้ือบริการนอก
ชายฝ่ังค่อนขา้งเป็นไปอยา่งราบเรียบก่อนปีท่ีจะมีโครงการหลายโครงการเขา้สู่ช่วงการจดัจา้งจดัซ้ือ ซ่ึงจะหนุนการซ้ือถึง 
5% และ 7% ในปี 2564 และ 2565 ตามล าดับ ตลาดงานบนฝ่ังก็จะไดรั้บแรงหนุน แมว้่าในอนาคตจะมีการคาดการณ์ว่า
โครงการ LNG จะเขา้สู่ช่วงเวลาของการด าเนินการก่อสร้างท่ีเร่งท่ีสุด ส านกังาน Rystad กล่าว 

รายงานการตลาดล่าสุดของส านกังาน Rystad Energy ช้ีใหเ้ห็นการพฒันาตลาดในอุตสหากรรมแท่นลอยตวัในทะเล
การจดัเก็บและการขนถ่ายเรือ (FPSOs) การติดตั้งระบบล าเลียงของเหลวจากสะดือทะเล (SURF) รวมถึงโครงการเรือขุดเจาะ 
Deepwater และ โครงการ LNG 

ในส่วนของตลาด FPSO ผูรั้บเหมาได้รับค าสั่งซ้ือใหม่ 13 รายการในปี 2562 นั่นท าให้หน่วยท่ีอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างมีจ านวนถึง 28 หน่วย Rystad Energy ช้ีให้เห็นวา่มีก าลงัการผลิตอุตสาหกรรมไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามค าสั่ง
เพ่ิมเติมทั้งหมดช่วงระหวา่งปี 2563 

ส าหรับการติดตั้งของตลาด SURF ก าลงัการซ้ือก าลงัเฟ่ืองฟูและบรรดาผูผ้ลิตก าลงัเผชิญกบัปัญหาผลิตให้ทนัตาม
ความตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น ชุดวาวล์ปากบ่อ (Christmas Tree) 600 ชุดไดรั้บค าสัง่ผลิตในปี 2561 ถึง 2562 นอกจากน้ีผูรั้บเหมา
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ใตท้ะเลก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายในการติดตั้งระบบการล าเลียงของก๊าซและสายสะดือน าส่งน ้ ามนัความยาวประมาณ 
4,000 กิโลเมตรในปี 2563 

(ท่ีมา: Rigzone & Rystad Energy) 

 
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) จนไปถึงเรือต่อใหม่ท่ีมาพร้อมกบัระบบการ
ท างานอยา่งสมบูรณ์แบบและซบัซอ้นข้ึนเพ่ือการด าน ้ าลึก เรือสนบัสนุน ROV อาจจะเป็นเรือท่ีมาพร้อมกบัระบบส่งยาน
แบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงสามารถน าข้ึนเรือและปลดประจ าการเรือภายในระยะเวลาท่ีสั้นมาก ในขณะท่ีเรือสนบัสนุนงานก่อสร้าง
จะมีคุณสมบติัและการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าน ้ าและการปฏิบติังาน ROV ดงันั้น หน้าท่ีหลกัของเรือให้บริการ
ก่อสร้างจะเป็นเร่ืองของการติดตั้งและร้ือถอนงานใตน้ ้ าและบนพ้ืนผิวน ้ า เรือท่ีให้บริการงานวางท่ออาจมีลกัษณะการ
ออกแบบท่ีแตกต่างกันของระบบและอุปกรณ์บนเรือ แต่หน้าท่ีหลกัของเรือเหล่าน้ีจะเป็นการวางท่อในก้นทะเลหรือ
เสน้ทางท่ีก าหนด 

 
4. อุตสาหกรรมขุดเจาะนอกชายฝ่ัง – ปรับตวัขึน้เลก็น้อย อตัราค่าเช่าเรือรายวนัยงัทรงตวั 
4.1 ตลาดการขดุเจาะนอกชายฝ่ัง 
 ตามรายงานต่างๆ กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโลกและการเปล่ียนแปลงพลงังาน อยา่ง Energy Transition และ Extinction 

Rebellion อาจมีการน าประเด็นข่าวพลงังานมาอภิปรายและอาจเป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการบริษทั E&P หลายแห่งตอ้งน าไป
พิจารณาในปี 2562 จ านวนหลุมขุดเจาะประเภท High Impact ทัว่โลกในปี 2562 มีจ านวน 91 หลุม เพ่ิมข้ึน 36% จากปี 2561 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตน้ทุนค่าใชจ่้ายเฉล่ียของหลุมลดลง ค่าใชจ่้ายในการขุดเจาะจึงอยู่ท่ี 3.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ปริมาณพลงังานท่ีคน้พบไดสู้งท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2558 ท่ีระดบั 13,000 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่าน ้ ามนั (boe) จากหลุมประเภท 
High Impact 27 หลุมตามท่ีไดแ้จง้ไว ้อตัราความส าเร็จในเชิงพาณิชยอ์ยูท่ี่ระดบัสูงสุด ท่ี 32% ในรอบ 10 ปี ซ่ึงความส าเร็จน้ีดู
เหมือนวา่จะยงัด าเนินต่อไปจนถึงปี 2563 

จากการคน้พบพลงังานทั้งหมดจ านวนประมาณ 13,000  ลา้นบาร์เรลเทียบเท่าน ้ ามนั (boe) พบวา่ 77%  เป็นก๊าซ 
โดยเจ็ดในสิบอนัดบัแรกเป็นการส ารวจก๊าซในรัสเซีย อิหร่านมอริเตเนีย เซเนกลั อินโดนีเซียและไซปรัส การคน้พบน ้ ามนั
คร้ังใหญ่ท่ีสุดสองคร้ังนั้นอยูใ่นใบอนุญาต Stabroek ในกายอานา ซ่ึงมีปริมาณถึง 6 พนัลา้นบาร์เรลและอาจมีปริมาณมากกวา่
นั้น และยงันบัเป็นหน่ึงในใบอนุญาตน ้ ามนัท่ีใหผ้ลมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา 
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การส ารวจที่ส าคญัทางการผลติของจ านวน 100 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน า้มันหรือมากกว่า ในช่วงปี 2558-2562  และจ านวนหลุมขุดเจาะที่
ส าคญัและปริมาณการที่ส าคญั 

(ท่ีมา: Westwood Analysis) 

ดงัท่ีรายงานโดย Westwood ในปี 2562 เป็นปีท่ียโุรปตะวนัตกเฉียงเหนือประสบความส าเร็จในการขุดเจาะหลุม
ประเภท High Impact ทัว่โลก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ธรรมดาหากพิจารณาแหล่งพลงังานส าคญัในองักฤษและนอร์เวย ์และเป็นท่ีน่า
เสียดายว่าการคน้พบผลท่ีส าคญัมีเพียงสองรายการท่ีเกิดจากโครงการ 27 หลุมคือ Glengorm ในสหราชอาณาจักรและ 
Liatårnetในนอร์เวย ์เท่านั้น ซ่ึงเป็นอตัราความส าเร็จท่ีไม่น่าพอใจเพียงแค่ท่ีระดบั 7% หลุมขดุเจาะจ านวน 2 หลุมยงัมีการขุด
เจาะอยู่และยงัไม่สามารถคน้พบแหล่งพลงังานใดได้ แต่อตัราการคน้พบท่ีต ่าเช่นน้ีอาจท าให้มีการหยุดความคิดท่ีจะ
เดินหนา้ส ารวจต่อและจ านวนหลุมขดุเจาะท่ีส าคญัก็จะลดลงในปี 2563 

กายอานามีการคน้พบน ้ ามนัสูงสุดอีกคร้ังในปี 2562 โดยมาจากแหล่งผลิตใน Liza Field ก าลงัจะเร่ิมด าเนินการใน
เดือนธนัวาคม และโครงการอีกหน่ึงพนัลา้นบาร์เรลท่ีเพ่ิมเขา้มา ซ่ึงด าเนินการโดย Exxon ตามใบอนุญาต Stabroek พร้อมกบั
การผลิตพลงังานก๊าซท่ีเพ่ิมข้ึน การคน้พบเชิงพาณิชยห์้าแห่งในปี 2562 ท าให้มีจ านวนโครงการรวมอยูท่ี่ 14 โครงการ 
โครงการด าเนินการร่วมทุนของ Tullow ท่ีดูเหมือนวา่จะไปไดส้วยในคร้ังแรกแต่กลบักลายเป็นวา่ไม่ประสบความส าเร็จ ท า
ให ้Tullow ตอ้งสูญเสียความน่าเช่ือถือเป็นอยา่งมากส่งผลใหร้าคาหุน้ของ Tullow ลดลงอยา่งมาก  

ปริมาณน ้ ามนัท่ีคน้พบและแผนการพฒันานั้นเกินกวา่อตัราเศรษฐกิจขนาดเล็กของกายอานาจะสามารถรับมือได้
และอาจตอ้งชะลอตวัในปี 2563หากกายอานาจะตอ้งรับมือ อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมจะยงัคงพยายามท่ีจะผลกัดนัให้เกิด
การส ารวจลงไปในน ้ าต้ืนและน ้ าลึกของกายอานานอกเหนือจากใบอนุญาต Stabroek การคน้พบคร้ังส าคญัท่ี Maka Central ซ่ึง
ด าเนินการโดย Apache และไดป้ระกาศโครงการไปในเดือนมกราคม 2563ดูเหมือนจะเป็นการคน้พบในเชิงพาณิชยค์ร้ังแรก
นอกเหนือใบอนุญาต Stabroek และยงัเป็นการขยายการส ารวจไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นอยา่ง ซูรินาเม 

ในเมก็ซิโก หลุมส ารวจส าคญั 5 หลุมท่ีขดุเจาะโดยบริษทัน ้ ามนัระหวา่งประเทศ (IOC) ในปี 2562ลม้เหลวในการคน้พบเชิง
พาณิชย ์และในปี 2563 จะมีความชดัเจนข้ึนวา่เม็กซิโกจะสามารถส่งมอบการผลิตท่ี IOC คาดหวงัไวอ้ยา่งนอ้ย 10 หลุมได้
หรือไม่ ซ่ึงหลุมเหล่าน้ีด าเนินการโดย IOC เจ็ดแห่งท่ีท าหนา้ท่ีทดสอบปริมาณ(น ้ ามนั)ท่ีไม่มีความเส่ียงในอนาคต (un-risked 

prospective volume) กวา่ 2.5 พนัลา้นบาร์เรลในบริเวณบ่อน ้ ามนัชายขอบและบ่อน ้ ามนัเกิดใหม่ (frontier and existing plays) และ
เน่ืองจากธรณีวทิยามีความซบัซอ้นนัน่อาจท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีหลากหลายได ้

บราซิลเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีน่าจบัตามองในปี 2563ปัจจุบนัมีการขดุเจาะหลุมเจาะหน่ึงหลุมและวางแผนขดุหลุม
ผลิต 7 หลุมในปี 2563โดยไดรั้บใบอนุญาตเม่ือไม่นานมาน้ีให้มีการทดสอบปริมาณ(น ้ ามนั)ท่ีไม่มีความเส่ียงในอนาคต
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จ านวนเกือบ 6 พนัลา้นบาร์เรลในแหล่งน ้ ามนัใตช้ั้นหินเกลือ (Pre-salt) ท่ี Santos, Campos และ Ceara Basin ทางดา้น Exxon จะ
ด าเนินงานสองหลุมแรกเและทางดา้น Premier จะด าเนินการขดุหลุมแรกของบริษทัใน Ceara การส ารวจใน Santos น้ีคงไม่ใช่
เร่ืองง่ายถึงแมว้า่หลุมหลายแห่งไดมี้การขดุเจาะนอกโครงการแหล่งน ้ ามนัใตช้ั้นหินเกลือ และเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่หลุม Peroba 
ซ่ึงขดุเจาะโดย BP ในปี 2562และมีการจ่ายเงินกอ้นโตถึง 598 ลา้นดอลลาร์สหรัฐจากการประมูลปี 2560 นั้น มีการพบก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์มีปริมาณสูงและถือวา่ไม่มีผลในเชิงพาณิชย ์

ในแอฟริกาการขุดเจาะส าคญัยงัคงอยูท่ี่ 14 หลุมในปี 2562 แต่อตัราความส าเร็จเชิงพาณิชยสู์งถึง 57% โดยมีการ
คน้พบแหล่งพลงังาน 3 พนัลา้น boe ซ่ึงกวา่ 80% เป็นพลงังานก๊าซ มีการคน้พบก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) คร้ังแรกท่ี 
Brulpadda ในแอฟริกาใตแ้ละมีการคน้พบท่ีส าคญัในอีกหา้ประเทศ ไดแ้ก่ เซเนกลั มอริเตเนีย ไนจีเรีย แองโกลาและกานา ใน
ปี 2563คาดวา่จะมีการเจาะหลุมส าคญัจ านวนใกลเ้คียงกนัใน 10 ประเทศ โดยมีการทดสอบการผลิตหกคร้ังในกินีบิสเซา 
เคนยา นามิเบียและกาบอง ในขณะท่ี Total ก าลงัทดสอบแนวคิดใหม่ดา้นการขุดเจาะท่ีหลุมใน Block 48, Congo Basin แองโก
ลา ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นการส ารวจน ้ าท่ีลึกท่ีสุดท่ีลึกกวา่ 3,600 เมตร 

ในบริเวณแหล่งก๊าซเกิดใหม่ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออก มีการขดุเจาะจ านวนหกหลุมและการคน้พบเชิง
พาณิชยส์องแห่งซ่ึงสามารถผลิตพลงังานก๊าซได ้5 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ตุ (tcf) หลุมขดุเจาะสามในหกหลุมถูกเจาะโดย TPAO 

หลุมสองแห่งน้ีอยูใ่นพ้ืนท่ีไซปรัสและเป็นการทดสอบทางการเมืองมากกว่าการทดสอบทางเทคนิค นอกจากน้ีมีการวาง
แผนการทดสอบหลุมก๊าซ 5 หลุม โดยมีปริมาณก๊าซรวมท่ี 16 ลา้นลา้นลูกบาศก์ฟุต (tcf) ในปี 2563ซ่ึงการทดสอบน้ียงั
รวมถึงหลุม Byblos-1 บริเวณนอกชายฝ่ังเลบานอนดว้ย 

การขดุเจาะในกลุ่มประเทศออสตราเลเซียคาดวา่จะดีข้ึนในปี 2563หลงัจากท่ีเงียบเหงาในปี 2562โดยมีการคน้พบ
ก๊าซท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในเขตลุ่มน ้ าเพิร์ธ บริเวณชายฝ่ังตะวนัตกของ Ereggulla  ในปี 2563การขุดเจาะท่ีส าคญันั้นส่วนใหญ่
เป็นการขุดเจาะเก่ียวกับก๊าซ โดยมีการวางแผนการทดสอบหลุมในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ PNG และติมอร์ เลสเต ซ่ึง
ปริมาณก๊าซท่ีทดสอบมีมากกวา่ 10 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ตุ (tcf) และส่วนใหญ่เป็นการทดสอบในบริเวณท่ียงัไม่เคยคน้พบมา
ก่อน การส ารวจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นยงัเงียบในปี 2562โดยมีหลุมส าคญัเพียงสามหลุมและมีการคน้พบหลุมส าคญั
สองแห่งในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซ่ึงมีการคน้พบก๊าซ 5 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ตุ (tcf) 

จากแผนการส ารวจในปัจจุบนั ดูเหมือนวา่การขดุเจาะท่ีส าคญัอาจอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัในปี 2563แต่เนน้ไปยงั
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ส านกังาน Westwood ประมาณการวา่แผนการขดุเจาะมีอตัราการคน้พบน ้ ามนัต่อก๊าซอยูท่ี่ 70/30 

จะเห็นวา่ในขณะท่ีมีการขดุเจาะหาน ้ ามนัก็จะเจอก๊าซ แต่ก็ไม่ไดบ่้งบอกวา่การส ารวจเพ่ือหาน ้ ามนัจะลดลง บริษทัส่ีแห่งท่ีมี
ความเคล่ือนไหวมากท่ีสุดในปี 2563 คาดวา่จะเป็น European Supermajor Total, Equinor, Shell และ ENI ซ่ึงแต่ละแห่งมีส่วนร่วม
ในการขดุเจาะหลุมส าคญั 14 หลุมหรือมากกวา่ ในขณะท่ีมีการพดูคุยกนัมากเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพลงังานในปี 2562 มี
สญัญาณวา่มีผลกระทบเลก็นอ้ยต่อแผนการส ารวจในปี 2563 
 

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 Semi-submersible 
เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible เป็นแท่นขดุเจาะลอยน ้ าท่ีใชเ้สาและทุ่นลอยพร้อมกบัระบบถ่วงทอ้งเรือท่ีช่วย

ปรับระดบัตวัแท่นใหส้มัพนัธ์กบัความสูงของล าทอ้งเรือท่ีก่ึงจมก่ึงลอยในทะเล ทั้งน้ี ตวัแท่นอาจจะมีลกัษณะท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองหรือไม่ก็ได ้  เรือขดุเจาะน้ีใชร้ะบบ DP หรือการถ่วงเพ่ือรักษาต าแหน่งของเรือใหอ้ยูใ่นระดบัแนวหวั
เคร่ืองเจาะ เรือขดุเจาะแบบ Semi-submersible สามารถท างานไดใ้นระดบัน ้ าความลึกช่วง 1,000 ถึง 10,000 ฟตุ และ
สามารถเจาะไดลึ้กมากกวา่ 40,000 ฟตุ 
 

เรือขุดเจาะแบบ Drillship 
เรือขดุเจาะแบบ Drillship ใชล้กัษณะของล าเรือเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบและสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตนเอง 

โดยใชร้ะบบ DP หรือการถ่วงเพ่ือรักษาต าแหน่งของเรือเหนือหวัเคร่ืองเจาะ การขดุเจาะจะด าเนินการโดยใชป้ั้นจัน่ขนาด
ใหญ่และสระทรงกลดเพ่ือขนส่งเรือด าน ้ า (Moon pool) ซ่ึงจะติดตั้งอยูก่ลางเรือ เรือขดุเจาะแบบ Drillship เหมาะส าหรับการ
ขดุเจาะในพ้ืนท่ีห่างไกลเน่ืองดว้ยความคล่องตวัของเรือ เรือขดุเจาะชนิดน้ีสามารถท างานไดใ้นระดบัน ้ าความลึก 1,000 ถึง 
12,000 ฟตุและสามารถเจาะไดลึ้กมากกวา่ 40,000 ฟตุ 
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4.3 ตลาดเรือขุดเจาะแบบสามขา (Jack-Up) 
 ความคาดหวงัของเรือขุดเจาะแบบสามขาท่ีใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะนอกชายฝ่ังในปี 2563 นั้ นอยู่ใน
ระดบักลางๆ แมว้า่ Rigzone จะอา้งวา่ความตอ้งการจะยงัคงท่ีในยโุรปและทางตะวนัออก ในทะเลเหนือความตอ้งการเรือขดุ
เจาะแบบสามขาจะเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย แต่จะลดลงในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของโลก Rigzone อา้งวา่ความตอ้งการใชเ้รือขุดเจาะประเภทน้ี
จะยงัคงทรงตวัส าหรับอเมริกาเหนือและอเมริกาใตใ้นปี 2563 และ 2564 

ในเดือนมกราคมปี 2020 หน่ึงในบริษทัขดุเจาะน ้ ามนัรายใหญ่และ OPEC ประกาศวา่จะลดก าลงัการผลิตของการ
ขดุเจาะนอกชายฝ่ัง โดยจะลดก าลงัการผลิตลงประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวนั บริษทัจะด าเนินการลดต่อไปอีกสามเดือน 
จากรายงานของ MSN Money ระบุวา่ OPEC และบริษทัอ่ืนๆ ไดล้ดก าลงัการผลิตลง 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั 

การวิจยัระบุวา่จะมีกิจกรรมนอกชายฝ่ังในอเมริกาใตเ้พ่ิมมากข้ึนในปี 2564  Rigzone เช่ือเอ็กซอนโมบิลจะเพ่ิม
แท่นลอยตวัในทะเลอีกสองสามล าในกองเรือของเอก็ซอนโมบิล นอกจากน้ียงัมีกระแสของกิจกรรมขดุเจาะนอกชายฝ่ังใหม่
โดยรอบประเทศบราซิล Rigzone ยงัมองวา่จะมีการเพ่ิมเรือขุดเจาะในกองเรือ และคาดวา่บริษทัท่ีด าเนินงานรอบประเทศ
บราซิลจะเพ่ิมแพลตฟอร์ม Semi-submersible มากข้ึนในการด าเนินงานของพวกเขา การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะข้ึนอยูก่บั
กฎระเบียบภายในบราซิลวา่จะมีการควบคุมไปในทิศทางใด 

อุตสาหกรรมการขดุเจาะนอกชายฝ่ังก าลงัเป็นท่ีนิยมมากข้ึนนอกชายฝ่ังของแอฟริกาตะวนัตก Rigzone รายงานวา่
เรือขุดเจาะนอกชายฝ่ังจะมีจ านวนมากข้ึน อย่างไรก็ตาม แทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในจ านวนของแพลตฟอร์ม 
Semi-submersible ท่ีท างานในพ้ืนท่ี Rigzone ยงัรายงานอีกวา่ไนจีเรียและแองโกลาจะเร่ิมกระบวนการ“ การพฒันาระยะ
ยาว” ในการขดุเจาะนอกชายฝ่ัง 

ในอดีตท่ีผา่นมา มีมาตรการการส ารวจซ่ึงจะท าใหแ้นวโนม้ของแท่นลอยน ้ าในน่านน ้ ารอบอ่าวเมก็ซิโกเพ่ิมข้ึนใน
ปี 2563 ในตรินิแดดอาจมีการขุดเจาะเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยในไม่ก่ีปีขา้งหนา้ Rigzone อา้งวา่กระบวนการขุดเจาะโดยรอบพ้ืนท่ี
เหล่าน้ีจะข้ึนอยูก่บั“ ความส าเร็จของโครงการการส ารวจใหม่” 

มีการคาดการณ์วา่ผูป้ระกอบการขดุเจาะนอกชายฝ่ังจะลดตน้ทุนเพ่ือคงไวซ่ึ้งการด าเนินงานแบบปัจจุบนัในปีหนา้ 
MSN Money ไดร้ายงานวา่มีการคาดการณ์วา่ผูป้ระกอบการจะเพ่ิมระดบัประสิทธิภาพการด าเนินงานของพวกเขาเช่นกนั 
ตน้ทุนท่ีต ่าของแท่นขดุเจาะท่ีมีประสิทธิภาพจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลก าไรใหก้บัทุกฝ่าย 

คาดว่าราคาของสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเก่ียวขอ้งกับการขุดเจาะนอกชายฝ่ังจะยงัคงเท่าเดิมจนถึงปี 2564 ตาม
รายงานล่าสุดพบวา่จะไม่มีการปรับราคาคร้ังใหญ่ในปีท่ีจะมาถึง แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่มีการเจรจาการท าธุรกิจคร้ัง
ใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ี อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของอุตสาหกรรมบ่งช้ีว่าจะมีการเปล่ียนแปลงจ านวนแท่นขุดเจาะท่ี
เกิดข้ึนจริงเล็กน้อย ดงันั้นการขุดเจาะจะข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของผูท่ี้มีเงินทุนว่าท่ีใดเหมาะท่ีจะขุดเจาะ ทาง Seeking 
Alpha คาดวา่นกัการเงินก าลงัเผชิญกบัความทา้ทายในการจดัหาเงินทุน และยงัมีปัญหากบับริษทัขุดเจาะจ านวนมากท่ีก าลงั
จดัการกบัระดบัหน้ีสินของตนเอง 
 

(ท่ีมา: Rigzone คน้หา alpha & LinchpinSEO) 
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5. ต าแหน่งทางการตลาดของเมอร์เมด 
 การท่ีเมอร์เมดประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติมานานกว่า 30 ปี เมอร์เมดจึงภูมิใจท่ีจะ
กล่าวไดว้า่เมอร์เมดมีความเป็นเลิศทางดา้นช่ือเสียงอนัยาวนานในการบริการงานวิศวกรรมใตท้ะเล ดว้ยการด าเนินงานทัว่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลาง และทะเลเหนือ เมอร์เมดมีบทบาทส าคญัในตลาดใตท้ะเลทัว่โลก เมอร์เมดสามารถ
จดัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบังานวิศวกรรมใตท้ะเลในทุกระดบัน ้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมอนัซบัซอ้น และทา้
ทายในทุกภูมิภาคของโลกส าหรับตลาดน ้ ามนัและก๊าซ 

เมอร์เมดเป็นเจา้ของและด าเนินงานการก่อสร้างเรืองานวศิวกรรมใตท้ะเล และการส ารวจท่ีช่วยให้บริษทัสามารถ
มอบขอ้เสนอการบริการท่ีแตกต่างให้กบัลูกคา้ของบริษทัได ้โดยมุ่งเนน้ไปท่ีความสัมพนัธ์ระยะยาวท่ีช่วยเพ่ิมการส่งมอบ
บริการและลดความเส่ียงโดยรวม 

เมอร์เมดจะยงัคงพิจารณาอยา่งรอบคอบในเร่ืองของแนวโนม้น ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติในตลาดนอกชายฝ่ังในช่วง 
12 เดือนขา้งหนา้ และดว้ยภาวะการปรับสมดุลของตลาดน ้ ามนั ผูป้ระกอบการในวงการน ้ ามนัต่างหยบิยกคุณสมบติัเด่นของ
ตนในฐานะผูใ้หบ้ริการงานน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ตนอยูเ่หนือกวา่ผูใ้ห้บริการรายอ่ืน และ
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
กิจการร่วมคา้ท่ีมัน่คงกบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินหลายราย เพ่ือใหบ้ริการแก่กลุ่มบริษทัน ้ ามนัระดบัชาติ (NOCs) เหนือน่านน ้ า
ของประเทศท่ีได้รับเอกสิทธ์ิตามกฎ Cabotage ของประเทศเหล่านั้น รวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรป ตะวนัออกกลาง และ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค จึงท าให้เมอร์เมดไดรั้บประโยชน์ของการขยายธุรกิจทอ้งถ่ินเน่ืองจาก NOCs มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองและเนน้ความมัน่คงดา้นพลงังานซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีมีความผนัผวนทางราคานอ้ยกวา่ 

การมุ่งเน้น IRM และการขยายธุรกจิทางภูมิศาสตร์ 

หน่ึงในธุรกิจหลกัของเมอร์เมดยงัคงมุ่งเน้นไปท่ีการส ารวจ การซ่อมบ ารุง และการบ ารุงรักษางานให้กบักลุ่ม
ประเทศ NOC ประจ าปี ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบเร่ืองการลดรายจ่ายดา้นตน้ทุน (capital expenditure) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง อุปสงค์
ตลาดระยะกลางถึงระยะยาวคาดวา่จะยงัคงอยูค่่อนขา้งสมบูรณ์ ซ่ึงน่าจะเป็นสญัญาณท่ีดีส าหรับเมอร์เมด 

เมอร์เมดยงัคงมุ่งมัน่ให้บริการด้านอ่ืนๆ และขยายตวัทางภูมิศาสตร์ในประเทศท่ีมีอุปสงค์ของการใชบ้ริการ
ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดงานการวางสาย Umbilical ใตท้ะเล สาย Risers และ Flowlines จากใตท้ะเลสู่ผิวน ้ า 
(SURF) และแหล่งท่ีมีความตอ้งการการติดตั้งสายเคเบิลใตท้ะเล  

ช่ือเสียงด้านคณุภาพและความปลอดภัย แหล่งสินทรัพย์ทีท่นัสมัย 

เมอร์เมดยงัคงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมท่ีมีประวติัการปฏิบติัการและความปลอดภยัท่ีดี
เยี่ยม รวมทั้งทีมผูบ้ริหารท่ีมีความมัน่คง ซ่ึงจะช่วยให้มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในสภาพตลาดท่ียากล าบากมากข้ึน 
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เน่ืองจากกลุ่มบริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติใหญ่ๆ จะเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีประวติัการท างานมายาวนานมากกวา่ผูใ้ห้บริการ
หนา้ใหม่ กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดมีเรือท่ีอายกุารใชง้านนอ้ยส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 10 ปี จึงท าให้เมอร์เมดอยูใ่น
ฐานะท่ีไดเ้ปรียบกวา่ เพราะกลุ่มบริษทัน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติหลกัๆ มกัมีแนวโนม้ท่ีเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีใหม่กวา่เน่ืองจากมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและศกัยภาพในการท างานท่ีเหนือกวา่ 

เมอร์เมดยงัด าเนินการขยายกองเรือตามแผนงาน โดยการเช่าเรือบริการวศิวกรรมใตท้ะเลเขา้มาเพ่ิมเติม ซ่ึงจะช่วย
ให้เมอร์เมดมีความยืดหยุน่ในการตอบสนองต่ออุปสงคใ์นตลาด หรือยกเลิกการเช่าในกรณีท่ีความตอ้งการในตลาดลดลง
โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชจ่้ายเงินทุนท่ีส าคญั 

เมอร์เมดยงัมียอดสั่งจองงานอยา่งต่อเน่ืองส่วนใหญ่ส าหรับงานวิศวกรรมใตท้ะเล ซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บงานจริงๆ 
เป็นจ านวนมากในระยะเวลาอันใกลน้ี้ งานในมือเหล่าน้ีท่ีคาดว่าจะเป็นฐานรายได้ในปี 2563 พร้อมโอกาสทางธุรกิจท่ี
เพ่ิมข้ึน  

วนิัยทางการเงิน 

ท่ามกลางสภาวะตลาดท่ีทา้ทายเหล่าน้ี เมอร์เมดยงัคงสามารถรักษาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีต ่าและมีปริมาณเงินสด
ส ารองท่ีเพียงพอ ช่วยใหบ้ริษทัยงัคงคล่องตวัและเตรียมพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์เพ่ือการเติบโตในทางอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้น
ปัจจุบนั 

(อา้งอิง: IHS Markit, Kennedy Marr, องคก์รร่วมประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัเพ่ือการส่งออก (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 

บาคองโคเร่ิมจ าหน่ายผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีในประเทศเวยีดนามภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK ตั้งแต่ปี 2538 และ
ต่อมาในปี 2548 ไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้อยา่งเป็นทางการ โดยวางกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือจบัตลาดกลุ่มลูกคา้คา้
ส่ง และดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและภาพลกัษณ์เคร่ืองหมายการคา้ท่ีดี ท าให้บาคองโคสามารถกา้วข้ึนเป็นหน่ึงในผูน้ า
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรในประเทศเวยีดนาม   

กลยุทธ์การแข่งขัน 
เน่ืองจากประเทศเวยีดนามเป็นประเทศท่ีขบัเคล่ือนดว้ยอุตสาหกรรมการเกษตร อีกทั้งปุ๋ยเคมีเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์

ดงันั้น ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรจึงมีการแข่งขนัสูง อยา่งไรก็ตาม บาคองโคสามารถด ารงต าแหน่งเป็นหน่ึง
ในผูน้ าของตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรในประเทศเวยีดนามไดเ้น่ืองจากคุณภาพของผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี
ของ บาคองโค กลยทุธ์การแข่งขนัหลกัของบาคองโค คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์คุณภาพผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีของบาคองโคซ่ึง
จ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ STORK เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศเวยีดนาม 
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ช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเคมเีพือ่การเกษตร 

 
 

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

 
ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ตลาดโลกโดยรวม 

จากขอ้มูลของสภาวะตลาดปุ๋ยเคมีโลก โดย Food and Agriculture Organization of the United Nations อุปสงคก์ารใชปุ๋้ย
รวมอยู่ท่ีประมาณ 194.85 ลา้นเมตริกตนัในปี 2562 และจะเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 197.93 ลา้นเมตริกตนัในปี 2563 ซ่ึงตลาด
เอเชียเป็นตลาดซ่ึงมีการอุปโภคปุ๋ยเคมีมากท่ีสุดและการบริโภคโดยส่วนมากมาจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต ้ 

ตลาดเวยีดนาม 

ถึงแมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีทา้ทาย ตลาดปุ๋ยในเวยีดนามยงัคงท าผลงานไดดี้  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ความตอ้งการใช้ปุ๋ยท่ีมีอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เน่ืองจากมากกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในเวียดนามอยู่ในภาค
การเกษตร ทั้งน้ีการเติบโตของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีข้ึนอยูก่บัการฟ้ืนตวัของราคาและผลผลิตในพืชท่ีส าคญั โดยปริมาณน ้ าท่ี
เพียงพอก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีส าคญั เน่ืองจากในบางพ้ืนท่ีเพาะปลูกมีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะแลง้ รวมถึงความผนัผวน
ของราคาวตัถุดิบก็จะส่งผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละทิศทางของอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี    
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2.2.4 กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ๆ 
 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
 

นโยบายการตลาด 
บริษทัท าแผนการตลาดโดยใชจุ้ดแขง็ของถ่านหิน ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่การใชน้ ้ ามนัเตา และยงัมีปริมาณ

ส ารองท่ีมากกวา่ จึงท าใหเ้ป็นเช้ือเพลิงท่ีผูป้ระกอบการนิยมใชก้นัเม่ือเปรียบเทียบกบัพลงังานอ่ืนๆ บริษทัเนน้การรักษาฐาน
ลูกคา้เดิมในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยบริษทัมีกลยทุธ์การตลาดในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
 กลยุทธ์การแข่งขัน 
 (1) ด้านสินค้าและบริการ 
 บริษทัมีกลยุทธ์ท่ีส าคญัทางดา้นผลิตภณัฑ์ โดยบริษทัมีกระบวนการคดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เหมาะสมกบัหมอ้ไอน ้ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญ
เช้ือเพลิง ณ ปัจจุบนั บริษทัด าเนินนโยบายน้ีให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ใหก้บัสินคา้ เพ่ือลดการแข่งขนัดา้นราคา โดยเฉพาะกบัผูจ้ดัจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ โดยบริษทัมุ่งเนน้การท า
ตลาดโดยเจาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลกั เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีต ่ากวา่การขายถ่าน
หินใหก้ลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 

(2) ด้านการขยายฐานลูกค้า 
 เน่ืองจากถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีราคาต ่า รวมถึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณส ารองสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ
น ้ ามนัเตาและก๊าซธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก (ประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินัส) ดงันั้น โรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนมาใชถ่้านหินเพ่ิมมากข้ึน บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจมานานและมีกลุ่มลูกคา้
กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมต่างๆ แต่เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงในช่วงท่ีผ่านมา จึงท าให้ลูกคา้เดิมลดลงไปดว้ย บริษทัจึงได้
เร่ิมสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายเดิมท่ีหยุดใชถ่้านหินของบริษทัไป โดยในปีน้ีมีลูกคา้รายเดิมกลบัมาซ้ือถ่านหินของ
บริษทัเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยงัต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงบริษทัจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองไป 
 

(3) ด้านการบริหารต้นทุน 
 บริษทัมีการวางแผนการซ้ือสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินคา้คงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม การ
วางแผนการขนส่งท่ีเป็นระบบ รวมถึงการมีคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานลูกคา้ ท าให้ประหยดั
ตน้ทุนค่าขนส่งไดม้าก และบริษทัมีเรือโป๊ะและท่าเรือเป็นของบริษทัเอง ท าใหล้ดค่าใชจ่้ายในการจา้งบริษทัขนส่งภายนอก
ลง บริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ าหน่าย/ผูผ้ลิตถ่านหินติดต่อกนัมานาน ท าให้บริษทัสามารถซ้ือถ่านหินไดจ้ากหลาย
แหล่ง บริษทัจึงไม่จ าเป็นตอ้งส ารองสินคา้คงคลงัไวม้ากเกินความจ าเป็น ท าใหก้ารบริหารสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และช่วยลดตน้ทุน รวมทั้งการสูญเสียของสินคา้ลงไดบ้างส่วน 
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 ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บริษทัจ าหน่ายถ่านหินใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาด

กลางและขนาดเล็ก บริษทัมีนโยบายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากข้ึน ซ่ึงกลุ่ม
โรงงานเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายของผูจ้ดัจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ จึงเป็นการลดการแข่งขนัในดา้นราคากบัผู ้
จัดจ าหน่ายถ่านหินรายใหญ่ ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจ านวน
ประมาณ 30 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 2 ราย ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน
กระดาษขนาดใหญ่ โรงงานอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นหลกั 
  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัจะอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชพ้ลงังานความร้อนมาผลิตไอน ้ าเพ่ือใชใ้นกระบวน 
การผลิต ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมถุงมือยาง โรงงานผลิตอาหารสตัว ์เป็นตน้ 

 
บริษทัแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 
กลุ่มลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั โดยลูกคา้กลุ่มน้ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ 

นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี และอยธุยาเป็นส่วนใหญ่ ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความรู้และคุน้เคยกบัการใชถ่้านหินเป็นอยา่ง
ดี เป็นฐานลูกคา้ในการซ้ือขายกบับริษทัมาหลายปี และไวว้างใจในคุณภาพสินคา้ของบริษทัมาโดยตลอด โดยส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร 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 าหรับราคาถ่านหินในปีน้ีค่อนขา้งทรงตวั จึงมีความผนัผวนไม่ มากนกั 
              บริษทัมุ่งเนน้การเพ่ิมลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก พร้อมกบัมองหาโอกาสท่ีจะเขา้
ตลาดลูกคา้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษทัพยายามท่ีจะขยายฐานการขายและปริมาณยอดขายให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
มีการใหบ้ริการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั รวมทั้งแสวงหาธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของธุรกิจ 
 

แนวโน้มอุตสาหกรรม 
 ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทยถ่านหินในปี 2562 ยงัถือว่าเป็นแหล่งพลังงานท่ีมี
ความส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลงังานท่ีราคาต ่ากวา่ก๊าซธรรมชาติและน ้ ามนัเตา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในประเทศท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจสูง เช่น ประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยนั้น ยงัคงใชถ่้านหิน
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อยูเ่น่ืองจากราคาท่ีถูก ความตอ้งการใชถ่้านหิน จากสถิติการน าเขา้ถ่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 ประเทศไทยมี
การน าเขา้ถ่านหินประมาณ 19.19 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 9.94 เม่ือเทียบกบัปีช่วงเดียวกนัของปี 2561 โดยเป็นการ
น าเขา้ถ่านหินคุณภาพดีท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
 

ตลาดถ่านหินโดยรวมส าหรับในปี 2563 ถึงแมว้่าแนวโนม้ประเทศจีนจะมีการน าเขา้ถ่านหินลดลง และควบคุม
ราคาถ่านหินในประเทศจีน แต่ความตอ้งการใชถ่้านหินของประเทศในแถบเอเชีย เช่น อินเดีย เวียดนาม ท่ีน าถ่านหินมาใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึน จึงท าให้ความตอ้งการถ่านหินโดยรวมเพ่ิมข้ึน จึงท าให้ความตอ้งการถ่าน
หินโดยรวมอาจจะคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 
 

ตลาดถ่านหินในประเทศไทยในปี 2563 บริษทัคาดว่าปริมาณการใชถ่้านหินรวมอาจจะคงท่ีหรือลดลงเล็กนอ้ย     
เน่ืองจากเป็นการใชถ่้านหินในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกัซ่ึงเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ ในส่วนของราคาถ่านหินคาดวา่จะ
มีความผนัผวนไม่มากนกั แต่อยา่งไรก็ตาม อาจจะมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ทางการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

 

การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัมีกระบวนการในการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัซ้ือถ่านหินจากในประเทศ หรือน าเขา้ถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) จาก

ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตถ่านหินท่ีใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก บริษทัจะเลือกซ้ือจากเหมืองถ่าน

หินท่ีมีถ่านหินคุณภาพดีท่ีให้ค่าความร้อนสูง มีค่าความช้ืนต ่า มีปริมาณข้ีเถา้และปริมาณก ามะถนัต ่า เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกค้าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ ง ถ่านหินท่ีประเทศอินโดนีเซียยงัมี

ปริมาณถ่านหินส ารองอีกเป็นจ านวนมากเม่ือเทียบกบัแหล่งอ่ืนในต่างประเทศ และประหยดัค่าขนส่งเน่ืองจากอยู่

ไม่ไกลจากกนัมากนกั เม่ือเทียบจากแหล่งอ่ืน ซ่ึงสามารถขนส่งโดยทางเรือในปริมาณคร้ังละ 50,000 ตนั 

 
2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเขา้มาจอดท่าท่ีเกาะสีชงั อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จากนั้นจะท าการขน

ถ่ายถ่านหินลงเรือโป๊ะอีกทอดหน่ึง ซ่ึงเรือโป๊ะน้ีสามารถขนถ่ายถ่านหินไดค้ร้ังละ 1,500 – 2,500 ตนัต่อล า โดย

เดินทางมาข้ึนท่ีท่าเทียบเรือ อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
3. บริษทัจะจดัส่งถ่านหินโดยตรงใหก้บัลูกคา้ไดท้นัทีโดยทางรถบรรทุก และในกรณีท่ีบริษทัตอ้งการขนยา้ยถ่านหิน

เขา้คลงัสินคา้ บริษทัสามารถจดัเก็บในพ้ืนท่ีโรงงานของบริษทัท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดก่้อนท่ีจะน าไป

คดัเลือกและปรับปรุงคุณภาพแลว้จึงส่งถ่านหินใหก้บัลูกคา้ โดยรถบรรทุกของผูรั้บเหมาต่อไป  

 
4. บริษทัมีนโยบายในการเก็บสินคา้คงคลงัในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถส่งสินคา้ไดท้นักบัความตอ้งการของ

ลูกคา้  
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5. ระยะเวลาตั้งแต่การสัง่ซ้ือถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียจนกระทัง่ขนส่งถ่านหินเขา้เก็บคลงัสินคา้ใชเ้วลา

ประมาณ 45 วนั 

จากขอ้มูลในอดีตพบวา่ราคาถ่านหินมีการเปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยบริษทัมีนโยบายจดัหาถ่านหินจาก 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลายราย เพ่ือส ารองปริมาณถ่านหินใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั และถ่วงดุลอ านาจการต่อรองราคาสินคา้
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายรายอ่ืนๆ หลายราย ซ่ึงเป็นการกระจายความเส่ียงในการจดัซ้ือถ่านหิน 

นอกจากปัจจยัดา้นราคาแลว้ ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจในแหล่งท่ีมาของถ่านหินเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีบริษทัให้
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ทั้ งในดา้นคุณภาพถ่านหิน ก าลงัการผลิต ระบบขนส่งถ่านหินมายงัท่าเรือ และช่ือเสียงของผูจ้ดั
จ าหน่ายถ่านหิน เป็นตน้ และดว้ยความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้เป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้บริษทัมัน่ใจวา่จะไดรั้บการส่งมอบ
ถ่านหินคุณภาพดีจากคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัมีนโยบายจดัหาถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตรงกบัความตอ้งการลูกคา้ มีกระบวนการ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพถ่านหิน ตั้งแต่ซ้ือจากผูจ้  าหน่ายเหมือง การขนส่ง และการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป จนส่งถึงลูกคา้ เพื่อ
สร้างความมัน่ใจและพึงพอใจของลูกคา้ 
 

สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

1. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บ AIS Scheme มีสาระส าคญัดงัน้ี 
 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก The Maritime and Port 
Authority of Singapore (“MPA”) ภายใตบ้ริการเดินเรือในประเทศและระหว่างประเทศ สิทธิดังกล่าวเรียกว่า          
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 2562 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 - 
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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 ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (ยกเวน้บตัร 1167/2553) 

5. ตามมาตรา 34 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลนั้น 

6.    ตามมาตรา 35 (1) ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีฯ ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 วรรคสอง (ยกเวน้บตัร 1167/2553) 

7.   ตามมาตรา 35 (2) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใชจ่้ายเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้(ยกเวน้บตัร 1167/2553) 

8.    ตามมาตรา 35 (3) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ (ยกเวน้บตัร 1167/2553) 
 9. ตามมาตรา 37 ใหไ้ดรั้บอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่าง ประเทศได ้(ยกเวน้
บตัรเลขท่ี และ 1995(1)/2552) 

10. 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 

เช่นเดียวกับธุรกิจอ่ืนท่ีด าเนินกิจการในโลกปัจจุบันท่ีมีความซับซ้อน ความเส่ียงต่างๆ และสภาวะความไม่
แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเครือบริษทัฯ ในการบรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากเครือบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่การ
รับรู้และจดัการความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้บริษทัฯ มัน่ใจไดว้า่จะบรรลุเป้าหมายในอนาคต 
และไม่ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งแบกรับความเส่ียงมากเกินไป ดงันั้นเครือบริษทัฯ จึงจดัตั้งกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รของ
บริษทัฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM) ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  กรอบ
ดังกล่าวได้ถูกออกแบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัโลก กรอบการบริหารน้ี
ไดก้ าหนดแนวทางโดยรวมของการจดัการระบบบรรษทัภิบาลและการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัฯ มี
ศกัยภาพในการแข่งขนั และเพ่ิมโอกาสในขณะเดียวกนัก็ลดภยัคุกคามไปดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความรับผิดชอบเป็นอยา่งสูงต่อกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมและการ
พิจารณาวา่ระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมและยอมรับไดค้วรเป็นระดบัใด โดยไดมี้การก าหนดขีดจ ากดัความเส่ียงโดยรวมท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของเครือบริษทัฯ ความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ีเครือบริษทัฯ ก าลงัเผชิญ รวมถึงความ
เส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นปฏิบติัการ ดา้นการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายจะไดรั้บการประเมินและเฝ้า
ติดตาม และหากจ าเป็น บริษทัฯ จะรับมือกบัความเส่ียงเหล่าน้ีโดยการใชแ้ผนการบรรเทาความเสียหาย ตลอดทั้งปีท่ีผ่านมา
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายความรับผิดชอบ ไดทุ่้มเทความใส่ใจและทรัพยากรอยา่ง
เตม็ท่ี เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่มีการน าแผนงานการบริหารความเส่ียงถูกน ามาใชง้านอยา่งเหมาะสมภายในเครือบริษทัฯ โดยมีการ
ทบทวนและหารือปัญหาความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงโดยละเอียด 

แมว้่าเครือบริษทัฯ จะสามารถท าให้หลกัปฏิบติัดา้นการบริหารความเส่ียงแข็งแกร่งข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่การ
ด าเนินการจะไม่อาจประสบผลส าเร็จไดเ้ลย หากทั้งองคก์รไม่น าไปปฏิบติัเพ่ือสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รดา้นความเส่ียง
ท่ีเขม้แขง็ และเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีตระหนกัเร่ืองความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ดงักล่าวนั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
ฯ จึงไดส่ื้อสารถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงวา่ การบริหารความเส่ียงนั้นเป็นความรับผดิชอบของบุคลากรทุกคน
ในองคก์ร และดว้ยความมุ่งมัน่ดงักล่าวของผูบ้ริหาร เครือบริษทัฯ จึงสามารถบริหารจดัการความเส่ียงไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผล
ท าใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมดา้นความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณค่าต่อองคก์รในทา้ยท่ีสุด 

1. ด้านกลยุทธ์ 
1.1 กลยุทธ์ 

 
แมว้า่เครือบริษทัฯ จะวางแผนกลยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจในเครืออยา่งรอบคอบ แต่ความลม้เหลวในการ

ระบุและน ากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นยามท่ีสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอาจท าให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ
ต่อเครือบริษทั  บริษทัฯ บริษทัฯ จึงจดัการกบัความเส่ียงน้ีโดยจดัให้มีการประเมินกลยุทธ์และแผนธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับหน่วยปฏิบติัการ จากการให้ความส าคญัดา้นความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างมูลค่า
ให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาทั้งภายในและภายนอกเครือบริษทัฯ เพ่ือทดสอบและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของต าแหน่งและทิศทางทางกลยทุธ์ของเครือบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง ส าหรับแต่ละบริษทัยอ่ย บริษทัฯไดจ้ดัให้
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มีการนดัหมายซ่ึงมีจุดประสงคไ์ม่เพียงเพ่ือพดูคุยเท่านั้น แต่ยงัเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และปรับปรุงแผนธุรกิจและกล
ยทุธ์ระยะสั้น เพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่บริษทัยอ่ยสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

 
1.2 วฏัจกัรตลาด/อุตสาหกรรม 

 
เครือบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเปราะบางต่อวฏัจกัรเศรษฐกิจของโลกอยา่งมาก การชะลอตวั

ทางเศรษฐกิจหรือการถดถอยของตลาดท่ีมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบอยา่งมากต่อความสามารถในการหาเงินหรือผลก าไร
ของธุรกิจ และยงัอาจท าให้สถานะทางการเงิน ตลอดจนความสามารถในการเขา้ถึงตลาดทุนในราคาท่ีสมเหตุสมผลของ
บริษทัฯ ลดนอ้ยลงไปอีกดว้ย เพ่ือบรรเทาความเส่ียงน้ี เครือบริษทัฯ จึงพยายามมองหาการลงทุนท่ีหลากหลายและลดธุรกิจ
ในลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรของเครือบริษทัฯ ลง โดยการมุ่งเนน้และพฒันาธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีความมัน่คง และเป็นไปใน
ลกัษณะท่ีผนัผวนตรงกนัขา้มกบัวฏัจกัรเศรษฐกิจ (Countercyclical) มากข้ึน 

 
1.3 การลงทุนใหม่ 

 
บริษทัฯ ไดม้องหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างความหลากหลายใหก้บัธุรกิจและ

เพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ แต่ในสถานการณ์เช่นน้ีอาจเป็นเร่ืองยาก เพราะถึงแมบ้ริษทัฯ จะสามารถหาโครงการลงทุนใหม่ท่ี
เหมาะสมไดแ้ลว้ก็ตาม การลงทุนนั้นอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดา้นลบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการระดมเงินทุนส าหรับ
โครงการ หุน้ส่วนร่วมทุน ค่าสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าของโครงการ ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ กฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั สภาวะตลาด และการแข่งขนั 

 
เพ่ือใหก้ารตดัสินใจในการลงทุนเป็นไปอยา่งรอบคอบและเหมาะสม เครือบริษทัฯ ไดก้ าหนดขั้นตอนการอนุมติั

การลงทุน โดยมีวิธีการในการพิจารณาท่ีเป็นระเบียบแบบแผนเพ่ือประเมินความเส่ียงหลกัๆ และโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการลงทุน ทั้งน้ี การจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ การน าแนวทางดา้นการควบรวมกิจการ
ท่ีเขม้งวด รวมถึงการน ากระบวนการตรวจสอบสถานะของธุรกิจมาใชใ้นการประเมินและการด าเนินการซ้ือกิจการทั้งหมด  
 
1.4 การร่วมทุน/หุ้นส่วนทางกลยุทธ 

 
เพ่ือสร้างการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ หรือเขา้สู่ตลาดใหม่ๆ เครือบริษทัฯ จะเลือกเฟ้นในการท าธุรกิจกบับริษทัร่วม

ทุนและหุ้นส่วนทางกลยทุธ์ แมว้า่เครือบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดเพ่ือให้แน่ใจวา่หุ้นส่วนไม่ไดมี้เพียง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนัเท่านั้น แต่ยงัมีการแบ่งปันคุณค่าหลกัขององคก์รร่วมกนัดว้ย อยา่งไรก็ตาม แนวคิดน้ีอาจมี
การเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีแปรเปล่ียน เม่ือผลประโยชน์หรือเป้าหมายทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจของหุ้นส่วนไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเครือบริษทัฯ อีกต่อไป หรือท่ีร้ายแรงกวา่นั้น หุน้ส่วนอาจด าเนินการท่ีขดักบัผลประโยชน์ของ
เครือบริษทัฯ เพ่ือบรรเทาความเส่ียงในด้านน้ี เครือบริษทัฯ จะเขา้ไปมีส่วนร่วมเชิงรุกและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
หุน้ส่วนอยา่งเปิดกวา้ง และหากจ าเป็น อาจพิจารณาเร่ืองการแยกจากกนัอยา่งฉนัมิตร 
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อยา่งไรก็ตาม เครือบริษทัฯ มีนโยบายวา่ตอ้งมีการยกร่างขอ้ตกลงและทบทวนการท าธุรกิจทั้งหมดกบับริษทัร่วม
ทุนหรือหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ทั้งหลายอยา่งละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สามารถปกป้องผลประโยชน์ของเครือบริษทัได ้ 
 
1.5 ช่ือเสียง 

 
สืบเน่ืองจากคุณค่าหลกัของบริษทัฯ บริษทัฯ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีความเป็นธรรม โดยบริษทัฯ ตอ้งการใหบ้ริษทัฯในเครือ และบริษทัยอ่ย รวมถึงพนกังานทุกคนกระท า
ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากเป็นวิธีเดียวเท่านั้นท่ีจะสามารถท าให้กลยทุธ์ท่ีส าคญัของเครือบริษทัฯ บรรลุผล
ส าเร็จและท าใหช่ื้อเสียงแขง็แกร่งข้ึน ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ก็มองหาการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื แมว้า่เครือบริษทัฯ มี
ความมุ่งหมายให้ทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างครบถว้น แต่การท่ีไม่ปฏิบติัตามหรือถูกเขา้ใจว่าไม่
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว หรือการท่ีไม่ปฏิบติัตามหรือถูกเขา้ใจวา่ไม่ปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการหรือกฎเกณฑท์าง
กฎหมาย ก็อาจส่งผลกระทบในเชิงลบอยา่งรุนแรงต่อช่ือเสียงของเครือบริษทัฯ 

 
ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีเคร่ืองมือและกระบวนการท่ีครอบคลุมเพ่ือจดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว รวมถึง

การต่อตา้นทุจริต การปฏิบติัตามหลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งยติุธรรมและโปร่งใส พนกังานทุกคนจะถูกเตือนให้ตระหนกัถึง
นโยบายของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไวว้า่ บริษทัฯ จะไม่อดทนต่อการไม่ปฏิบติัตามนโยบายท่ีทุกฝ่ายตอ้งยึดถือและปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อเครือบริษทัฯ จะถูกด าเนินการดว้ยมาตรการขั้น
รุนแรง 
 
2. ด้านการปฏิบัตกิาร 
2.1 การแข่งขัน 

 
ระดบัของการแข่งขนัในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศท่ีสูงข้ึน อาจท าให้เกิดความกดดนัดา้นราคาและ

ก าไรขั้นตน้ท่ีลดต ่าลงและอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการสร้างก าไรและส่วนแบ่งทางการตลาด เพ่ือท าให้
สามารถแข่งขนัในแนวหนา้ได ้บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือท าความ
เข้าใจลูกค้า คู่แข่ง และขอบเขตของตลาด และพฒันา/ปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือท่ีจะสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
แมจ้ะมีแนวโนม้การเปล่ียนแปลง แต่บริษทัฯ จะยงัคงแสวงหาวธีิการในการปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีอยู่

ปัจจุบันให้ดีข้ึน รวมถึงพฒันาและน าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสามารถตอบสนองรสนิยมและความ
คาดหวงัของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
 
2.2 ห่วงโซ่อุปทาน 

 
ในการด าเนินงาน บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งพ่ึงพาผูจ้ดัหาสินคา้และความสามารถของพวกเขาในการน าส่งผลิตภณัฑ์

หรือบริการอย่างทันเวลาในคุณภาพท่ีเหมาะสม ผลกระทบบางส่วนท่ีไดรั้บ คือ กรณีท่ีผูจ้ดัหาสินคา้มีอ านาจต่อรองท่ี
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ค่อนขา้งสูงข้ึนหรือกรณีท่ีจ านวนผูจ้ดัหาสินคา้ท่ีมีจ านวนจ ากดันั้นอาจมีความเส่ียงต่อบริษทัฯ  แมว้า่ส่วนมากแลว้ เครือ
บริษทัฯ มกัจะใชผู้จ้ดัหาสินคา้จากหลากหลายบริษทัฯ มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง และติดตามการท างานของพวกเขา เพื่อ
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท าใหส้ถานะในการต่อรองของเครือบริษทัฯ มีความเส่ียง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ตน้ทุนของผลิตผลหรือการมีความพร้อมในการจดัจ าหน่ายรวมกนั 
 
2.3 พนัธะหน้าทีด้่านสินเช่ือของคู่สัญญา 

 
ความเส่ียงดา้นสินเช่ือจะเกิดข้ึนเม่ือคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัการช าระหน้ีตามขอ้ตกลงได ้โดยปกติเครือบริษทัฯ 

จะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจกบัคู่สญัญาโดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา ซ่ึงกระท าไดโ้ดย
ประเมินและติดตามจากการผิดนดัช าระหน้ีและความเส่ียงดา้นสินเช่ือของลูกคา้ ผูจ้ดัหาสินคา้ ผูรั้บจา้ง คู่สัญญา กิจการร่วม
คา้ คู่คา้ และสถาบนัการเงินต่างๆ ความน่าเช่ือถือของคู่สัญญาจะถูกประเมินเป็นระยะดว้ยวิธีการท่ีเป็นระบบ ในบางกรณี
บริษทัฯ อาจตอ้งมีการเพ่ิมมาตรการลดความเส่ียง โดยการขอให้เพ่ิมหลกัประกนัหรือลดระยะเวลาในการให้เครดิตทาง
การคา้ส าหรับคู่สัญญาท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีไม่แข็งแกร่ง นอกจากน้ี เครือบริษทัฯ ยงัไดท้บทวนความเส่ียงดา้นการ
กระจุกตวัของสินเช่ือกบัคู่สญัญารายบุคคลหรือตามภูมิศาสตร์ดว้ย 
 
2.4 ทุนมนุษย์ 

 
การสรรหาพนักงาน การรักษา และพฒันาบุคลากรท่ีมีความสามารถ  และการบริหารจัดการบุคคลากรท่ีมี

ความสามารถโดดเด่นในเครือบริษทัฯ มีความส าคญัต่อความส าเร็จของเครือบริษทัฯ เป็นอย่างมาก การแข่งขนัด้าน
บุคคลากรนั้นสูงมาก โดยเฉพาะในบางอุตสาหกรรม และบริษทัฯในเครือ อาจไม่สามารถดึงดูดหรือรักษาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพได ้การสูญเสียพนกังานท่ีมีความส าคญั การท่ีเครือบริษทัไม่สามารถดึงดูดพนกังานใหม่หรือพนกังานท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมอยา่งเพียงพอ หรือความล่าชา้ในการวา่จา้งบุคลากรหลกัๆ สามารถท าให้ธุรกิจของบริษทัฯในเครือ เสียหายอยา่ง
ร้ายแรง และยงัเป็นอุปสรรคท่ีท าให้บริษัทฯในเครือ และหน่วยงานธุรกิจของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคด์า้นกลยทุธ์ และตอ้งเผชิญกบัผลกระทบเชิงลบท่ีมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงินและความสามารถใน
การท าก าไรได ้ 
 

บริษทัฯ จดัการความเส่ียงและการสูญเสียพนกังานท่ีมีความสามารถโดยใชว้ิธีการหลายวิธีผสมผสานกนั หน่ึงใน
กิจกรรมท่ีบริษทัฯ ใชมุ่้งให้ภาพรวมของพนกังานทั้งหมดในเครือบริษทัฯ ดีข้ึน และท าให้ช่ือเสียงของพนกังานท่ีมาจาก
บริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัทั้งภายในและภายนอกมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็ไดมี้การน าเสนอแพ็คเกจค่าตอบแทนท่ี
สามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนได ้รวมทั้งใชค้วามพยายามอยา่งยิ่งยวดในการเฟ้นหาและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เครือ
บริษทัฯ ยงัเนน้เร่ืองพนกังานท่ีมีความสามารถพิเศษ และการประเมินการบริหารจดัการอยา่งจริงจงั ซ่ึงเร่ืองท่ียงัรวมไปถึง
การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งท่ีส าคญั 
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2.5 อาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม (“HSE”) 
 

การไม่สามารถบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในระดบัสูง อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพนกังานหรือผูรั้บจา้ง
ของบริษทัเครือ รวมถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงกบัการด าเนินงานของบริษทัในเครือ ผลกระทบเหล่าน้ีอาจ
รวมถึงการไดรั้บบาดเจ็บทางกายภาพ ผลขา้งเคียงต่อสุขภาพและความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความรับ
ผิดของบริษทัฯ ต่อพนกังานหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯในเครือ เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือไม่สามารถดึงดูดและ
รักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพเอาไวไ้ด ้นอกจากน้ี หน่วยงานของรัฐอาจใชอ้ านาจบังคบัให้ธุรกิจหยุดการด าเนินการเป็น
ระยะเวลาชัว่คราวได ้

 
เน่ืองจากสุขภาพและความปลอดภยัเป็นเร่ืองไม่อาจเจรจาต่อรองได ้บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งติดตาม ตรวจสอบ

วดัผลอย่างเคร่งครัด และท าให้ตรงตามมาตรฐานด้าน HSE บริษทัฯ มีการวดัผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยัของธุรกิจของบริษทัฯ โดยใชต้วัช้ีวดัตามส าหรับการเกิดอุบติัเหตุและเกือบจะเกิดอุบติัเหตุ และตวัช้ีวดัน าส าหรับ
การสงัเกตการณ์ความปลอดภยั เป้าหมายดา้นความปลอดภยัคือการท าให้อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนให้เป็นศูนย ์แต่ก็ยงัมีการตั้งเป้า
ส าหรับอตัราการเกิดอุบติัเหตุและอุบติัการณ์ไวด้ว้ยเช่นกนั หากธุรกิจใดไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน HSE ได ้จะมีการ
น ามาตรการแกไ้ขและป้องกนัมาใชเ้พ่ือลดความเส่ียงลง 

 
2.6 การพลกิผนัทางธุรกจิ 

 
การพลิกผนัทางธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯในเครือ เพ่ือริเร่ิมจดัการภยัคุกคามหรือ

ภาวะหยดุชะงกัทางธุรกิจซ่ึงอาจมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น โรคระบาด ภยัจากการก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ 
และความเสียหายท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นส าคญัของบริษทัฯ  ดงันั้น เพ่ือให้ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ สามารถกลบัมาด าเนินการได้
ตามปกติภายในกรอบเวลาท่ีก าหนด บริษทัฯ จะท างานร่วมกบัหน่วยงานแต่ละแห่งในการก าหนดแผนบริหารความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจและแผนการตอบสนองในภาวะวิกฤต  ซ่ึงจะช่วยจ ากดัโอกาสในการเกิดภาวะธุรกิจหยุดชะงกั และยงัช่วยให้
บริษทัฯ สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2.7 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เช่นเดียวกนักบัธุรกิจอ่ืนๆ ในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมบทบาทการใชเ้ทคโนโลยีในการด าเนินธุรกิจและกิจกรรม
ต่างๆ มากข้ึน บริษทัฯ ไม่เพียงใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยงัใชเ้ทคโนโลยีเป็นกุญแจส าคญัในการเพ่ิม
ขอบเขตความสามารถเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จระยะยาว แมว้า่เทคโนโลยใีหม่ๆ ระดบัโลกท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็วนั้นอาจท า
ใหเ้ครือบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบทางลบ ทวา่บริษทัฯ ก็ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วน าคู่แข่งโดยการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยน้ีีและลงทุนไวล่้วงหนา้ เพ่ือคงความสามารถในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้รับปรุง
กฎบัตรเพื่อท าให้มัน่ใจว่าไดมี้การก ากบัดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี เพ่ือ
สนบัสนุนการเพ่ิมมูลค่าแก่ธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างการก ากบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการความเส่ียง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ นั้นตอ้งพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้บริษทัฯ มีโอกาสไดรั้บความเส่ียง
จากทั้งภายในและภายนอก เช่น ความผิดพลาดทางเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ภยัคุกคามดา้นความปลอดภยัทางไซ
เบอร์ และการร่ัวไหลของขอ้มูล บริษทัฯ จึงใชท้รัพยากรในปริมาณท่ีมีนัยส าคญัในการรักษาขอ้มูลทางธุรกิจในระบบ
สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ความผิดพลาดใดๆ แมเ้พียงเลก็นอ้ยก็อาจส่งผลเสียต่อเป้าหมาย ความ
ต่อเน่ืองของการบริการ ความปลอดภยั ช่ือเสียง และผลลพัธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ ได ้
 
3. ด้านการเงนิ 
3.1 ตลาดทางการเงนิ 
 

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นตลาดทางการเงิน ทั้งอตัราแลกเปล่ียน ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงลว้นมี
ความผนัผวนและไม่แน่นอน ดงันั้น เพ่ือท าให้มีการระดมเงินทุนโดยการใชต้น้ทุนอย่างมีประสิทธิผลและลดความไม่
แน่นอนของรายได ้เครือบริษทัฯ จึงไดบ้ริหารความเส่ียงทางการเงินเหล่าน้ี ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย 
ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาซ้ือขายค่าระวางเรือล่วงหน้า 
สญัญาแลกเปล่ียนราคาน ้ ามนั และการซ้ือสิทธิซ้ือขายต่างๆ นอกจากน้ี เครือบริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงทางตลาดได ้โดย
การจบัคู่สัญญาเงินกูแ้ละรายไดข้องบริษทัฯ ท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศเดียวกนัไวด้ว้ยกนั เพ่ือลดความเส่ียงดา้นความผนั
ผวนของสกุลเงิน ทั้งน้ี การใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะถูกควบคุมอย่างเขม้งวดดว้ยนโยบายและขอบเขตอ านาจท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
3.2 สภาพคล่องทางการเงนิ/แหล่งเงนิทุน 

  
บริษทัฯ บริหารความเส่ียงน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการให้มีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อความจ าเป็นในดา้น

เงินลงทุนหมุนเวียนและเพ่ือผลกัดนัให้บริษทัฯ เติบโต ไม่ว่าจะดว้ยการขยายธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการและการซ้ือ
กิจการ นอกเหนือจากการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัทางการเงินต่างๆ แลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัตั้งระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพในการวางแผนดา้นกระแสเงินสด การก าหนดงบประมาณและการคาดการณ์ เพ่ือประเมินความจ าเป็นทาง
สภาพคล่องในระยะสั้ น ระยะกลาง ไปจนถึงระยะยาว มาตรการเหล่าน้ีประกอบด้วยการบริหารเงินสดในเครืออย่าง
คล่องแคล่ว การรักษาระดบัเงินทุนและการเขา้ถึงสินเช่ือต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และทดสอบ
ระดบักระแสเงินสดเพ่ือรักษาความมัน่คงทางการเงิน เครือบริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัวงเงินสินเช่ือพร้อมใช้จากธนาคารท่ีมี
ช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ 
 
3.3 เงนิปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
เน่ืองจากบริษทัฯ  ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน จึงตอ้งพ่ึงพาผลตอบแทนจากบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วม ทั้งระยะเวลาและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ อาจถูกจ ากดั
ในบางคร้ังดว้ยกฎระเบียบขอ้บังคบั ขอ้ก าหนดด้านการเป็นหน้ีของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมแต่ละแห่ง เง่ือนไขทาง
การเงิน ผลประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจในอนาคตของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงหากไม่ไดรั้บเงินปันผลดงักล่าว
น้ี บริษทัฯ อาจประสบปัญหาการช าระหน้ี  
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บริษทัฯ บริหารความเส่ียงน้ีโดยการวางแผนขอ้ก าหนดดา้นสภาพคล่องทางการเงินและแหล่งเงินทุนในระดบั

บริษทัแม่อย่างรัดกุม บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามสร้างความสมดุลของความเส่ียงด้านเงินปันผลโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเนน้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีแตกต่างออกไป และมีกระแสเงิน
สด/การคืนทุนของเงินสดท่ีมีความยดืหยุน่  
 
4. การปฏิบัตติามข้อก าหนดและจากภายนอก 
4.1 ตลาดโลก 

 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจทัว่โลก จึงตอ้งประเมินและติดตามความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงในประเทศต่างๆ 

ท่ีบริษทัฯ มีการประกอบกิจการอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพิจารณาเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ-
สงัคม ระบบภาษีและกฎหมาย ไปจนถึงสถานการณ์ทางการเมือง และความขดัแยง้ภายในประเทศ โดยความเส่ียงเหล่าน้ีจะ
ไดรั้บการประเมินเป็นประจ าเพื่อใหเ้ครือบริษทัฯ สามารถระบุความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและท่ีก าลงัเกิดข้ึนใหม่ เพ่ือให้เครือ
บริษทัฯ สามารถรับมือและหาวิธีในการจดัการกบัความเส่ียงเหล่าน้ีอย่างทันท่วงทีด้วยกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงท่ี
เหมาะสม 
 
4.2 การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดตามกฎหมาย 
 

เครือบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจทัว่โลก จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดตาม
กฎหมายในหลายเขตอ านาจศาล บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆทั้งหมด จึงไดจ้ดัท า
รายการขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามข้ึนเพ่ือใหแ้ต่ละหน่วยงานใชใ้นการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ต่างๆ ตามกฎหมาย แมแ้ต่ภายใตส้ถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงของขอ้ก าหนดต่างๆ บริษทัฯ จะ
ด าเนินทุกมาตรการท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือปกป้องสถานภาพทางกฎหมายของบริษทัฯ รวมทั้งสร้างมาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนจากขอ้ก าหนด กฎเกณฑท์างกฎหมาย 
 
5. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
5.1 อุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ

 
แผน่ดินไหว น ้ าท่วม หรือพายสุามารถส่งผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละการด าเนินธุรกิจในเครือบริษทั ซ่ึงอาจท าให้

เกิดอุบติัการณ์ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั ความสูญเสียทางการคา้ หรือการหยดุชะงกัของธุรกิจได ้เพ่ือบรรเทาความเส่ียง
น้ี เครือบริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจและแผนฉุกเฉินเชิงรุก และหากสามารถท าได้ จะท า
ประกนัภยัท่ีมีความคุม้ครองอยา่งครอบคลุมเพ่ือลดหรือบรรเทาความสูญเสียใดๆ  
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5.2 ชุมชนสัมพนัธ์และความรับผดิชอบทางสังคม 
 

ความเส่ียงทางสงัคมอาจสร้างความเสียหายต่อการปฏิบติังานท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการและขดัขวางการลงทุนใหม่ๆ 
ความลม้เหลวในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ินและองคก์รเอกชนต่างๆ สามารถท าให้การปฏิบติังานของ
บริษทัฯ หยดุชะงกัและส่งผลกระทบในทางลบต่อเครือบริษทัฯ อาจเกิดผลกระทบดา้นช่ือเสียงและการน าเสนอทางส่ือใน
เชิงลบ สร้างความเสียหายใหก้บัชุมชน ท าใหเ้กิดการหยดุชะงกัท่ีเป็นผลร้ายต่อการปฏิบติังานจนกระทัง่ถึงขอบเขตท่ีอาจท า
ใหบ้ริษทัฯ สูญเสียใบอนุญาตในการปฏิบติังานได ้

 
บริษทัฯ พยายามบ่งช้ีและลดความเส่ียงทางสังคมดงักล่าวให้น้อยท่ีสุด ซ่ึงรวมถึงการเน้นการใชม้าตรการเชิง

ป้องกนัเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม/สังคมในเชิงลบอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือท าให้ธุรกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัติดตามพฒันาการดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ อยา่งจริงจงั เพ่ือจดัท า
แผนงานและลดผลกระทบในเชิงลบใดๆ ท่ีอาจมีต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยร์วม สําหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยเท่ากบั 33,473,051,079บาท โดยร้อยละ 36.8 เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบ
ไปดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน และสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 63.2 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 
 

 สินทรัพยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
 

จากขอ้มูลในงบการเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุนสุทธิรวม 
13,425,720,407 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.1 ของสินทรัพยร์วม 
 

ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 
สุทธิ (พนับาท) 

ท่ีดิน TTA เป็นเจา้ของ 82,847 
 UMS เป็นเจา้ของ 272,612 
 GTL เป็นเจา้ของ 63,801 
 CMSS เป็นเจา้ของ 61,450 
 อ่ืนๆ 24,222 
อาคารและโรงงาน TTA เป็นเจา้ของ 29,681 
 UMS เป็นเจา้ของ 44,477 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 412,184 
 GTL เป็นเจา้ของ 244,636 
 AIM เป็นเจา้ของ 44,232 
 CMSS เป็นเจา้ของ 36,363 
 อ่ืนๆ 21,939 
ส่วนปรับปรุงอาคาร TTA เป็นเจา้ของ 2,650 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 942 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 1,298 
 UMS เป็นเจา้ของ 2,470 
 PHC เป็นเจา้ของ 221,983 
 อ่ืนๆ 619 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจาะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 6,913,322 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 3,756,572 
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาตามบญัชี – 

สุทธิ (พนับาท) 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 214,559 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 83,772 
 UMS เป็นเจา้ของ 13,206 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจา้ของ 4,123 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจา้ของ 37,752 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 436,897 
 UMS เป็นเจา้ของ 13,122 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 90,123 
 PHC เป็นเจา้ของ 227,679 
 GTL เป็นเจา้ของ 34,285 
 AIM เป็นเจา้ของ 91,178 
 STC เป็นเจา้ของ 37,071 
 อ่ืนๆ 2,111 
รถยนต ์ TTA เป็นเจา้ของ 6,184 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 6,116 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 20,474 
 อ่ืนๆ 6,994 
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 49,994 
เรือขนถ่านหิน UMS เป็นเจา้ของ 84,846 
งานระหวา่งก่อสร้าง TTA เป็นเจา้ของ 15,982 
 เมอร์เมดเป็นเจา้ของ 4,259 
 บาคองโคเป็นเจา้ของ 7,287 
 PHC เป็นเจา้ของ 9,278 
 อ่ืนๆ 1,575 

รวม  13,737,258 
 

ภาระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจาํนวนหลายลาํ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 175.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2561: 184.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ) ไดถู้กจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูต้่างๆ โดยมีมูลค่าคงเหลือรวมจาํนวน 89.2 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2560 : 100.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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 เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํ้ าจาํนวนหลายลาํ และ เรือขุดเจาะนํ้ ามนั 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 108.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2561 : 119.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชีและวงเงินกูต้่างๆ โดยมีมูลค่าคงเหลือรวมจาํนวน 56.0 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม 2561 : 68.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) 
 

 เรือขนลาํเลียงหน่ึงลาํ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 13.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 13.9 ลา้นบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บั
ธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 10.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2561 : 10.0 ลา้นบาท) 

 
 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 219.9 ลา้นบาท 1.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

และ 85,553.4 ลา้นดองเวยีดนาม (31 ธนัวาคม 2561 : 213.8 ลา้นบาท 1.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 91,940.3 ลา้นดอง
เวยีดนาม) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารหลายแห่งเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินกู ้ ตัว๋สญัญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
และหนงัสือคํ้าประกนั โดยมีมูลค่าคงเหลือรวมจาํนวน 363.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 747.1 ลา้นบาท) 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  ราคาตามบญัชี – สุทธิ (พนับาท) 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 22,410 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 17,894 
ใบอนุญาตแฟรนไชส์ 103,143 
เคร่ืองหมายการคา้ 30,156 
สญัญาซ้ือขายนํ้ าประปา 97,493 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 11,199 
รวม 282,295 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ระบุอยู่ในหัวขอ้ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 

  - 59 - 

เคร่ืองหมายการค้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 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 

BACONCO Baconco 310434 08/12/2016 8/12/2026 
COFOLIORGANIC Baconco 319231 23/06/2016 23/06/2026 
COFOLIPK500 Baconco 319232 23/06/2016 23/06/2026 
COFOLIZIN50 Baconco 319251 23/06/2016 23/06/2026 
COFOLIK300 Baconco 319287 23/06/2016 23/06/2026 
 
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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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข            

จดทะเบียน 
วนัจดทะเบียน วนัหมดอายุ (ถ้าม)ี 

 

Baconco 
Class (01) 

39585 
31/10/2017 31/10/2027 

Baconco 
Class (05) 

39586 
31/10/2017 31/10/2027 

Baconco 
Class (31) 

23587 
31/10/2017 31/10/2027 

 
3. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศจนี (China) 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ.) 

วนัหมดอายุ 
(ค.ศ.) 
(ถ้าม)ี 

 

Baconco 
Class (01) 
19218787 

21/12/2017 20/12/2027 

Baconco 
Class (05) 
19219077 

21/12/2017 20/12/2027 

Baconco 
Class (35) 
19219398 

21/12/2017 20/12/2027 

 
4. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในไต้หวนั (Taiwan) 

 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ.) 

วนัหมดอายุ 
(ค.ศ.) 
(ถ้าม)ี 

 

Baconco 
Class (01&05) 

01882308 
16/11/2017 15/11/2027 

Baconco 
Class (35) 
01877949 

01/11/2017 31/10/2027 
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5. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในเกาหล ี(Korea) 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ.) 

วนัหมดอายุ 
(ค.ศ.) 
(ถ้าม)ี 

 

 
 

Baconco 
Class (01)  

40-1308978 
01/12/2017 01/12/2027 

 

6. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศไทย (Thailand) 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ.) 

วนัหมดอายุ 
(ค.ศ.) 
(ถ้าม)ี 

 

Baconco 
Class (01) 
Kor418866 

04/11/2014 03/11/2024 

Baconco 
Class (05) 
Kor420294 

04/11/2014 03/11/2024 

Baconco 
Class (35) 
Bor72837 

04/11/2014 03/11/2024 

 
7. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศฟิลปิปินส์ (Philippines) 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ.) 

วนัหมดอายุ 
(ค.ศ.) 
(ถ้าม)ี 

 

 
 

Baconco 
Class (1&5&35)  
4/2014/00012327 

20/02/2015 20/02/2025 
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8. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศอนิโดนีเซีย (Indonesia) 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ.) 

วนัหมดอายุ 
(ค.ศ.) 
(ถ้าม)ี 

 

Baconco 
Class (01) 

IMD000610231 
21/12/2016 21/12/2026 

Baconco 
Class (05) 

IMD000610230 
21/12/2016 21/12/2026 

Baconco 
Class (35) 

IMD000605055 
21/12/2016 21/12/2026 

 

9. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศเมยีนมาร์ (Myanmar) 

 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ.) 

วนัหมดอายุ 
(ค.ศ.) 
(ถ้าม)ี 

 

 
 

Baconco 
Class (1&5&35)  

28892 
11/04/2019 10/04/2022 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

สาํหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใน
ธุรกิจต่างๆ คือ ธุรกิจขนส่งทางเรือ มูลค่ารวม 12,621 ลา้นบาท ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง มูลค่ารวม 5,889 ลา้นบาท ธุรกิจ
เคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร มูลค่ารวม 728 ลา้นบาท และธุรกิจการลงทุนอ่ืนๆ มูลค่ารวม 4,781 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.3 ของสินทรัพยร์วม  

 บริษทัฯ จะดาํเนินการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงในอดีตจะลงทุนตรงจากบริษทัฯ แต่หลงัจากปี พ.ศ. 
2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 
100 และเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) เพ่ีอการลงทุนในธุรกิจในต่างประเทศ  นอกจากน้ี 
ยงัมีบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกัด จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุ้นในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย 
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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
ผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัท่ีลงทุน และ/หรือเป็นผูถื้อหุ้นร่วมลงทุน ตามแต่จะตกลงกนัตามสัญญาการถือหุ้น (shareholders 
agreement) โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น 
ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั และปฎิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใน
เร่ืองการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

ในเร่ืองของการควบคุมดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ ได้มีการส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็น
กรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือคอยติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทันั้นๆ 
อยา่งใกลชิ้ด  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ส าหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพย์
สูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ หรือคดีท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

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:์ investors@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 : 1,822,464,564 บาท  
จ านวนหุ้นทีอ่อกจ าหน่าย : 1,822,464,564 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 1 บาท 
 
 
 
 

http://www.thoresen.com/
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 
การลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

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     

กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

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

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

11. 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      

12. 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      

13. 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      

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

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

15. 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     

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

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

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

19. 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     

20. 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     

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

22. 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     

23. 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     
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ล าดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 
ที ่

 
หุ้น ทีช่ าระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

24. 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     

25. 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     

26. 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     

27. 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     

28. 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     

29. 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     

30. 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 
31. 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     

32. 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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33. 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 
34. บาเรีย เซเรส หุน้สามญั 2,039,080 570,942 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         

35. 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     

36. 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         

37. 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     

38. 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     

39. 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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40. 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     

41. 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         

42. 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  

43. 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         

44. 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     

45. 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         

46. 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     

47. 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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48. 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 
49. 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         

50. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั หุน้สามญั 66,000,000 54,599,999 70.00 
 26/24-25 อาคารอรกานต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2254-8437 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

51. บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั หุน้สามญั 12,000,000 8,399,999 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 
52. บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั หุน้สามญั 200,000 101,997 51.00 

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

53. 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 
54. 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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55. 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     

56. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั หุน้สามญั 100,000 59,997 60.00 
 26/22-23 อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต     
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     
 โทรศพัท ์+66 (0) 2250-0569 โทรสาร +66 (0) 2655-5631     

57. 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         

58. 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 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,998,446,888 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

1,998,446,888 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษทัมีทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,822,464,564  บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,822,464,564  
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
7.1.2 หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

-ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืน- 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

7.2.1 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

ล าดบัที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละของ 
จ านวนหุ้นทั้งหมด 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ * 251,876,559 13.82 
2. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 150,000,000 8.23 
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 79,879,037 4.38 
4. นายประทีป ตั้งมติธรรม 76,335,007 4.19 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 61,161,397 3.36 
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 42,827,378 2.35 
7. นายพิพฒัน์ เตียธวฒัน ์ 40,000,000 2.19 
8. นายทศพล แววมณีวรรณ 30,530,000 1.68 
9. DBS BANK LTD 22,689,600 1.24 
10. นางสมทรง ลาภานนัตรั์ตน ์ 20,190,300 1.11 

 รวม 777,489,278 42.55 
 ผู้ถือหุ้นอืน่ 1,046,975,286 57.45 
 จ านวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 1,822,464,564   100.00 

 

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

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,998,446,888 บาท และ 
1,822,464,564 บาท ตามล าดบั มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท                     
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การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ 
การกระจายการถือหุ้นของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นคร้ัง

ล่าสุดของบริษทัฯ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 
 
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาต ิ จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 20,502 1,546,153,869 84.84 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 100 276,310,695 15.16 
รวมทั้งส้ิน 20,602 1,822,464,564 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 
หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 

(1) บริษทัฯ ออกหุน้กูจ้  านวนเงิน 1,805.2 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเป็นส่วนหนึงของวงเงินหุน้กูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้น
บาท (หา้พนัลา้นบาท) ตามมติจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้
ประเภทใดก็ไดค้ร้ังเดียวเต็มจ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท (ห้าพนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ 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 
วตัถุประสงค ์ : เพื่อการช 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) 
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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 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวงเงินหุ้นกูไ้ม่เกิน 5,000 ลา้น

บาท (หา้พนัลา้นบาท) ตามมติจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซ่ึงใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้
ประเภทใดก็ไดค้ร้ังเดียวเต็มจ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท (ห้าพนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า 
(ซ่ึงไม่รวมหุน้กูว้งเงิน 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 ้
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 าระเงินตน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัช าระ
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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 าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษี
เงินได้ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ี
เห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะจ่ายไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 
บริษัทย่อย 
 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั    
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิของบริษทัยอ่ย ย     บริษทัท่ีให้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือท่ีมีขนาดเล็ก                                          “        ”  บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิส
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                                                        ส่วนของผูถื้อหุ้น      ส ส  ผลประกอบการท่ี
คาดไวใ้นอนาคต ประมาณการค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน และแผนการการลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการจดัหาทุน เงินกูต้่างๆ เป็นตน้ 
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การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีบัญชีทีผ่่านมา เป็นดงันี ้
 

รอบปีบัญชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 2559 2558 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.12 0.32 (0.23) (6.61) 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.062 0.05 0.075 0.05 /1 0.05 /1 

 
หมายเหตุ :     /1 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม                             

                                     /2 การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบบญัชี 2562 ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 2563 ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
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8.   โครงสร้างการจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

   จ านวนคร้ัง การเขา้ร่วม 
ท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุม การประชุม 

   คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
8 8 

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

8 8 

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

8 8 

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

8 8 

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

8 8 

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

ก าหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 

8 8 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ 

8 8 

10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 8 8 
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด 

เอม็. อลันสัซารี 
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

8 3 

 

หมายเหตุ  
ในการประชุมคร้ังใด หากมีกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอ่ืน 

จะแจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบล่วงหน้า เพ่ือแจง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ และเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบ Conference Call แต่ในทาง
กฎหมายจะไมถื่อวา่กรรมการท่านนั้นเขา้ร่วมประชุม 
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ในระหวา่งปี 2562 มีกรรมการชาวต่างชาติ 1 ท่านเขา้ร่วมการประชุมนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 เน่ืองดว้ยท่านมีแหล่งพ านกัอยูใ่นสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวา่ความสามารถทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้ดา้นการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝ่ังของ
กรรมการท่านน้ีมีส่วนช่วยบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมาก  

 

กรรมการผู้มอี านาจผูกพนับริษัทฯ 

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

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย 7 คณะไดแ้ก่  
1) คณะกรรมการบริหาร  
2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
5) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ  
6) คณะกรรมการการลงทุน 
7) คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ          
“รายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” 

 

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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ท่ี รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
4. นายซิกมนัด ์สตรอม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์ 
5. นายวนิเซ็นต ์เซียว  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ 
6. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยทุธ์ และบริหารความเส่ียง 
7. นายสมชาย อภิญญานุกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 
 

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 
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หมายเหตุ  ขอ้มูลของเลขานุการบริษทั และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี อยูใ่นเอกสารแนบ 1 
 

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
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 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือน และเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย รวมถึงเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) โดยก าหนดวงเงินไว ้
ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ส าหรับปี 2562 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 
2562 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
 อตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2562 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 
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คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

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 2562  บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมจ านวนรวม 7.80 ลา้นบาท และยงัมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลัประจ าปี (โบนสั) ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นเงินรวมจ านวน 2.194 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินรางวลัประจ าปี (โบนัส) ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตารางขา้งตน้ ทั้งน้ี รวมแลว้ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นใน       
ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ท่ีจ านวน 10 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยรายละเอียด
การจ่ายค่าตอบแทนและเงินรางวลัประจ าปี (โบนัส) ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ไดแ้สดงไวใ้น
ตารางหนา้ถดัไป 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจ าปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA ส าหรับปี 2562  
หน่วย : บาท 

 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุมกรรมการส าหรับปี 2562 
รวม 
(บาท) 

 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 
รายเดอืน 

 
โบนัส 

คณะ 
กรรมการ
บริษทัฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
ก ากบัดูแล 
กจิการ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
การพฒันา 
อย่างยั่งยนื 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 1,800,000 430,000 432,000 0 800,000 0 0 0 0 3,032,000.00 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง  294,000 252,000 252,000 0 224,000 0 0 37,800 0 807,800.00 
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 294,000 252,000 252,000 0 0 42,000 25,200 0 0 613,200.00 
6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  294,000 252,000 252,000 235,200 0 0 0 0 0 781,200.00 
8. นายสนัติ บางออ้ 294,000 252,000 252,000 196,000 0 50,400 30,240 0 0 822,640.00 
9. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 294,000 252,000 252,000 196,000 0 0 0 45,360 0 787,360.00 
10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 294,000 252,000 252,000 0 0 0 0 0 0 546,000.00 
11. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.            
อลันสัซารี 

294,000 252,000 94,500 0 0 21,000 0 0 0 409,500.00 

รวม 3,858,000 2,194,000 2,038,500 627,200 1,024,000 113,400 55,440 83,160 0 7,799,700 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทน 

ส าหรับปี  
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2561 

จ านวนผูบ้ริหาร 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จ านวนผูบ้ริหาร 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงินเดือนและโบนสัรวม 5 46.02 4 40.12 

ค่าตอบแทนอ่ืน  
(รวมเงินประกนัสงัคมและเงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ) 

5 2.93 4 2.55 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W5 * 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เปลีย่นแปลงระหว่างปี ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เปลีย่นแปลงระหว่างปี 

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

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  401,876,559 401,348,382 528,177 - 7,581,756 (7,581,756) 
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 79,879,037 75,495,737 4,383,300 - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 79,879,037 75,495,737 4,383,300 - - - 

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

8. นายสนัติ บางออ้ - - - - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

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

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

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

หมายเหตุ * ใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W5 หมดอายแุละพน้สภาพเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
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การถือครองหลกัทรัพย์โดยผู้บริหาร 
การถือครองหลกัทรัพย ์TTA โดยผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี   

รายช่ือผู้บริหาร 
จ านวนหุ้น จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ # TTA-W5 * 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 
เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 
เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   401,876,559 401,348,382 528,177 - 7,581,756 (7,581,756) 
2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 55,000 55,000 - - 33 (33) 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
3. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี - - - - - - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 79,879,037 75,495,737 4,383,300 - - - 
4. นายซิกมนัต ์สตรอม 143,200 143,200 - - - - 
5. นายวนิเซ็นต ์เซียว  - - - - - - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
6. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ - - - - - - 

    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 
7. นายสมชาย อภิญญานุกลุ - - - - - - 
    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - 

 
หมายเหตุ * ใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W5 หมดอายแุละพน้สภาพเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
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8.5 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 TTA มีพนกังานในสงักดัโดยตรง ทั้งส้ิน 104 คน ประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 5 คน และพนกังานอีก 99 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) 66 
4. สายงานกลยทุธ์ (Group Business Development) 4 
5. สายงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 6 

รวม 104 
 

จ านวนพนกังานตามสายธุรกิจหลกั จ านวนพนกังาน 
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 85 
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 119 
กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร 469 
กลุ่มการลงทุนอ่ืน 2,882 

 
- รวมจ านวนพนกังานของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 3,659 คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจ าเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังาน TTA และบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหารและกรรมการบริหารของ TTA เช่น 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เป็นตน้ (ไม่รวมคนประจ าเรือ) ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงิน
จ านวน 730,563,327.40  บาท (รอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 784,822,342 บาท)  

- TTA ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพแก่พนกังาน รวมเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (ไม่รวมคน
ประจ าเรือ) ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 38,943,003.69 บาท (รอบปีบญัชี 2561 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 43,626,805 บาท)  

-  แผนพฒันาพนกังาน อยูใ่นหวัขอ้ “รายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
  การก ากับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่การเติบโตและเพ่ิมคุณค่าให้กบั
ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

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

วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 ไดมี้มติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือท าหนา้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในการก ากบั
ดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบการปฏิบติัให้เป็นไปตามกรอบของจริยธรรม 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 การบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎบตัร กฎเกณฑแ์ละ

มติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ความรับผิดชอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะตอ้งตระหนักถึงหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของตน 

 ความโปร่งใส การประกอบธุรกิจและการด าเนินการทางธุรกิจจะตอ้งสามารถตรวจสอบไดแ้ละมีความโปร่งใส 

 การมีส่วนร่วม ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษทัฯ 

 หลกัความคุ้มค่า ในการลงทุนและการใชท้รัพยากรทั้งหลาย จะตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ 

 

องคป์ระกอบส าคญัของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อนัสอดคลอ้งกบัแนวทางของ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

มีดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและพิจารณานโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการปรับปรุงแกไ้ข
กฎบตัรคณะกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัท่ีดีในการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงกลยทุธ์ 
ทิศทางการด าเนินธุรกิจขององคก์ร และสภาพแวดลอ้มธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัฯ ตลอดจนขอ้ก าหนด กฎหมาย แนวปฏิบติั
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ต่างๆ  เป็นประจ าทุกปี 
 
นอกจากนั้น คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการยงัไดพิ้จารณาและทบทวนรายงานวา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการโดยทัว่ไปตามมาตรฐานสากล ทั้งเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 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 ให้รับทราบในหลกัการการปฏิบติัตาม CG Code รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
กรรมการในฐานะผูน้ า (Governing Body)  ขององคก์รตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว และพิจารณาน าหลกั CG Code มาปรับใช้
ในองคก์รตามบริบททางธุรกิจเพ่ือการสร้างคุณค่าใหแ้ก่องคก์รอยา่งย ัง่ยืน ทั้งทางธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการ
สร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้ง 5 หมวด ดงัน้ี 
 
1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัฯ 
ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
นโยบายของบริษทัฯ คือจะจดัประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตน

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

บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมา
แกรนด ์ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด ์กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 
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รายละเอยีดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มดีงันี ้
(ก) วธีิการก่อนการประชุม 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ 
เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

 
โดยสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นสถานท่ีซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชใ้นการเดินทางไปเขา้

ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก โดยก าหนดช่วงเวลาการประชุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้
ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้ คือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

 
บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น ไดมี้เวลาในการพิจารณาหนงัสือเชิญประชุม หรือการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนการ

ประชุม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 พร้อมดว้ยเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือ
มอบฉนัทะ รวมถึงแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม โดยไดมี้การจดัท าเอกสารทั้งภาษาไทยและองักฤษ ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้
ทางไปรษณียเ์ป็นเวลา 21 วนัก่อนการประชุมตามหลกัปฏิบติัท่ีดี โดยหนงัสือเชิญประชุมมีระเบียบวาระการประชุม ขอ้มูล
รายละเอียดประกอบวาระการประชุมอยา่งครบถว้นเพียงพอ โดยระบุว่าเป็นวาระเพ่ือทราบหรืออนุมติั รวมทั้งแบ่งเป็น
เร่ืองๆ อยา่งชดัเจน เช่น ในสาระท่ีเก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการและการอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นแต่ละวาระ พร้อมทั้งขอ้เท็จจริงและขอ้มูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในแต่ละวาระท่ีเสนอ ส าหรับ
วาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดร้ะบุประวติัของผูส้อบบญัชีและบริษทัท่ีสงักดัรวมทั้งค่าบริการไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน เพ่ือ
ช่วยให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี นอกจากน้ี กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุม
และในฐานะผูถื้อหุน้ไม่สนบัสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อ
หุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

 
บริษทัฯ ไดร้ะบุหลกัฐานการแสดงตน และรายการเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมท่ีไม่สร้างภาระให้แก่       

ผูถื้อหุน้จนเกินควร เพ่ือช่วยผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน เน่ืองจากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุ้นสามารถระบุ
คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือและ
ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ค าช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอน และเอกสารหลกัฐานส าคญัท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ เพื่อ
เป็นทางเลือกแก่ผู ้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้ งได้แนบซองจดหมายแบบตอบรับไวส่้งไปพร้อมกับหนังสือ                  
เชิญประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุ้นส่งหนงัสือมอบฉนัทะกลบัมายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์

 
บริษทัฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้ งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุน

สถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยนอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณียแ์ลว้ บริษทัฯ ยงัไดมี้การแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบโดยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถึงการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
ของบริษทัฯ  พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์
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ของบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com ได ้ตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ล่วงหนา้ก่อนการประชุม 44 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลา
ในการศึกษาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ  

 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ย ังได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยและฉบับ

ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ยภาษาละ 1 ฉบบั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่ละ
คร้ัง เพ่ือบอกกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ก่อนการประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดโ้ฆษณาหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในหนงัสือพิมพ ์เป็นเวลา 3 วนั คือวนัท่ี 10-12 
เมษายน 2562  

 
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม  2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเสนอวาระการประชุม ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และส่งค าถามล่วงหน้าได้
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เป็นตน้ไป โดยในปี 2563 ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ เสนอวาระ
การประชุม หรือเสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2563 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีบริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตามท่ีไดแ้จง้ต่อตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ผา่นทางระบบ SET Link ของ              30 ตุลาคม  2562  

 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) และถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต ่ากวา่

ร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั และถือหุน้มาต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 12 เดือน ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น
รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้มีสิทธ์ิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ โดยเลขานุการบริษทัฯ จะพิจารณา
คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
บริษทัฯ ก าหนด รวมถึงความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ โดยในหนงัสือนดัประชุมจะระบุวา่วาระดงักล่าวเป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อ
หุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้
บรรจุเป็นวาระ  บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมเหตุผลในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ฯ หรือผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม 

 
 ส าหรับการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ โดยตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนั Record Date เช่นเดียวกนั โดยเลขานุการบริษทัฯ จะพิจารณาคุณสมบติัของผู ้

ถือหุ้นท่ีจะเสนอ รวมถึงความถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสาร เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(“คณะกรรมการสรรหาฯ”) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็น ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาบุคคล

เขา้เป็นกรรมการ จากนั้นจะเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น

http://www.thoresen.com/
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รับทราบพร้อมเหตุผลในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นฯ หรือผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม โดยถือวา่มติของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นท่ี

ส้ินสุด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดสิทธิให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งตน้ฉบบัของเอกสารส าหรับการเสนอวาระ เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของ
บริษทัฯ พร้อมหลกัฐานตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดให้ ถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยส่งไปยงัแผนกเลขานุการ
บริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  
อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2250 0569 ต่อ 276 
 
ผูถื้อหุน้สามารถส่งเอกสารดงักล่าวอยา่งไม่เป็นทางการก่อนได ้โดยผา่นทางอีเมล ์COR@thoresen.com 
 
ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าว  
 
ส าหรับค าถามท่ีผูถื้อหุ้นส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com บริษทัฯ ไดด้ าเนินการรวบรวมค าถาม ซ่ึงบริษทัฯ จะตอบขอ้ซกัถามพร้อมให้
เหตุผลในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 
(ข) วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหวา่ง      

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

(ค) ระหว่างการประชุม 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 กรรมการทั้ง 11 คนเขา้ร่วมประชุม

คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมี
หน้าท่ีดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานท่ีประชุมจะ
จดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อท่ีประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม นอกจากการสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมแลว้ ยงัจดัให้มีผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลกัไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้น รวมทั้งเพ่ือให้
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เกิดความชดัเจน มีการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการน าเสนอในระหวา่งการประชุม รวมถึงแสดงผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นจะได้รับทราบจ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาประชุมด้วยตนเองและของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ 
ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น และการนับคะแนนเสียงก่อนเร่ิมระเบียบวาระการประชุม 
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามวาระท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด  และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุก
คนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในวาระท่ีมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ ได้
ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุก
ใบทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือน าไปนบัคะแนน   

 
ส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราวในระหวา่งท่ีมี

การพิจารณา เพ่ือส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและลงคะแนนเสียงไดอ้ยา่งเป็นอิสระมากข้ึน 
 
นอกจากน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนไทย บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามแปลภาษา กรณีท่ี

กรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นคนต่างชาติรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือตอบค าถามของผูถื้อหุ้นเป็นภาษาองักฤษ 
รวมทั้งบริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากส านกังานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ เป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระ (Independent 
Inspector) ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในท่ีประชุมไดข้อให้ผู ้
ถือหุ้นจ านวน 2 คน ท่ีเป็นอาสาสมคัรท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยประธานในท่ีประชุมและผูบ้ริหารตอบช้ีแจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุก
ค าถาม และมีการลงมติผลประชุมในทุกวาระ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละ
วาระใหท่ี้ประชุมทราบ พร้อมทั้งบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

 
(ง) วธีิการหลงัการประชุม 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 พร้อม

รายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนน ทั้ งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของแต่ละวาระการประชุมภายในวนั
ประชุมหลงัเสร็จส้ินการประชุม โดยผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุม
ผูถื้อหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ น าส่งให้กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2562 ซ่ึงถือวา่เป็นการน าส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมตามท่ีก าหนด พร้อมทั้ง เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี 
www.thoresen.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

 
ทั้งน้ี ในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(1) รายช่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ไม่เขา้ร่วม

ประชุม 
(2) ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน 

(เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ 
(3) ค าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส าคญั 
(4) ประเด็นค าถามและค าตอบ ขอ้คิดเห็นโดยสรุป รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วง
คะแนนระหวา่ง 90 - 99) อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors 
Association หรือ TIA) ร่วมกบัส านกังาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บผล
คะแนนการประเมินคุณภาพการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เท่ากบั 
91 คะแนนโดยผลคะแนนอยูใ่นระดบั TIA 4 (ช่วงคะแนนระหวา่ง 90 - 99) โดยมีบริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้รับการประเมิน
ทั้งส้ิน 672 บริษทั 
   
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
2.1 การปฏิบัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ ตระหนักถึงหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทั้งผูถื้อหุ้นไทยและ
ต่างชาติตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้ งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล และนกัลงทุนสถาบนั ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน การรับทราบขอ้มูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน อยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อ
หุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ในแต่ละวาระไดต้ามความประสงค์พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือและประวติัของกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ รวมทั้งระบุถึง เอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ใน
การประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีระบุในหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม
นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ซ่ึงจะเป็นการริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

 

2.2 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  
คณะกรรมการบริษทัฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บขณะท างานใน

ต าแหน่งของตนเพ่ือหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือเพ่ือจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการ
ห้ามใชข้อ้มูลภายในเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น และห้ามการให้ขอ้มูล
ภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต ตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป มี
หน้าท่ีตอ้งรายงานธุรกรรมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเองทุกคร้ังเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงภายใน 3 วนัท าการหลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. 
ปัจจุบนัรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th ตามขอ้ก าหนดใหม่ของ ก.ล.ต. และบุคคลผูมี้หนา้ท่ีรายงาน
จะตอ้งส่งส าเนาการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยใ์ห้เลขานุการบริษทัฯ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทั้งตน้ปีและปลายปีไวใ้นรายงานประจ าปี 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ มีขอ้ก าหนดหา้มกรรมการและผูบ้ริหารทุกคนซ้ือขายหุ้นและหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 
21 วนัก่อนการเปิดเผยผลการด าเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษทัฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สาธารณชน และห้ามท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะแลว้ ขอ้หา้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมการของบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ี
วา่จา้งกรรมการของบริษทัฯ หรือท่ีกรรมการของบริษทัฯ ท าการเป็นตวัแทน โดยเลขานุการบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีแจง้เตือน
คณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนถึงช่วงระยะเวลาหา้มการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

 
ในปี 2562 ไม่ปรากฏวา่มีการรายงานความผิดในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในแต่อยา่งใด 
 

3. การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย  
ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สียโดยมี

รายละเอียดเก่ียวกบัการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเก็บไวก้บับริษทัฯ เพ่ือติดตามรายการเก่ียวโยง
หรือรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึน กรรมการและผูบ้ริหารอาวโุสท่ีเขา้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรายงานน้ีภายใน 30 
วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวขอ้งกนัและญาติสนิท กรรมการและผูบ้ริหารจะส่งรายงานท่ีแกไ้ข
ใหม่ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 14 วนัหลงัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งละเวน้จากการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัย่อย นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บ
อนุญาตให้เขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะท่ีท าให้ไม่สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ จะไม่ไดรั้บอนุญาตให้มีส่วนร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกบับริษทัฯ  
 
3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

(ก) ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ให้ความเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น และมุ่งท่ีจะด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผูถื้อหุ้นดว้ยการ
พิจารณาความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยา่งยติุธรรมและโปร่งใสในเวลาอนั
สมควร และพยายามอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทัฯ 

 
นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บังคบับริษทัฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบ

จ านวนหุน้ สิทธิในการไดรั้บใบหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อยา่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการ
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เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ 
ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา รวมทั้งจดัให้มีช่องทางให้ผูถื้อหุ้นติดต่อกบั
บริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.thoresen.com และอีเมล ์Investors@thoresen.com หรือส่งค าถามมาตามท่ีอยูข่องบริษทัฯ 
 

(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 
ในระดับท่ีแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ีจูงใจพนักงานในทุกระดบั นโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมมากกว่าท่ีกฎหมายก 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
แก่พนกังานภายหลงัส้ินสุดการเป็นพนกังานหรือเกษียณอายกุารท างาน และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการบรรยายการด าเนินงาน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพและการวางแผนทางการเงิน (2019 TISCO Provident Fund Investment and Financial Planning 
Seminar) จากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัฯ เพื่อใหค้วามรู้
ความเขา้ใจแก่พนกังานในการวางแผนทางการเงิน และให้พนกังานมีการออมอยา่งเพียงพอเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต รวมทั้งการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบับุคคลและระดบัความเส่ียง    
  

การให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 
 ในแต่ละปี บริษทัฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการต่างๆ แก่พนักงานอยา่งสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ายให้กบัพนกังานอยูใ่นระดบัแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกนั อีกทั้งยงัไดจ้ดัตั้ง
คณะอนุกรรมการค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือก ากบัและอนุมติัหลกัการ และแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนพิเศษและรางวลั
พิเศษของทุกบริษทัในเครือ เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบักล
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) 
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ทั้งน้ี เพ่ือช่วยใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเนน้การวางแผนท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
กลยุทธ์ของบริษทัฯ พนักงานของบริษทัฯ มีเป้าหมายในปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งให้
ความส าคญัตั้งแต่การวางแผน การติดตาม และการประเมินผลอยา่งเป็นระบบ นอกจากน้ี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
ธรรมในการประเมิน จึงก าหนดใหห้วัหนา้งานและพนกังานพูดคุยหารือในเร่ืองการปฏิบติังาน 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 รวมถึงการตั้งกลุ่มไลน์ (Line) ของพนกังานทุกคน โดยสวสัดิการดงักล่าวสามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 หมวดหลกั ดงัน้ี 

 สวัสดิการเงินช่วยเหลือ : อาทิ ค่าของขวญัส าหรับพนักงานคลอดบุตร ค่าของเยี่ยมไขส้ าหรับพนักงาน
เจ็บป่วย เงินช่วยเหลือครอบครัวพนกังานและพนกังานกรณีเสียชีวติ  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 
ในดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดนโยบายความปลอดภยั และ 

จดัตั้งคณะการท างานอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ ท่ีปลอดภยักบัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานและของบริษทัฯ พนักงานทุกคนจะตอ้งรายงาน
สภาพแวดล้อมของการท างานท่ีไม่ปลอดภยัให้กับผูบ้ังคบับัญชาหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากบริษทัฯ ทราบ ส าหรับ
พนักงานใหม่ ได้มีการอบรมเร่ืองความปลอดภยัในวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงอนัตราย 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นท่ีท างาน และรู้ถึงการปฏิบติัตวัในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อนัตรายดงักล่าว ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีรายงาน
สถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของพนักงาน และไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจากการท างานแต่
อยา่งใด 

 
บริษทัฯ รณรงค ์และส่งเสริมใหพ้นกังานทุกฝ่าย ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เขา้ใจท่ีแทจ้ริงของพนักงาน บริษทัฯ จึงมีแนวทางการจดัการปลูกจิตส านึกให้
พนกังานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยรณรงคแ์นวคิด ลด ใชซ้ ้ า และน ากลบัมาใชใ้หม่ใหคุ้ม้ค่า เช่น การใช้
กระดาษพิมพส์องดา้น การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ จดัใหมี้มาตรการประหยดัพลงังานในท่ีท างาน การปิดไฟ
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และเคร่ืองปรับอากาศในจุดท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใชง้าน หรือในช่วงพกักลางวนั และช่วงนอกเวลางาน รวมทั้ง จดักิจกรรมเชิง
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บรู้และสืบสานแนวทางอนุรักษไ์ปยงัครอบครัวและคนใกลต้วั เช่น กิจกรรมปลูก
ป่า ทั้งน้ี รายละเอียดกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติปรากฏอยูใ่นรายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
หวัขอ้การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  

 
ในดา้นธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการอบรมพนกังานในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในดา้นการจดัการ

ปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงของเรือสินคา้ ส าหรับพนกังานเรือ และการจดัการประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเรือสินคา้  
 
การอบรมและพฒันาพนกังาน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยผลกัดนัผ่านแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development 

Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพและ
ความกา้วหนา้ของบุคลากร โดยสนบัสนุนและจดัใหมี้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตรท่ีเหมาะสม
กบัอายงุาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ ในปี 2562 มีการจดัอบรมและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดรั้บการอบรมทั้งหมด 43 
หลกัสูตร โดยหัวขอ้การอบรมครอบคลุมทั้งความรู้ดา้นเทคนิคและทกัษะต่างๆ ในการท างาน (Technical Skills and Soft 
Skills) บริษทัฯ เช่ืออย่างยิ่งว่าการพฒันาขีดความสามารถของพนักงานจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
องคก์รในระยะยาว  
 

ในปี 2562 บุคลากรของบริษทัฯ ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาในหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 7 อุปนิสัย พฒันา

สู่ผูมี้ประสิทธิผลการจดัท ากระดาษท าการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในองค์กร หลกัสูตรเคร่ืองมือทางการเงิน 

หลกัสูตรกลยทุธ์นกัลงทุนสัมพนัธ์ ส่ือสารผูถื้อหุ้น มูลค่าคุณค่าสูงสุด ซ่ึงคิดเป็น 501 ชัว่โมง และการฝึกอบรมเฉล่ีย 4.82 

ชัว่โมงต่อคนต่อปี รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอ่ืนๆ เช่น การส่งเสริมให้พนกังานเขา้อบรม

ในหลกัสูตรพ้ืนฐานดา้นความยัง่ยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เพื่อเป็นพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัของการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน เตรียมความพร้อมท่ี

จะอบรมหลักสูตรต่อๆ ไป และน ามาปรับใช้กับองค์กร รวมทั้ งได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน 

(Sustainable Business Development Institute หรือ SBDi) มาให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการพฒันาความยัง่ยืนขององคก์ร 

(Introduction to Corporate Sustainability) แก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบักลางและสูงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เม่ือ

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานดว้ยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) ซ่ึงจะเป็นรากฐานในการพฒันาองคก์รตามแนวทางท่ี

เหมาะสมโดยค านึงถึงทั้งเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

นอกจากน้ี ในเดือนสิงหาคม 2562  บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีท่ีปรึกษาจากภายนอกเขา้มาให้ความรู้ความเขา้ใจแก่

คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและคณะท างานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เก่ียวกบัการวางกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของ

องค์กรตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ให้ครอบคลุมประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการ

บริหารงานตามหลกับรรษทัภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงใน
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กระบวนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsibility 

Investment) โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนแนวทางการจัดท ารายงานงานความยัง่ยืนตาม

มาตรฐาน Global Reporting Initiative หรือ GRI  และหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของ

องคก์ร 

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดบัของบุคลากรในปี 2562 มดีงันี ้

ระดบัของบุคลากร จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมรวม จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี 
ผูบ้ริหารระดบัสูง 173  ชัว่โมง 17.30 ชัว่โมง/คน/ปี 
ผูบ้ริหารระดบักลาง  208  ชัว่โมง 5.94 ชัว่โมง/คน/ปี 
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 120 ชัว่โมง 2.03 ชัว่โมง/คน/ปี 
รวมจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม 501 ชัว่โมง 4.82 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 
 มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และบุคคลอ่ืนใด 

ท่ีกระท าการในนามของบริษทัฯ ด าเนินการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความ
ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ  

 
เจ้าหนี ้บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนระหวา่งบริษทัฯ และเจา้หน้ี รวมถึงเจา้หน้ีค ้าประกนั

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

 
ผู้ถือหุ้นกู้  บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้เกณฑ์และ

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

ของหุน้กูไ้ดต้ามก าหนด และไม่มีเหตุผิดนดัช าระหน้ีแต่อยา่งใด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์

กบัผูถื้อหุน้กู ้ 
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คู่ค้า บริษทัฯ มีหลกัการคดัเลือกคู่คา้หรือผูใ้ห้บริการจากภายนอก โดยเน้นการพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจของผูใ้ห้บริการท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ 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  
 

3.2 การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพ่ือให้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีนโยบายการต่อต้าน 
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       
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บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัซ้ือท่ีมีระบบ เพ่ือป้องกนัการทุจริต โดยระบุขั้นตอนการจดัซ้ือ อ านาจหนา้ท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีท าการตรวจรับสินคา้ ซ่ึงจะเป็นคนละกลุ่มกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ  

 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัแกไ้ขนโยบายการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ เพ่ือใหค้รอบคลุมอยา่งทัว่ถึงและสอดคลอ้งกบัการบริหารธุรกิจในปัจจุบนั นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีมติให้บริษทัฯ เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) เพื่อแสดง

เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ บริษทัฯ ไดย้ื่น

ประการศเจตนารมณ์กบั CAC เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิการยน 2562 และอยูร่ะหวา่งด าเนินการรวบรวมเอกสารเพ่ือจดัส่งให้กบั 

CAC เพ่ือขอการรับรองต่อไป 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัท านโยบายและมาตรการต่างๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัป
ชนัฉบบัปรับปรุงใหม่ โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 
 ไดเ้ผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนับนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  เพื่อให้พนกังานและ

บุคคลภายนอกท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียดได ้โดยสามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ www.thoresen.com 
 ไดส่ื้อสารนโยบายดงักล่าวใหก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ รวมทั้งคู่คา้ให้รับทราบ และ

ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตาม 
 ไดร่้วมรณรงค์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัโดยไดเ้ขา้ร่วมงาน “รวมพลงัอาสาสู้โกง” เน่ืองในวนัต่อตา้น 

คอร์รัปชนั 2562 จดัโดยองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุม ไบเทค 
บางนา เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562  

 เพ่ือเป็นการกระตุน้จิตส านึกใหพ้นกังานในองคก์รใส่ใจในเร่ืองดงักล่าว บริษทัฯ ไดจ้ดัแคมเปน “Say No to 
Corruption”      ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัท าคลิปวีดีโอ Say No to Corruption โดยผูบ้ริหารและพนกังานของ
บริษทัฯ โดยไดเ้ผยแพร่ไวใ้นช่องทาง Line และ Facebook                                      ติดประจ า
โตะ๊พนกังานทุกคนเพื่อรณรงคแ์ละปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบกนัเองในแต่ละแผนกวา่ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบายหรือขั้นตอนท่ี
ก าหนดหรือไม่เป็นประจ าทุกไตรมาส และน าส่งรายงานผลการตรวจสอบของทุกแผนกรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานบริหารความเส่ียง เพ่ือท าการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในทุกดา้น รวมถึงการ

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

http://www.thoresen.com/
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3.2.1 นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชนั ตลอดจนสนบัสนุนและ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคน นบัตั้งแต่ระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ปฎิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทัฯ วา่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละโปร่งใส รวมถึงสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตคอร์
รัปชนั คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) และจดัท าข้ึน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงสอดคลอ้งตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) และคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) ของบริษทัฯ   
 
 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัและการจ่าย
สินบน รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีมาตรการและกระบวนการในการป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชนัท่ีครอบคลุม เพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนด าเนินธุรกิจอยูใ่นหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑท่ี์ CAC 
ก าหนด 
 
 บริษทัฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เรียกร้อง ด าเนินการหรือยอมรับการ
กระท าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหห้รือรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบโดยส้ินเชิง (zero tolerance) ทั้งทางตรง
และทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บริษทัฯ หรือบุคคลใดๆ  ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี
ธุรกิจของบริษทัฯ เขา้ไปเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง จดัให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และจดัท ามาตรการ
ปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับความเส่ียงนั้ นโดยมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั โดยสอบทานมาตรการและ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งให้ค  าแนะน าขอ้ควรปฏิบติัแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 
และผูบ้ริหารอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการทุจริต รวมถึงการรับหรือ
ใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 
 
 เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป็นแนวปฏิบติัท่ีกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึงบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีตอ้งปฎิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชนัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

1. การรับและให้ส่ิงของ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อืน่ๆ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะตอ้งไม่เสนอหรือให้ส่ิงของ ของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง

หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมแก่ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ อย่างไรก็ตาม กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานสามารถกระท าการเสนอหรือให้ส่ิงของ ของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรองหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดไดเ้ฉพาะในโอกาส หรือเทศกาลอนัเป็นไปตามประเพณีนิยมท่ีพึงปฏิบติัแก่กนัตามธรรมเนียม
หรือภายใตศี้ลธรร จรรยา การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี เพ่ือภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ โดยพิจารณามูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัโอกาส บุคคล และต าแหน่งหนา้ท่ีของผูใ้หแ้ละผูรั้บ ทั้งน้ี การกระท าดงักล่าวจะตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อ
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การตดัสินใจทางธุรกิจ หรือไดรั้บประโยชน์ท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่รับหรือให้ส่ิงของในรูปแบบของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการกระท าต่อเจา้หนา้ท่ีรัฐ เพราะอาจเส่ียงต่อการเกิดความเขา้ใจไดว้า่เป็นการติดสินบนนอกจากน้ี การ
เล้ียงรับรองทางธุรกิจใหก้ระท าไดต้ามจ าเป็น และพิจารณาการใชจ่้ายอยา่งสมเหตุสมผล กล่าวคือ ตอ้งไม่มากเกิน
ความจ าเป็น หรือฟุ่ มเฟือย หรือมีความถ่ีเป็นประจ า ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามมาตรการการให้และรับของขวญั และ
การเล้ียงรับรองตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
 

2. การบริจาคเพือ่การกศุล หรือเงนิสนับสนุน 
การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนทุกประเภทตอ้งด าเนินการในนามบริษทัฯ อย่างถูกตอ้ง  

เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรมเป็นไปตามกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัระเบียบปฏิบติัของบริษทั
ฯ รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ระหว่าง
ผลประโยชน์ตนและผลประโยชน์บริษทัฯ และไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการทุจริตคอร์รัปชนั โดยตอ้งจดัท าบนัทึก
การขออนุมติั โดยระบุวตัถุประสงค์และช่ือบุคคล/หน่วยงานผูรั้บบริจาคหรือรับการสนับสนุน เพ่ือเสนอผูมี้
อ านาจอนุมติัก่อนด าเนินการ และตอ้งติดตามเอกสารหลกัฐานการรับเงินบริจาค/เงินสนบัสนุนท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อการบนัทึกและตรวจสอบจากบริษทัฯ 
 

3. การให้ความช่วยเหลอืทางการเมอืง 
บริษทัฯ ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการ

เมือง มีความยุติธรรมและโปร่งใส โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง การเขา้ร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมืองของบริษทัฯ จะตอ้งเป็นไปดว้ย
ความโปร่งใส และไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อน่ึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีสิทธิ
เสรีภาพในฐานะส่วนตวัในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่อา้ง
ช่ือบริษัทฯ และต้องไม่น าทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆ ทางการเมือง 

 
 3.2.2 การด าเนินการในกรณมีผู้ีแจ้งเบาะแส การขอรับค าแนะน า และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 การแจ้งเบาะแส  
 เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริต 

คอร์รัปชนั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ มีหน้าท่ีแจง้เบาะแสมายงัช่องทางการ
ส่ือสารท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชนั ดงัน้ี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ อีเมล:    whistleblowing@thoresen.com 
  ไปรษณีย ์: คณะกรรมการตรวจสอบ   
    บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั )มหาชน(  
            ตู ้ป .ณ. 12 ปณฝ. ไทยพาณิชย ์แขวงลุมพินี  
          เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

ในกรณีตอ้งรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีแจง้ให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบประเด็นหรือสถานการณ์ท่ีน่าสงสัยใดๆ ท่ีไดรั้บผ่านช่องทาง
รับขอ้ร้องเรียน หรือรายงานการตรวจสอบภายในจะถูกน าเขา้สู่กระบวนการการจดัการเร่ืองการทุจริตคอร์
รัปชนัในองค์กร โดยคณะกรรมการสอบสวนท าการรวบรวมขอ้มูลและจดัท ารายงานผลการสอบสวน 
พร้อมทั้งขอ้แนะน าเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเพ่ือพิจารณาและตดัสินใจ 

 
การขอรับค าแนะน า  
หากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียใดๆ มีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายและมาตรการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชนั หรือเกิดความไม่มัน่ใจวา่การกระท าใดอาจเขา้ลกัษณะเป็นการให้หรือรับสินบนหรือ
การคอร์รัปชนั หรือในกรณีท่ีมีค าถามหรือขอ้สงสัยควรปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง รวมถึงสามารถ
ซกัถามหรือขอรับค าแนะน าเบ้ืองตน้ไดท่ี้ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดโ้ดยทนัที 

 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลบั  
บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยรายช่ือและรายละเอียดของการแจง้เบาะแส การร้องเรียน หรือขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งให้
บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยผูท่ี้แจง้เบาะแส
หรือผูร้้องเรียน ซ่ึงรายงานขอ้เท็จจริงดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ปราศจากอคติและผลประโยชน์ส่วนตวัจะได้
การปกป้องคุม้ครองจากบริษทัฯ   

 
บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฎิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั ไม่มีนโยบายลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานท่ีปฎิเสธการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชนั แมว้า่การกระท านั้น
จะท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความเป็นธรรมให้กบัพนกังานทุก
คน 
 

 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

mailto:whistleblowing@thoresen.com
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ใหพ้นกังานมีจิตส านึกในการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี บริษทัฯ เช่ือวา่ธุรกิจ 
ท่ีเจริญกา้วหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยนืจะตอ้งพฒันาองคก์รควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รายละเอียดต่างๆ อยูใ่นหวัขอ้ “รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” ของบริษทัฯ 

 
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    
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
มาตรฐานจากผู ้สอบบัญชีวิชาชีพ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นและสาธารณชนทัว่ไป โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้
จดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยควบคู่กบัรายงานผูส้อบบญัชีในรายงาน
ประจ าปี และแบบ 56-1 ซ่ึงรวมถึงรายการระหวา่งกนั และค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

 ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ไดแ้ก่ โครงสร้างการถือหุ้น การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและ
บุคคลท่ีเ ก่ียวข้อง เ ม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารคร้ังแรก และทุกคร้ังเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล ตลอดจนรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 

 

(2) ช่องทางทีบ่ริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้แก่ 

 เปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 เปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.thoresen.com พร้อมการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่าง

สม ่าเสมอและจดัใหมี้ช่องทางติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ภายในเวบ็ไซตไ์วอ้ยา่งชดัเจน 

http://www.thoresen.com/
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 เปิดเผยขอ้มูลผ่านข่าวประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ (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 าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

  

ทั้งน้ี รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารได้รายงานไวแ้ลว้ในหัวขอ้ “โครงสร้างการจัดการ เร่ือง 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 

4.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน

ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ
จดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา มีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับและไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินอีกดว้ย  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่การ
บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อน และป้องกนั
มิให้เกิดการทุจริตหรือด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ดว้ย 

 
4.4 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

บริษทัฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ไวใ้นหัวขอ้ “รายงาน
วา่ดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ” น้ี รวมถึงไดมี้การรายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละ
คณะไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และขอ้มูลท่ี
ส าคญัอ่ืนๆ 
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4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
บริษทัฯ ได้จัดตั้ งหน่วยงานส่ือสารองค์กร (Corporate Communications) และนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor 

Relations) เพ่ือท าหน้าท่ีในการส่ือสารทั้งกบันักลงทุนสถาบนัและนักลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และประชาชนทัว่ไปอยา่งเหมาะสมและเท่าเทียมกนั  

 
ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การพบปะและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลายโอกาส ดงัน้ี 
1. การประชุมกับผู ้ลงทุนทั้ งในรูปแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม การประชุมทางโทรศัพท์ และรูปแบบ Live 

Broadcast   (4 คร้ัง) 
2. การรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าไตรมาส ในงานบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (SET’s 

Opportunity Day) ท่ีจดัข้ึนท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือพบปะพดูคุยถึงผลการด าเนินงานทางการเงินคร้ังล่าสุดของบริษทัฯ กบัผู ้
ลงทุน (4 คร้ัง)  

3. การประชุมนกัวเิคราะห์ (4  คร้ัง) 
4. การประชุมกบัสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (1 คร้ัง) 
5. 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 (12 คร้ัง) 

6. การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ การไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การลงทุนต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (15 คร้ัง) 

7. ข่าวประชาสมัพนัธ์ทางส่ือและบทความ press release/news scoops (26 คร้ัง)   
8. ภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน (7 คร้ัง)  
9. การจดักิจกรรมสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชน (ทั้งหมด 55 คร้ัง แบ่งเป็น กิจกรรมสัมพนัธ์ 24 คร้ัง การให้สัมภาษณ์ 

ใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถามกบัส่ือมวลชนในประเทศ 28 คร้ัง และการจดัแถลงข่าว 3 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 จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาเป็นรายกรณี และไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส รวมทั้งด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลการร้องเรียนไวเ้ป็นความลบัและมี

http://www.thoresen.com/
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มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือใหผู้แ้จง้เบาะแสและผูร้้องเรียนมัน่ใจวา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการแจง้เบาะแสและ
การร้องเรียนดงักล่าว  

 
ทั้งน้ี ส าหรับขอ้มูลท่ีไดรั้บ แผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณียเ์ป็นรายสัปดาห์ 

จากนั้นจดหมายทั้งหมด (หากมี) จะถูกส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม
เป็นรายไตรมาส 

 
โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการร้องเรียนและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองคก์ร 

รวมทั้งส้ิน 2 เร่ือง ซ่ึงไดส้อบสวนแลว้เสร็จในปี 2562  ทั้งน้ีไม่พบขอ้ร้องเรียนในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตาม
นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั นโยบายแข่งขนัทางการคา้ การผิดจรรยาบรรณ หรือการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 

 
4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “รายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” ของบริษทัฯ 
 
4.8 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัฯ มีการควบคุมใหมี้การดูแลการเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัฯ 
จะท ารายการซ้ือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือขายทรัพยสิ์นให้แก่บริษทัฯ หรือกระท าธุรกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบับริษทัฯ ไม่
วา่จะกระท าในนามของตนเองหรือบุคคลอ่ืน การท ารายการในลกัษณะดงักล่าวนั้นจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและไดรั้บ
ความยนิยอมจากคณะกรรมการบริษทัฯ จึงจะท าให้รายการดงักล่าวนั้นมีผลผูกพนักบับริษทัฯ ซ่ึงกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในรายการดงักล่าวนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบ 
 

5. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

จ านวนของคณะกรรมการเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีประวติัการท างานท่ี
โปร่งใส มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งมีความหลากหลายของวชิาชีพ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อาทิ ทกัษะด้านบญัชีการเงิน ดา้นการจดัการ ดา้นกลยุทธ์ ดา้นกฎหมาย ดา้นการก ากบัดูแล
กิจการ หรืออ่ืนๆ โดยมิไดมี้การกีดกนัทางเพศหรือเช้ือชาติแต่อยา่งใด กรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลาย
ประการตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
รับผิดชอบ ความใส่ใจ และความซ่ือสัตย ์และควรตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางท่ีก าหนดไว ้
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่เกิน 5 บริษทั แต่
อยา่งไรก็ตาม มีกรรมการสองคนด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 6 บริษทั ซ่ึงรวมถึงบริษทัใน
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เครือ ดว้ยเหตุผลน้ี กรรมการสองคนน้ีจะสามารถพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจแต่ละเร่ืองและผลประกอบการโดยรวมของ
บริษทัฯ และบริษทัในเครือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระคือ กรรมการท่ีไม่ไดบ้ริหารจดัการบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจาก 
คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

 
 ทั้งน้ี คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามค านิยามของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน (Capital Market 
Supervisory Board) ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ กรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั
ฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

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

 
(ก.2) 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 2562 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการดงัต่อไปน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 
ช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังแรก 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 31 มกราคม 2555 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/ 

ประธานกรรมการการลงทุน 

31 มกราคม 2555 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 

30 มกราคม 2557 

4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการ 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

26 เมษายน 2560 
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ช่ือ 

 
ต าแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังแรก 
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. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการก ากบัดูแล

กิจการ/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 

 

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 
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10. มีหนา้ท่ีติดตามให้ธรรมาภิบาลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัมาตรฐานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงและการบรรเทาความ
เส่ียงดา้นไซเบอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และสนบัสนุนการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบติัการและกลยทุธ์
ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งดา้นความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษทัฯ 

11. สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีการด าเนินงานในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบเพ่ือความกา้วหนา้และ
การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 
(ก.3) การแยกต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารหน่ึงคนให้เป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่ใช่บุคคลคนเดียวกนั ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีดูแลการใช้
นโยบายและแนวทางการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ  และฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาและจดัท าข้ึน 
ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ด าเนินไปจนส าเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและ
ตั้งค  าถามส าคญัๆ ระหวา่งการประชุมแต่ละคร้ัง 

 
อ านาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดรั้บการจ ากดัความและแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั 

คณะกรรมการจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานประจ า หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการและมอบหมายให้เลขานุการบริษทัฯ ดูแลเร่ืองการจดัส่งหนังสือเชิญประชุม 

รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา  
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 
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัทฯ  ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารครอบคลุมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย ดงัน้ี 
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1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัฯ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและขอ้บังคบัของบริษทัฯ และด าเนินการใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

2. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ 
(ก.4) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
 ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ได้ก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตาม 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ กรรมการบริษทัฯ ตอ้งออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 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 ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวฒิุ 
มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ยงัคงให้ความไวว้างใจโดยเลือกตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้งเคารพสิทธิของ 
ผูถื้อหุน้   
 
 ในกรณีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งเม่ือครบวาระ หรือกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ 
คณะกรรมการสรรหาจะด าเนินการสรรหากรรมการ แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง โดยจะพิจารณาประวติั ความรู้ ความ
ช านาญท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ 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  
    
(ก.5) การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจ านวนอย่างน้อย 6 คร้ังต่อปี โดยก าหนด 
วนัประชุมและเวลาไวเ้ป็นการล่วงหนา้ทั้งปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคนทราบ พร้อมก าหนดวาระประจ าของการประชุม
แต่ละคร้ังไวอ้ย่างชดัเจน อนัไดแ้ก่ การอนุมติัผลประกอบการรายไตรมาส การทบทวนและอนุมติัแผนธุรกิจและกลยทุธ์
องคก์ร และการอนุมติัแผนงบประมาณประจ าปี โดยเฉพาะในการประชุมเพ่ืออนุมติัผลประกอบการรายไตรมาสนั้น จะ
ก าหนดให้จดัประชุมในสัปดาห์สุดทา้ยของแต่ละไตรมาส เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ตอ้งมีการรวบรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย
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หลายบริษทัเขา้ด้วยกัน  ทั้ งน้ี อาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมข้ึนได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น นอกจากนั้น 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยจากฝ่ายจดัการแทนในเดือนท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการประชุมในประเด็นส าคญัให้
คณะกรรมการทราบ โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 8 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
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหถื้อมติเสียงขา้งมาก ซ่ึงกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและหากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานใน
ท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนเป็นเสียงช้ีขาด   
 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูง เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบติังานของตนต่อคณะกรรมการโดยตรง และรายงานประเด็นท่ีมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ให้รายละเอียด
เพ่ิมเติม รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้มัน่ใจและเพ่ือติดตามผลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือรายงาน
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกิจการ และติดตามการด าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจ าปีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการใหรั้บทราบทุกไตรมาส   
 
 คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากเลขานุการบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ 
 
 ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการเร่ืองเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวอยา่งครบถว้น กรณีท่ีกรรมการ
บริษทัฯ รายใด มีส่วนไดเ้สียต่อผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีมีการพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียรายนั้น จะไม่มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ โดยออกจากห้องประชุม และ/หรือการงดออกเสียงในวาระนั้น เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษทัฯ จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ใน
วาระดงักล่าวมีกรรมการคนใดมีส่วนไดเ้สีย 
  

บริษทัฯ ยงัไดท้บทวนและปรับปรุงแกไ้ขจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเร่ืองความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการท ารายการท่ีอาจน าไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ท่ีครอบคลุมไม่



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

  - 118 - 

เพียงแต่บริษทัฯ เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงบริษทัย่อยต่างๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัเร่ืองดงักล่าวในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
 
 เม่ือเสร็จส้ินการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู ้มีหน้าท่ีจัดท ารายงานการประชุมเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทัฯ ลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกต้อง โดยรายงานการประชุมท่ี รับรองแล้วจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ รวมทั้ งจัดเก็บในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมทุกคร้ัง ไดมี้การก าหนดมีการรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นวาระประจ าของการประชุมดว้ย   
 

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

ในปี 2562 ไดมี้การจดัประชุมระหวา่งกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย เพ่ือหารือใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยื่นค าประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC) ของบริษทัฯ และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
 
(ก.6) 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 

 
(ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 7 คณะ ไดแ้ก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) 2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 5) 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 6) คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) และ 
7) คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development Committee) และเลขานุการบริษทั (Company Secretary) 
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(ข.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมัติให้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรั้บอ านาจอยา่งเตม็ท่ีจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน ทั้งน้ี ไดมี้การก าหนดแผนตรวจสอบ
ประจ าปีและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกระบวนการรายงาน
ขอ้มูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงิน กระบวนการตรวจสอบ รวมถึง
กระบวนการในการติดตามก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 2562 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งส้ิน คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง 
 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานความถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความเช่ือถือได ้และความเท่ียงตรงของกระบวนการรายงานขอ้มูลทาง

การเงิน โดยการประสานงานร่วมกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงินรายไตร
มาสและรายปี 

● ส่งเสริมให้มีการพฒันาระบบการรายงานทางการเงินให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศรวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของ
บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใหม้ัน่ใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหนา้ท่ีของการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

● สอบทานกิจกรรมการด าเนินงานและการจดัโครงสร้างองคก์รของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้
พิจารณาผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจวา่หน่วยงานตรวจสอบภายในมีอิสระใน
การด าเนินงาน และไม่มีการจ ากดัขอบเขตในการปฏิบติังาน 

● ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

● พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย หรือเลิกจา้งผูบ้ริหารระดบัสูงฝ่ายตรวจสอบภายใน 

● พิจารณารายงานการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะท่ีน าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในและก ากบัดูแลการ
ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 
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● 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 คดัเลือกเสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ฯ 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 าปีของบริษทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

● ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

● ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

● ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

● ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี โดยจ ากดัมิให้ผูส้อบบญัชีให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีและงานบริการดา้น
ภาษี  และพิจารณาใหมี้การประมูลผูส้อบบญัชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบญัชี 

● ความเห็นต่อรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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● จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจ านวนการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคน 

● ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

● รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นรายไตร

มาส 
9. สอบทานขอ้สรุปและหลกัฐานการฉ้อโกงของพนักงานหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับความ

เสียหายและน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา 
10. สอบทานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
11. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอขอ้ปรับปรุงแกไ้ข

ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ืออนุมติั 
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 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณา และเสนอการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และค่าตอบแทนในการสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือขอความเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง  
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 
 

1. แต่งตั้ง นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 หรือ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 หรือ นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 หรือ นายวีระชยั รัตนจรัส
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กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562) 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีจ านวน 3.924 ลา้นบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ และ
งบการเงินรวม 

 (ข.2) คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

โดยท่ีคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอยา่งนอ้ย 4 คน ท่ีมาจากกรรมการของบริษทัฯ   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี และการลงทุนของบริษทัฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติต่อไป  
4. พิจารณาผลประกอบการของบริษทัฯ พร้อมใหค้วามเห็นเพ่ือโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป 
5. พิจารณาอนุมติัการจดัส่งผูบ้ริหารเพ่ือด ารงต าแหน่งในบริษทัยอ่ยต่อไป  
6. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และแกไ้ขให้ทนัเหตุการณ์และเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นอกจากน้ี กฎบตัรคณะกรรมการบริหารยงัมีการระบุอ านาจหนา้ท่ีในการเสนอช่ือกรรมการและผูบ้ริหารหลกัของ
บริษทัฯ ท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งในบริษทัย่อยของบริษัทฯ ทั้ งท่ีเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือพิจารณาและติดตามการปฏิบติังานทางธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยเหตุน้ี จึงท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 8 คร้ัง เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ แผนการลงทุน ทบทวนกลยทุธ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 
งบประมาณประจ าปี เพ่ือท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรายละเอียดการด าเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานคณะ
กรรมบริหารในรายงานประจ าปี  
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(ข.3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และไดอ้นุมติักฎบตัร

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมการต่อไปน้ี 
 
ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นายสนัติ บางออ้   ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
14 กมุภาพนัธ์ 2556 

2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

14 กมุภาพนัธ์ 2555 

3. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด 
เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

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 แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ 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 
 
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยรายละเอียดการ

ด าเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในรายงานประจ าปี นอกจากน้ี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้ งหมด โดย
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามแนวทางของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
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(ข.4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และได้อนุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
3 คน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหน้าท่ีทบทวน ก ากบัดูแล และติดตามผลของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

รวมถึงประพฤติปฏิบติัใหอ้ยูใ่นกรอบของจริยธรรม โดยหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และ
ปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและพนกังานปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของ
บริษทัฯ พร้อมทั้งดูแลหากมีการร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและหลกั
จริยธรรมของบริษทัฯ 

3. ก าหนดมาตรการการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทั้ง
การประเมินในคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย 

4. ทบทวนขอบเขตของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
สภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5. น าเสนอรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
6. ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. ก ากบัดูแลใหมี้นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
 
ในปี 2562 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดมี้การประชุม 2 คร้ัง เพ่ือรับทราบผลการประเมินการก ากบัดูแล

กิจการประจ าปีจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) และการทบทวนนโยบายและหลกัปฏิบติัการของ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การมอบหมายให้เลขานุการบริษทัด าเนินการส่งแบบประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการ
บริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรายคณะและรายบุคคลให้แก่กรรมการทุกคน การพิจารณานโยบายและ
หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และ
ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  การทบทวนและแกไ้ขนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
รวมถึงพิจารณาการยืน่ค  าประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
โดยรายละเอียดการด าเนินงานปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการในรายงานประจ าปี 
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(ข.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 4 คนท่ีมาจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทัฯ ในการควบคุมดูแลการจดัการความเส่ียงของ

กลุ่มบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระ โดยจะควบคุมดูแลความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้และจดัท าระบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับฝ่ายบริหารอาวโุสเพื่อให้สามารถระบุ วดั ติดตาม และควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความเส่ียงท่ีมี
นัยส าคญัเหล่าน้ีจะไดรั้บการทบทวนและน าไปหารืออย่างจริงจังในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตร
มาส โดยจะจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงและอาจจะยกระดบัความเส่ียงตามเหมาะสม โดยข้ึนอยูก่บัความเป็นไปได้
และความรุนแรงของความเส่ียงนั้น และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีแผนการบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมและถูกน าไปปฏิบติั  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 าเสนอข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงแก่คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสเพ่ือช่วยในการวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน 
 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมี้การประชุม 3 คร้ัง เพ่ือให้การก ากบัดูแลการบริหารจดัการความ
เส่ียงใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานขององคก์รในระดบักลุ่มบริษทัฯ ข้ึน ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีมีส่วน
สนบัสนุนการปฏิบติังานและการพฒันาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงขององคก์รในวงกวา้ง 
โดยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ประเมิน และลดความเส่ียงในระดบัองคก์รซ่ึงจะช่วยระบุความเส่ียงหลกัของธุรกิจ รวมถึงควบคุม
ความเส่ียงของการบริหารธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนใหมี้การบงัคบัใชก้ารบริหารจดัการความเส่ียงผ่านนโยบายและ
กระบวนการ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดมี้การผลกัดนัใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัหน่วยธุรกิจ เพ่ือท่ีจะได้
มีการจดัเตรียมความพร้อมในการป้องกนัความเส่ียงไดท้นัท่วงที และมีการบริหารจดัการความเส่ียงเชิงรุกส าหรับหน่วย
ธุรกิจมากข้ึน 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการ และการอบรมดา้นการบริหารความเส่ียงส าหรับแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ การอบรมมุ่งเนน้ถึงแนวคิด หลกัการ และการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

 
(ข.6) คณะกรรมการการลงทุน 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 คณะกรรมการอนุมติัใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การลงทุน ประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการจากคณะกรรมการบริหาร 2 คน และอีก 2 คนเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน และผูอ้  านวยการสายงานการเงินและบริหารการลงทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 

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

คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 
(ข.7) คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 และไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน โดยมีนายจิเทนเดอร์ พอล 
เวอร์มา กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินของบริษทัฯ เป็นประธานกรรมการ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และสมาชิกอีก 8 คนมาจากผูบ้ริหารของแต่ละสายธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ  
 

บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
1.   ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนการด าเนินงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนิน

ธุรกิจทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ มุ่งสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยนืใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
2.   พิจารณาและอนุมติังบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดา้นการพฒันาความยัง่ยนื 
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3.   ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื 

4.   ก ากบั ดูแล ทบทวนการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนือยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และผลกัดนัใหน้ าไปสู่การ
ปฏิบติั สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใตก้รอบการพฒันาอย่างย ัง่ยืนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอก 

5. ใหค้  าปรึกษา ส่งเสริม สนบัสนุนทรัพยากรและบุคลากรท่ีเหมาะสมเพ่ือใหก้ารด าเนินกลยทุธ์การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืเกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร และสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

6. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

ในปี 2562 คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยรายละเอียดการด าเนินงาน
ปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในรายงานประจ าปี  คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ไดจ้ดัตั้ง
คณะท างานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื (SD Working Group) ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแทนจากหัวหนา้งานในหลายหน่วยงาน 
ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินตามแผนกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนื เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนสอดคลอ้ง
ไปกบัการด าเนินธุรกิจ มีการพฒันาท่ีต่อเน่ือง มีการส่ือสารท่ีชดัเจน มีการติดตามผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามแผนงานดา้นความยัง่ยืน ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานให้กบัคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและ
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีท่ีปรึกษาดา้นความยัง่ยืน เพ่ือเขา้มาให้ค  าแนะน ากบัคณะท างานการพฒันาเพื่อ

ความยัง่ยนืของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานความยัง่ยืนให้
เป็นไปตามมาตรฐาน GRI และหลกัเกณฑก์ารประเมินด้านความยัง่ยืนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ให้ครอบคลุมประเด็นดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภิบาล (ESG) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
(ข.8) เลขานุการบริษัท 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษทัฯ 
แต่งตั้ง นางวรพินท์ อิศราธรรม ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 เพ่ือรับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น และเพ่ือช่วยเหลืองานท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นอกจากน้ี ยงั
ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 ให้ค  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกับขอ้ก าหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯ และติดตาม

ขอ้ก าหนดและกฎหมายใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
ทราบ 

 จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติั
ต่างๆ 
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 บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  รวมทั้งติดตามใหมี้การปฏิบติัตาม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

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

● ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึงการปฐมนิเทศกรรมการ 

● ดูแลเอกสารส าคญัของบริษทัฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
รายละเอียดหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัรวมถึงประวติัมีเปิดเผยอยู่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี 

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

การอบรมของเลขานุการบริษัทฯ ในปีทีผ่่านมา 
 คณะกรรมการบริษทัฯ สนบัสนุนใหเ้ลขานุการบริษทั ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปี 2562 ไดเ้ขา้อบรมใน 
หลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 

- Road to Join CAC 4/2562, CAC 
- Road to Certify 6/2562, CAC 
- หลกัสูตร P01 : หลกัสูตรพ้ืนฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 3 ปี 2561 
- หลกัสูตร S01-03: ชุดกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย รุ่นท่ี 2 ปี 2562  
- หลกัสูตร S04: การวิเคราะห์ความเส่ียงและประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยืน (Sustainability Risk and Materiality 

Analysis) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 1 ปี 2562   
- หลกัสูตร S05: การประเมินผลและการจดัการดา้นความยัง่ยืน (Sustainability Evaluation and Data Management) 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 2 ปี 2562 
- หลกัสูตร S06: การจดัท ารายงานความยัง่ยนื (Sustainability Reporting) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รุ่นท่ี 1  

ปี 2562 
 
รวมถึงหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหนา้ท่ีในระหวา่งปี ทั้งน้ี รายละเอียดประวติัของเลขานุการบริษทัฯ ปรากฏอยูใ่น
หวัขอ้ รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
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 (ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาสต่อปี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การประชุมพิเศษ

จะจดัข้ึนตามความจ าเป็นตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ประชุมทั้งหมด 8 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
และผูบ้ริหารวา่มีการเปล่ียนแปลงจากท่ีไดเ้คยรายงานคร้ังล่าสุดหรือไม่อยา่งไร  

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2562 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษทัฯ ในปี 2562 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ระหว่างปี 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 

(รวม 8 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(รวม 7 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(รวม 8 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน  
(รวม 2 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 
(รวม 2 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
(รวม 3 คร้ัง) 

คณะกรรมการ
การพ ฒนาอยา่ง

ย ัง่ยนื  
(รวม 4 คร้ัง) 

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

2. นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ 8/8 - 8/8 - - - - - 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 8/8 - 8/8 - - 3/3 - - 

4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 8/8 - 8/8 - 2/2 2/3 4/4 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืเม่ือ
วนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 8/8 - - 2/2 2/2 - - - 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 8/8 - - - - - - - 

7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 8/8 7/7 - - - - - - 

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

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ 8/8 7/7 - - - 3/3 - - 

10. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 8/8 - - - - - - - 

11. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอ็ม. อลันสัซารี 

3/8 
- - 1/2 - - - - 

 
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 8 คร้ัง เป็นการประชุมปกติ 6 คร้ัง และประชุมนดัพิเศษ 2 คร้ัง  
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ในการประชุมคร้ังใด หากมีกรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วน
หรือติดภารกิจอ่ืน จะแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ เพ่ือแจง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ และใชว้ิธีการเขา้ร่วม
ประชุมแบบ Conference Call โดยในทางกฎหมายมิไดถื้อวา่กรรมการท่านนั้นเขา้ประชุม 

 
ในระหว่างปี 2562 มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ 1 คน เขา้ร่วมการประชุมนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 เน่ืองดว้ยมีแหล่ง

พ านกัอยูใ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดพิ้จารณาวา่ความสามารถทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้
ดา้นการลงทุนและธุรกิจนอกชายฝ่ังของกรรมการคนน้ีมีส่วนช่วยบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมาก  

 
(ง) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
(ง.1)   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล 

บริษทัฯ ได้จดัท าแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการรายคณะและรายบุคคลส าหรับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยน าแนวทางจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและ
โครงสร้างของคณะกรรมการ ซ่ึงกระบวนการในการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการเป็นรายคณะ และการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะมอบหมายให้เลขานุการ
บริษทัฯ เป็นผูด้  าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษทัฯ เพื่อประมวลภาพรวม
และสรุปผลคะแนน 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 
2. การประชุมคณะกรรมการ 
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3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี ในปี 2562 ผล

ประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยูใ่นเกณฑ ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 
91.87 และรายบุคคลอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 94.77 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การหารือ
เก่ียวกบัผลการประเมินและการปรับปรุง และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เสนอวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ  

 
(ง.2)  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล  
 ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมี้การ
ประเมินผลการท างานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
รายบุคคล ซ่ึงกระบวนการในประเมินนั้น ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทัฯ เป็น
ผูด้  าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคน โดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมาจะเก็บไวท่ี้เลขานุการบริษทัฯ เพื่อรวบรวมและ
ประมวลผลคะแนน โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการจะรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือเป็น
ฐานในการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการต่อไป 

 
ผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 สรุปได้ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมนิรายคณะ ผลการประเมนิรายบุคคล 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ด าเนินการประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน) 

ร้อยละ 96.25 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 98.41 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการบริหาร ร้อยละ 93.75 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 97.50 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ร้อยละ 89.04 
ดีมาก 

ร้อยละ 98.33 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ร้อยละ 88.43 
ดีมาก 

ร้อยละ 97.50 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ร้อยละ 95.83 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 96.25 
ดีเยีย่ม 

 
(จ)  นโยบายค่าตอบแทน 
(จ.1)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงิน
รางวลัประจ าปี (จ่ายเม่ือผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย) โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมาย สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ  รวมถึงค่าตอบแทนเพ่ิมเติมจากภาระหน้าท่ีท่ี
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เพ่ิมข้ึนจากการเป็นสมาชิกกรรมการชุดยอ่ย ทั้งน้ี สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงอยู่
ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกลเ้คียงกนั มีความเหมาะสม เพียงพอ และจูงใจให้กรรมการปฏิบติังานกบับริษทัฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการท่ีโปร่งใส เป็นท่ีมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น ในการก าหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ 
มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้วามเห็นชอบ ก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป  
 
 (จ.2)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 ส าหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะพิจารณาจากคะแนน
ผลการประเมินการปฏิบติังาน (MAX Performance Evaluation) และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะประเมินตนเอง และน าเสนอผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาอนุมติั 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 

 
(จ.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 
 
(ฉ) แผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 แผนการสืบทอดต าแหน่งของบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการน าไปปฏิบติั โดยไดเ้ร่ิมด าเนินการให้แต่ละแผนกคดัเลือก
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งแลว้ ส าหรับบริษทัยอ่ยคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการไดใ้นปี 2562  
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 (ช) การปฐมนิเทศและการพฒันากรรมการ 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าคู่มือกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสรุปขอ้มูลของบริษทัฯ นโยบายและกฎบตัรต่างๆ ของบริษทัฯ 

โครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั วิสัยทัศน์  
พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการทุกคนไวเ้ป็น
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ บริษทัฯ มีการจัดการปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้กรรมการท่ีเขา้รับ
ต าแหน่งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเร็วท่ีสุด  โดยจะมีการช้ีแจงถึงนโยบายของบริษทัฯ และธุรกิจหลกัๆ  ให้กบัสมาชิก
ใหม่ของคณะกรรมการทราบ นอกจากน้ี กรรมการเขา้ใหม่จะไดมี้โอกาสพบปะผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพ่ือ
รับทราบขอ้มูลธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ ในรายละเอียดท่ีมากข้ึน  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสนับสนุนให้กรรมการทุกคนไดศึ้กษาและอบรมเพ่ิมเติม โดยมีนโยบายสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดรั้บการอบรมและพฒันา
ความรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และฝึกฝนทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี โดยรายละเอียดการเข้าร่วมอบรม
หลกัสูตรต่างๆ ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารปรากฏอยู่ในหัวขอ้รายละเอียด
เก่ียวกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ซ่ึงเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัหาหลกัสูตรการฝึกอบรมและสมัมนาใหก้รรมการ ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารหลกัอย่างสม ่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 Financial Reporting 
(“MFR”) หลกัสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (“M&A”) และ หลกัสูตร Diploma Examination 
(“Diploma Exam”) 

 
 บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมการท่ียงัมิไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตร
ดงักล่าวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการอบรม 
 

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 
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กรรมการ หลกัสูตร IOD ที่อบรม 

8. นายสนัติ บางออ้ DCP 12/2544, RCC 16/2556, ACP 42/2556, 4M (MFM 9/2556, MIR 14/2556, 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 2562 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้กรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ไดแ้ก่ นาย 
จิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  ไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Accounting for Financial Instruments รุ่นท่ี 3/62 เม่ือวนัท่ี 3-4 กนัยายน 
2562 จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 
(ซ) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
 

แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัตกิารของบริษัทฯ 
บริษทัฯ มีแนวทางดา้นจริยธรรมและการปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1. ความยุตธิรรม 
บริษทัฯ เช่ือในความยติุธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงการปฏิบติั

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวา่บุคคลอ่ืนหรือสถานการณ์ท่ีจะน าไปสู่การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. ความเป็นมอือาชีพ 
บริษทัฯ รับผิดชอบงานของบริษทัฯ อยา่งมืออาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการอยา่งเป็นเลิศดว้ยการท างานใหไ้ดผ้ล

ในระดบัท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการใชว้ธีิการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

3. การท างานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าและการเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

4. วนิัยและการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลกัการด้านจริยธรรม และท าการทุกอย่างให้มัน่ใจว่าธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 
 

จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบค่านิยมหลักขององค์กร พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (VMV 

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

จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบดว้ยหลกัการและแนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม
เช่น ความหลากหลาย โอกาสท่ีเท่าเทียมกนั และการให้ความเคารพในสถานประกอบการ ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความ
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ปลอดภยั ความสุจริตทางการเงิน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พนัธะต่อลูกคา้ คู่แข่ง และผูบ้งัคบัใชก้ฎเกณฑต์่างๆ ระบบ
คอมพิวเตอร์และความปลอดภยัของระบบโทรคมนาคม ความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ แนวทาง
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การส่ือสารกบัสาธารณชน  นโยบายการคุม้ครองการร้องเรียนท่ีสุจริต รวมถึงการบริหารจดัการ
พฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนกังานทุกคนเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้่าพนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจ

หลกัการปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมการอบรมจรรยาบรรณเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศส าหรับพนกังานใหม่อีกดว้ย 
พร้อมทั้งลงนามรับทราบและท าความเขา้ใจเพ่ือท่ีจะยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงาน และยงัไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ www.thoresen.com ในหัวขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก  
 

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

สญัญาไวต้ลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไวว้างใจในการท างานร่วมกนั 
2. ความเป็นเลิศ เราจะท างานดว้ยมาตรฐานระดบัสูงในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั การรักษาสภาพแวดลอ้ม  

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

จะส่งเสริม และสร้างสรรคก์ารร่วมมือกนัท างานเป็นทีม และเคารพต่อกนัและกนั 
4. การยึดมั่นในพันธะ เราจะค านึงถึงอนาคตของบริษทัฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลและ

ความส าเร็จทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจ ไวด้งัน้ี  
1. วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ คือ “TTA จะกา้วข้ึนมาเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน าในเอเชีย ท่ีไดรั้บความ

ไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ดว้ยการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี ในทุกแง่มุมให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
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 2562 ฝ่ายจดัการไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ทบทวน และอนุมติัวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ งได้ทบทวนการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial 
Performance) ในทุกๆ ไตรมาส ซ่ึงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณา รับทราบ ทบทวน และติดตามผลการ
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ด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลงทุน และสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั อีกทั้ง เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุไปตามกลยทุธ์ท่ีไดว้างไว ้
 
(ฌ) การก ากบัดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและมีมติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ครอบคลุมความ
รับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัธรรมาภิบาลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นวตักรรม และการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลดา้นธรรมาภิบาลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือเสริมสร้าง
โอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามให้ธรรมาภิบาลทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัมาตรฐานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณานโยบายและขั้นตอนการปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
ความเส่ียงและการบรรเทาความเส่ียงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสนับสนุนการใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยใีนการปฏิบติัการและกลยทุธ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งดา้นความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับปัจจุบนัได้รวมส่วนของการติดตามและควบคุมการรักษาความ
ปลอดภยัทางไซเบอร์ทั้ งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันการโจมตีและความเส่ียงใหม่ๆ โดยแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัฯ ไดก้ าลงัปรับปรุงแกไ้ขและท าใหน้โยบายน้ีทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือปกป้องระบบตลอดจน
สนบัสนุนการใชน้วตักรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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สารจากประธานกรรมการและ CEO 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความยินดีท่ีจะรายงานให้ทราบว่า TTA มีผลการด าเนินงานในปี 2562 เป็นท่ีน่าพอใจ 
แมว้า่สภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตวัก็ตาม  TTA ท ารายไดร้วมไดถึ้ง 15,428 ลา้นบาท ซ่ึงปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
11 และมีก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 3,159.3 ลา้นบาท ส่วน EBITDA เป็นบวกอยู่ท่ี 1,906.4 ลา้นบาท  ส าหรับก าไรสุทธิส่วนของ 
TTA เติบโตจากปีก่อน ร้อยละ 168 เป็น 562.6 ลา้นบาท  

ผลการด าเนินงานของธุรกจิหลกั 
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ซ่ึงด าเนินการโดย โทรีเซน ชิปป้ิง มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นมาก อนัเป็นผลมาจาก

การควบคุมตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพและอตัราค่าระวางท่ีดีกวา่อตัราตลาด  ท่ีส่งผลให้โทรีเซน ชิปป้ิง มีก าไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของ TTA จ านวน 749 ลา้นบาท ในปี 2562  ทั้งน้ี มีการคาดการณ์กนัวา่ ในปี 2563 จะมีปัจจยับวกจากการลงนามใน
สญัญาการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน มาช่วยส่งเสริมการคา้ธญัพืชและถัว่เหลือง และปัจจยับวก
จากอุปทานท่ีจะถูกจ ากดัลงเน่ืองจากกฏระเบียบในการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ 
(IMO 2020) ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของระยะเวลาท่ีเรือเขา้อู่นานข้ึนเพ่ือติดตั้งเคร่ืองบ าบดัก๊าซซลัเฟอร์ ความเร็วของเรือท่ีลดลง 
และการปลดระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง โดยบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) มีผลการด าเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึน 
โดยในปี 2562 เมอร์เมด รายงานผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA จ านวน 358.8 ลา้นบาท ซ่ึงดี
ข้ึนกวา่ปีก่อน และยงัมีมูลค่าสญัญาใหบ้ริการท่ีรอส่งมอบ ณ ส้ินปี แตะระดบั 217 ลา้นเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากน้ี เมอร์
เมด ยงัคงมีเป้าหมายท่ีจะใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเลโครงการติดตั้งและวางสายเคเบ้ิลในภูมิภาคตะวนัออกกลางและทะเล
เหนือ และจะเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีหลากหลาย และบูรณาการมากยิง่ข้ึน รวมถึงจะเพ่ิมขีด
ความสามารถของกองเรือท่ีมีอยู ่ ดว้ยการขยายบริการสู่ภูมิภาคอ่ืน เช่น เมดิเตอร์เรเน่ียน อียปิต ์ และแอฟริกาตะวนัตก เป็น
ตน้ 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร นบัเป็นอีกปีท่ีทา้ทายของ บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) หรือ PMTA เน่ืองจากมีแข่งขนักบัผูผ้ลิตปุ๋ยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า
และตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน  แต่ PMTA ก็ยงัคงครองต าแหน่งผูน้ าในตลาดปุ๋ยเวียดนามไวไ้ดใ้นปี 2562 PMTA รายงานผล
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ านวน 30 ลา้นบาท  พร้อมความมัน่ใจวา่ธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตรมีแนวโน้มท่ีดีท่ี 
เติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดย PMTA จะใชก้ลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเพ่ิมสัดส่วนผลิตภณัฑ์ท่ีมีอตัราก าไรสูง การขยายช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การคิดคน้สูตรปุ๋ยใหม่ การใชเ้ทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การหาพนัธมิตรเพ่ิม และการขยายตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออก 

ส าหรับธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม TTA ยงัคงมุ่งขยายสาขาให้มากข้ึน โดย ในปี 2562  พิซซ่า ฮทั มีสาขาเพ่ิมข้ึน
เป็น 147 สาขาทัว่ประเทศ ในขณะท่ี ทาโก ้เบลล ์เปิดสาขาใหม่ 5  สาขา และไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้ในประเทศไทยเป็น
อยา่งดี นบัตั้งแต่เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2562  
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มุ่งหน้าสู่ความยัง่ยนื 

TTA เตรียมพร้อมรับมือกับความทา้ทายท่ีจะเกิดข้ึน และโอกาสท่ีจะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจท่ีมีอยู่ ซ่ึง
นอกเหนือจากมุ่งหวงัผลก าไรแลว้ TTA ยงัมีเป้าหมายอ่ืนท่ีไม่ใช่การเติบโตการเงินอีกหลายอย่าง ท่ีจะช่วยสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ให้กบัธุรกิจของ TTA ในอนาคต เพราะ TTA ตระหนกัดีวา่ การเป็นบริษทัฯ ท่ียึดหลกัธรรมาภิบาล ด าเนิน
ธุรกิจอยา่งโปร่งใส และพฒันาอยา่งย ัง่ยืน มีความส าคญัอย่างยิ่งทั้ งในมุมมองของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และเพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวงัของนกัลงทุนและภาคอุตสาหกรรม 

จะเห็นไดว้า่ ในปี 2562 TTA ไดส่้งเสริมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลหลายประการ จนไดรั้บการจดัอนัดบั
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการในเกณฑ ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) โดยการสนบัสนุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ  เพ่ือทบทวน ก ากบัดูแล และติดตามผลของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมถึงการปฏิบติังานใหอ้ยูใ่น
กรอบของจริยธรรมอีกดว้ย รวมถึง การประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) เพ่ือร่วมแกไ้ขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน่ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผา่นมา 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ยงัไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการดา้นความยัง่ยนืข้ึนอยา่งเป็นทางการ เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่ การด าเนินการพฒันาธุรกิจสู่ความยัง่ยนืจะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ี ประกอบดว้ย ประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน และผูบ้ริหารระดบัสูงจากแต่ละบริษทัในเครือ 

เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากการด าเนินธุรกิจและผลกระทบท่ีอาจจะส่ง
ต่อไปยงัชนรุ่นหลงั TTA จึงส่งเสริมใหบ้ริษทัในเครือทั้งหมดค านึงถึงประเด็นเร่ืองความยัง่ยนืใน การปฏิบติังานตลอดห่วง
โซ่อุปทาน  ตวัอยา่งเช่น การใชม้าตรการลดการใชพ้ลงังาน และลดการใชท้รัพยากรท่ีท าใหเ้กิดมลภาวะ 

TTA มัน่ใจวา่การก าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีให้ความส าคญักบัหลกัธรรมาภิบาลและการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีข้ึน และไดรั้บความเช่ือถือจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมาก 
ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

นอกจากน้ี รายงานประจ าปีฉบบัน้ีจะเป็นฉบบัแรกท่ี TTA มีการน าเสนอขอ้มูลรายงานดา้นความยัง่ยืนภายใต้
กรอบของ Global Report Initiative (“GRI”) ซ่ึงเน้ือหาในรายงานดา้นความยัง่ยืนจะแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั TTA และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในปี 2562 มีการวิเคราะห์ประเด็นความยัง่ยืนทางดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและแนวโนม้
ท่ีอาจจะส่งผลกระทบกบั TTA  และบริษทัในเครือ โดยการรายงานความยัง่ยืน จะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง TTA กนักลุ่มผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงแนวทางท่ีจะปรับปรุงเพ่ือสร้างความยัง่ยนืในทุกระดบัในอนาคต 
 

TTA มุ่งหนา้สร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจอย่างย ัง่ยืนต่อไป โดยการเปรียบเทียบกบัมาตราฐานของโลกอยูเ่สมอ 
เพ่ือสร้างผลลพัธ์ในเชิงบวกอย่างต่อเน่ืองให้กับกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ 
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ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั แมว้า่เพ่ิงเร่ิมพฒันาธุรกิจตามแนวทางดา้นความยัง่ยนื แต่เม่ือไดเ้ห็นผลงานบางส่วนบา้งแลว้ 
ก็มีก าลงัใจท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป 
 
พร้อมรับมอือุปสรรคในปี 2563 
 

ปี 2563 คาดวา่จะเป็นอีกปีท่ียากล าบากในการด าเนินธุรกิจของ TTA สืบเน่ืองมากจากการระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา (COVID-19) และราคาน ้ ามนัท่ีลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจทัว่โลกมีความผนัผวน และเป็นไปไดท่ี้เศรษฐกิจจะถดถอย
ทัว่โลก 

ตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองอาจจะชะลอตวั เน่ืองจากประเทศจีนปิดประเทศ ซ่ึงนัน่หมายความถึงการปิดท่าเรือ
ขนส่งของจีนทุกแห่งดว้ย ยิ่งภาวการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) กินเวลานานเท่าไหร่ และราคาน ้ ามนัยงั
ลดลงต่อเน่ือง ยิ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งสินคา้ทางเรืออย่างมาก ส าหรับราคาน ้ ามนัท่ีลดต ่าลง ก็ส่งผลให้ความ
ตอ้งการบริการวิศวกรรมใตท้ะเลลดลงไปดว้ย และจ ากดัโอกาสท่ีจะไดส้ัญญาบริการงานดา้นวิศวกรรมใตท้ะเลจากลูกคา้ 
เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตน ้ ามนั จะอาจจะระงบักิจกรรมการส ารวจขดุเจาะน ้ ามนัลงเพ่ือลดรายจ่ายเพ่ือการลงทุนส่วนน้ีไป 
ในทางตรงกนัขา้ม ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรของ TTA ท่ีอยูใ่นประเทศเวยีดนาม อาจจะไดรั้บอานิสงส์จากการท่ีปุ๋ยของ
ประเทศจีนท่ีน าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศเวยีดนามมีปริมาณลดลง และธุรกิจอาหารโดยเฉพาะพิซซ่า ฮทั จะมีโอกาสเพ่ิม
ยอดขายผา่นช่องทางเดลิเวอร่ีเน่ืองจากประชาชนหวาดกลวัไวรัสโคโรนา ในขณะท่ี อตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง ก็อาจจะเป็นผลดี
ต่อ TTA ในกรณีท่ี TTA จ าเป็นตอ้งกูเ้งินจากธนาคารหรือออกพนัธบตัรเพ่ือระดมทุนมาขยายธุรกิจ 

อยา่งไรก็ตาม TTA จะวางมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยา่งจริงจงั ดว้ย
ความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานถือเป็นเร่ืองส าคญัอนัดบัแรก นอกจากน้ี บริษทัฯ พร้อมท่ีจะปรับกล
ยทุธ์ธุรกิจและแผนการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  และ
จะใช้นโยบายควบคุมต้นทุนและระมัดระวงัเร่ืองการลงทุนต่อไป ขอให้มั่นใจว่าคณะผูบ้ริหารจะพยายามอย่างสุด
ความสามารถท่ีจะขบัเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตในภาวะท่ียากจะคาดการณ์ไดเ้ช่นน้ี  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหารและพนักงานทุกท่าน ส าหรับความมุ่งมัน่ ความมุมานะ 
และความทุ่มเทอยา่งแรงกลา้ ท่ีช่วยสร้างการเติบโตให้กบั TTA ในปีท่ีผ่านมา และขอขอบคุณจากใจ มายงั ผูถื้อหุ้น ลูกคา้
และคู่คา้ทุกท่าน ท่ีให้การสนบัสนุนและเขา้ใจบริษทัฯ ในช่วงท่ีผ่านมา  TTA จะพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการเพ่ิมผลก าไร 
เพ่ือจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีข้ึนใหก้บัผูถื้อหุน้ของพวกเรา และเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมต่อไป 
 
 
 
   
ประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  เฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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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 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ งส้ิน 7 คร้ัง หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักของ

คณะกรรมการตรวจสอบคือการให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการท าหน้าท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

กระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน  ความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   รวมถึงการผลกัดนัให้เกิดการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในตามแนวทางการป้องกนัความเส่ียง 3 ระดบั (Three Lines of Defense)  ซ่ึงมุ่งเนน้ให้หน่วยงาน

ชั้นแรก (First Line of Defense ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเผชิญความเส่ียงโดยตรง  มีความเขา้ใจและดูแลงานของตนเองให้

เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด  โดยมีฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์รเป็นผูรั้บผิดชอบในชั้นท่ีสอง 

(Second Line of Defense) ท าหนา้ท่ีวางกรอบบริหารความเส่ียงในภาพรวมและช่วยเหลือหน่วยงานชั้นแรกในการบริหาร

จดัการความเส่ียงท่ีเผชิญ  และใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบชั้นท่ีสาม (Third Line of Defense)  ท าหนา้ท่ี

ให้ความเช่ือมัน่อย่างเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน นอกจากน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ท่ีในการติดตามดูแลคุณสมบติั ความเช่ียวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็น

อิสระของทั้งผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบติังานของผู ้

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้ งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อย่าง

สม ่าเสมอ เม่ือใดก็ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยั หรือมีความเห็นวา่ควรมีการด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตรวจสอบพบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ และงบ

การเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและ

ผูส้อบบญัชี โดยไดส้อบถามผูส้อบบญัชีในเร่ืองของความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ

บญัชีท่ีส าคญั รวมถึงการประมาณการทางบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ

บนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และความมีอิสระของ
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ผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจัดท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชีตาม

หลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป มีความเช่ือถือได้และทันเวลา รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็น

ประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงิน  

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

เขา้ร่วม เพ่ือหารือเก่ียวกบัแผนการสอบบญัชี ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี และการแสดงความเห็นของ

ผูส้อบบญัชี โดยใหค้วามส าคญักบัการน าเสนอขอ้มูลเพ่ิมเติมในรายงานของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานใหม่ (Key 

Audit Matters: KAMs) รวมทั้งพฤติการณ์อนัควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 

2551 ซ่ึงในปี 2562 ผูส้อบบญัชีไม่ไดมี้ขอ้สังเกตท่ีเป็นสาระส าคญั และไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสัยดงักล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือการเปิดเผยขอ้มูล

ทางการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั และมีการจดัท าตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

จากรายงานผลการตรวจสอบท่ีน าเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นรายไตรมาส 

ในเร่ืองการด าเนินงาน การใชท้รัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ

ร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

รวมถึงการติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในซ่ึงผูส้อบบญัชีให้

ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ไม่พบขอ้บกพร่องในการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

และไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีสาระส าคญั 

3. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเนน้นโยบายการบริหารจดัการเพ่ือให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

อยา่งเป็นระบบ สนบัสนุนการจดัท า Compliance Framework เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไป

ตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูต้รวจสอบภายในไดท้ าการสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ี

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม 

ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในสาระส าคญั และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมทั้งเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ ผลการสอบทานได้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
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คณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั  ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นวา่บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย

ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามกฎหมายท่ีส าคญั 

4. การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองข้อร้องเรียนเกีย่วกบัการทุจริต (Whistleblowing Policy) 

คณะกรรมการไดส้นับสนุนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและพิจารณาขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริต 

เช่น การเพ่ิมช่องทางให้พนักงาน ผูถื้อหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้

โดยตรง เพ่ือให้สามารถแจง้ขอ้มูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การกระท าผิด

กฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจดัให้มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมี

มาตรการคุม้ครองโดยไม่เปิดเผยผูแ้จง้ขอ้มูลและถือเป็นความลบั ซ่ึงในปี 2562 น้ีไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองการ

กระท าผิดหรือการทุจริต 

นอกจากน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาและรับทราบหนงัสือรับรองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของพนกังานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยกระบวนการและเน้ือหาในหนงัสือ

รับรองฯ ช่วยใหค้วามมัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน แผนการตรวจสอบประจ าปี การปฏิบัติงานตามแผน ผลการ

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ขอ้แนะน าและติดตามการด าเนินการแกไ้ขในประเด็นท่ีมีนัยส าคญั 

รวมถึงก าหนดใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามการแกไ้ขประเด็นจากการตรวจสอบของ

บริษทัยอ่ยท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือก่อใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอของทั้งกลุ่มบริษทั  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาทบทวนกฎบัตรดา้นการตรวจสอบภายใน สอบทาน

งบประมาณประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยเนน้ย  ้าแผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อม

ทั้งความรู้และทกัษะในสายอาชีพ รวมทั้งไดส้อบทานความเป็นอิสระและความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อ

การปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบติังาน ความโปร่งใสและ

ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี โดยจะพิจารณา

ครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ เช่น คุณภาพของการตรวจสอบทั้งหมด การใชเ้วลาในการให้ค  าแนะน าในการแกปั้ญหา 
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คุณภาพของทีมงานในเร่ืองความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และการท างานตาม

แผนงานท่ีวางไว ้

จากการพิจารณาอยา่งรอบคอบคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้ง นายวีระชยั รัตนจรัสกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636  และ/

หรือ นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 จากบริษทัเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ให้

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2563 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 3.92 ลา้น

บาท (เท่ากบัค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2562) ซ่ึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัฯ น าเสนอและขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2563 ต่อไป  

7. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกนัทั้ง

คณะและรายบุคคล ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ กฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้ง และตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑ ์

ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยซ่ึ์งผลของการประเมินแสดงวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้

การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดีเยีย่ม 

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 
 

คณะกรรมการบริหารจดัตั้งข้ึนโดยการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”)  ประกอบดว้ยสมาชิก 4 ท่าน ท่ีมาจากกรรมการของบริษทัฯ โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ เป็นประธาน
กรรมการบริหาร นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง และ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นกรรมการบริหาร 
มีนางวรพินท์ อิศราธรรม เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมี
หนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการบริหาร  

 
คณะกรรมการบริหารท าหนา้ท่ีพิจารณาตรวจสอบและกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัให้เป็นไปตามระเบียบบริษทั

ฯ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ
พิจารณา ท าให้กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปี 
2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 8 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 2562 โดย

ผลการประเมินจะน ามาใชเ้พ่ือเป็นฐานในการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

คณะกรรมการบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ ให้เติบโตอย่างย ัง่ยืน และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนดูแล
ตรวจสอบให้บริษทัฯ มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนธุรกิจและกลยทุธ์องคก์ร ภายใตก้ฎระเบียบ และ
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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 เอม็ อลันสั
ซารี (กรรมการอิสระ) นางสาวอุษณา  มหากิจศิริ และมีนายสมชาย อภิญญานุกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบุคคล ท า
หนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามกระบวนการและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เพ่ือเสนอเขา้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ ตลอดจนคดัเลือกกรรมการบริษทัฯ เพื่อท าหนา้ท่ีกรรมการ เฉพาะเร่ือง รวมถึงพิจารณารูปแบบ
และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 
สรุปสาระส าคญัของการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ  ในรอบปี 2562 มีดงัน้ี 
 

1. พิจารณาและอนุมติังบประมาณการจ่ายโบนัสให้กบัพนักงานในกลุ่มบริษทัฯ รอบปีด าเนินการ 2562 ตลอดจน
พิจารณาและอนุมติังบประมาณการปรับข้ึนเงินเดือนของพนักงานในรอบปี 2562 เพื่อเป็นการตอบแทนการ
ท างาน และเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัพนักงาน ทั้ งน้ีงบประมาณดังกล่าว จะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคนเป็นส าคญั 

2. พิจารณา และอนุมติั การจ่ายค่าตอบแทน (โบนสั) ประจ าปี 2562 ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดทุ่้มเทและสละ
เวลาท างานใหก้บับริษทัฯ เป็นอยา่งดี 

3. พิจารณาผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาฯเอง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
4. พิจารณาค่าตอบแทนและคุณสมบติัโดยรวมของคณะกรรมการบริษทัฯ ใหเ้หมาะสมและมีความชดัเจน 
5. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2562 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงค่าตอบแทนและกฏเกณฑมี์ความเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ 
และยงัคงเหมือนกบัปีท่ีผ่านมา โดยท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ จะน าเสนอขออนุมติัต่อกรรมการบริษทัฯ และ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีท่ีจะมีข้ึนต่อไปตามล าดบั 

6. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการท่ีหมดวาระ และมีความเหมาะสมให้กลบัมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและน าเสนอต่อกรรมการบริษทัฯ และน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีท่ีจะมีข้ึนพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

7. น าเสนอ ด าเนินการสรรหา และคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองรวม 4 คณะ 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และน าเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงหรือครบวาระ 

8. น าเสนอ ด าเนินการสรรหา และคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตามกระบวนการและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้าม



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

  - 147 - 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
หรือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยรอบดา้น 
ไม่วา่จะเป็นองคป์ระกอบคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคลเพ่ือให้เหมาะสม
กบัขนาด ประเภท ความซบัซ้อน และความหลากหลายของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยคุณสมบติัท่ีน ามา
พิจารณาจะครอบคลุมทั้ งทางด้านการศึกษา ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

 
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างละเอียดครบถว้น  ด้วยความรอบคอบ รัดกุม 

โปร่งใส และเป็นอิสระ ตลอดจนใหค้วามเห็นอยา่งตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมตามหลกัการก 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
ไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ในการก าหนดนโยบาย และทบทวนหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีส าคญั
ของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีแก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษทัฯ ตลอดจนกฎระเบียบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล อนัจะน ามาซ่ึงการพฒันาขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 
ในปี 2562 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีการจดัประชุม 2 คร้ังเพ่ือด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ขอบเขตหนา้ท่ีซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1.   รับทราบผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจ าปี 2562 ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (“IOD”) โดยบริษทัฯ ไดรั้บการประเมินในระดบัดีเลิศ (5 ดาว) และรายงานผลการประเมินโครงการ 
CGR ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบ พร้อมให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพฒันานโยบายและ
แนวปฏิบติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากโครงการ
ประเมินดงักล่าว  

 
2.  รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจดังานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยบริษทัฯ ไดรั้บผล

การประเมินในระดับ TIA 4 จากการจัดท าโครงการของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความ
เหมาะสม ใหส้อดคลอ้งตามแนวปฏิบติัตามเกณฑ ์AGM Checklist  และหลกัการก ากบัดูแลกิจการ (CG) ท่ีดี
อยา่งต่อเน่ือง 

 
3.  เห็นชอบใหเ้สนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการ

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption  หรือ CAC 

 
4.   พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางเกณฑก์ารประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (“CAC”)  
เพ่ือเสนอประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัต่อไป 



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

  - 149 - 

 
5.   เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติันโยบายและหลกัเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ

การประชุม ค าถามล่วงหนา้ รวมถึงเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีจะพน้
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 
6.  ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกับหลกัการก ากับกิจการท่ีดีของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และ CG Code ของส านกังานก.ล.ต. และตอ้งให้สอดคลอ้งกบันโยบายและระเบียบปฏิบติัของ
บริษทัฯ เพ่ือต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอีกดว้ย 

 
7.   มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษทัด าเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ทั้งท่ีเป็นรายคณะและรายบุคคลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน  พร้อม
ประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับทราบ เพ่ือช่วยให้
คณะกรรมการแต่ละคณะใชใ้นการทบทวนการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา 

 
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 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัสามารถน าบริษทัฯ ไปสู่
ความส าเร็จในการเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนได ้ดงันั้น เพ่ือรับรองความมีประสิทธิภาพของระบบจดัการความ
เส่ียงและโอกาสของบริษทัฯ บริษทัฯ มีการจดัท าการบริหารความเส่ียงหรือกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ 
(TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM)  ซ่ึงไดก้ าหนดวิธีการในการเขา้ถึงการก ากบัดูแลและการ
บริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมมาใชเ้พ่ือท าใหก้ารบริหารความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจเป็นแบบองคร์วมและเป็นระบบ  
กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษัทฯ  ท่ีได้อิงตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความเส่ียงของกลุ่ม
อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ตามแนวทางของ Treadway Commission กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร
ของบริษทัฯ น้ี นอกจากจะก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงแลว้ ยงัช่วยเพ่ิมความมัน่ใจไดว้า่กลุ่มบริษทัฯ มีการ
ปฏิบติังานตามวตัถุประสงคท์างกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ และสามารถป้องกนัและจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ 
หรือความไม่แน่นอนท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบต่อองคก์รไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและทนัเวลา 
 

สืบเน่ืองมาจากความละเลยในการดูแลการจดัการความเส่ียงในกลุ่มบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน กรรมการสามท่านท่ีไดรั้บการแต่งตั้งน้ีมาจาก
คณะกรรมการของบริษทัฯ คือ นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และอีก 2 ท่านคือ 
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ด ารงต าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการน้ียงัประกอบไปดว้ย
สมาชิกคนท่ี 4 คือนายคิท เหวย่ อ้ึง ผูบ้ริหารอาวโุสของบริษทัฯ ประกอบกนัเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหนา้ท่ี
ตรวจสอบและดูแลการจดัการความเส่ียงใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัแนวทางของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงรวมไปถึง 
การใหค้  าแนะน าเร่ืองระดบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัฯ สามารถยอมรับได ้มอบค าปรึกษาและด าเนินการให้การจดัการความ
เส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้สามารถบ่งช้ี ตรวจวดั ติดตามและควบคุมความเส่ียงและเร่ืองอ่ืนๆใน
บริษทัฯ ได ้
 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัการประชุม 3 คร้ัง โดยในระหว่างการประชุม บริษทัฯ และ
บริษทัย่อยไดมี้การบ่งช้ี ทบทวนและหารือร่วมกนัในเร่ืองความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัและมาตรการป้องกนัความเส่ียงอย่าง
ครอบคลุม ยิง่กวา่นั้น สาระส าคญัยงัไดถู้กสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือการด าเนินการขั้น
ต่อไป  
 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในปีท่ีผา่นมาไดด้งัน้ี 
 ด าเนินการทบทวนและอนุมติักรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษทัฯ นโยบาย กลยุทธ์และแผนการ

ด าเนินงาน 
 ก าหนดและทบทวนเกณฑค์วามเส่ียงส าหรับบริษทัฯ รวมถึงผลกระทบทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ  
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 ทบทวนรายงานการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีไดมี้การวิเคราะห์และประเมินปัจจยัความ
เส่ียงตามความเป็นไปไดแ้ละความรุนแรงของความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นปฏิบติัการ 
ดา้นการเงิน ความเส่ียงภายนอก และความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ/ขอ้บงัคบัของกฎหมาย    

 ทบทวนและจดัท าขอ้เสนอแนะน าดา้นแผนการบรรเทาความเส่ียงเพื่อลดความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 ติดตามและทบทวนการด าเนินการของแผนการบรรเทาความเส่ียง 
 พฒันาและเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รดา้นความเส่ียงท่ีเขม้แขง็ภายในองคก์ร  
 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประจ าปีดว้ยตนเอง ทั้งรายกลุ่มและ

รายบุคคล โดยน าผลการประเมินมาหาค่าเพ่ือเป็นฐานในการปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นวา่ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบตามกรอบการ
บริหารความเส่ียงองค์กรของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มุ่งมัน่อย่างเต็มท่ีในการท าให้ด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงตามหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์และธุรกิจเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการท่ีมีการทบทวนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึง
สามารถปรับใหบ้ริษทัฯ เขา้กบัสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัเพ่ือผลกัดนัใหก้ลุ่มบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื    
 

 
 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 

 

(นายเชิดพงษ ์สิริวชิช)์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเร่ิมตั้งข้ึนในปี 2562 ตามแนววิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญั

ของการพฒันาธุรกิจวา่จะพฒันาอยา่งไรท่ีจะท าให้ธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตไปพร้อมกบัการให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่าย ซ่ึงมุ่งเน้นการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิดการริเร่ิมการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยคณะกรรมการการพฒันาอย่างย ัง่ยืน

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ านวน 9 ท่าน 

โดยในปี 2562 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยมีสาระส าคญัของการ

ด าเนินงาน สรุปไดด้งัน้ี 

1. ก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัต่อไป 
2. คดัเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งใหเ้ป็นท่ีปรึกษาส าหรับโครงการการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ ทั้งในทางปฏิบตัิและการรายงานตามกรอบการรายงานขององค์การแห่งความริเร่ิมว่า
ด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) และหุ้นย ัง่ยืน หรือ THSI 

3. แต่งตั้งคณะท างานจากธุรกิจต่าง ๆ (SD Working Group) ท่ีเป็นผูแ้ทนของบริษทัยอ่ย เพ่ือเขา้มามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และร่วมท า workshop กบัทีมท่ีปรึกษา และเพ่ือให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายดา้นความยัง่ยืน เน่ืองจากเป็นปี
แรกของการท าธุรกิจแบบการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

4. คอยติดตามโครงการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไดมี้การด าเนินงานไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่าย รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์และมีส่วนขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนัอยา่งไม่หยดุย ั้ง เพ่ือให้

บริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

 

ในนามคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
(นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา) 

ประธานกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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10. รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
เข็มทศิสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

การบริหารจดัการด้านความยัง่ยนืของ TTA 
TTA ถือเป็นบริษทัเพ่ือการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ท่ีมีการกระจายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบนัประกอบไปดว้ย 4 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งสินคา้ทางเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริการ
นอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืน ซ่ึง TTA ตระหนกัดีถึงการสร้างมูลค่าเชิงบวกให้เกิดข้ึน
ไม่ใช่เพียงดา้นเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงการลดผลกระทบเชิงลบท่ีมีต่อดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ โดย TTA มีเป้าหมายและความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผู ้
มีส่วนไดเ้สีย ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

โดยในปลายปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ งคณะกรรมการการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Committee) ข้ึน โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ผูบ้ริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการด าเนินงานเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ี
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ มุ่งสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืนให้กบัผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัและการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใตก้รอบการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก โดยไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะท างานการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
Development Working Group) ท่ีมาจากระดบัผูจ้ดัการอาวโุสและผูจ้ดัการในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละกลุ่มธุรกิจข้ึน 
เพ่ือให้การด าเนินกลยุทธ์การพฒันาอย่างย ัง่ยืนเกิดข้ึนทั่วทั้ งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษทัฯ และ
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดพิ้จารณาและอนุมติัการวา่จา้งท่ีปรึกษาดา้น
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือให้ค  าแนะน าในการวางแผนและการเก็บขอ้มูลเพ่ือสร้างฐานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนให้แก่บริษทัฯ 
และบริษัทในเครือ รวมทั้ งอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ คณะท างานฯ รวมทั้ งพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ส าหรับปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานความยัง่ยนืข้ึนเป็นปีแรก ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลไกขบัเคล่ือนความยัง่ยืนของ
บริษทัฯ ท่ีก่อให้เกิดกระบวนการทบทวน และพฒันาการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรายงานฉบบัน้ีจะ
น าเสนอขอ้มูลเชิงลึกท่ีส่ือใหเ้ห็นการพฒันาและด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในเครือท่ีครอบคลุมการพิจารณาปัจจยั
ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อตอบสนองประเด็น
ความยัง่ยนืในปัจจุบนั 

เป้าหมายด้านความยัง่ยนืของ TTA 

1. ลดปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจร้อยละ 30 ภายใน 3 ปี นบัตั้งแต่ปี 2563  
2. ลดอตัราการบาดเจ็บจากการท างานถึงขั้นหยดุงาน 
3. อบรมและใหค้วามรู้พนกังานเร่ืองสิทธิมนุษยชนร้อยละร้อย ภายในปี 2564 
4. ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ภายในปี 

2564 
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5. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการร้านพิซซ่า ฮทัทุกสาขา และ Suppliers ทุก
ราย 

6. ลดอตัราการลาออกของพนกังานในกลุ่ม TTA 

ผลการด าเนินการทีโ่ดดเด่นในปี 2562 

สังคม 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง ไดร่้วมกบัวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ริเร่ิมโครงการ “ป้ันคนครัวบนเรือทะเล” เพื่อผลิต
บุคลากรคนครัวบนเรือเดินทะเลในระดบัมืออาชีพโดยในปี 2562 นับเป็นรุ่นท่ี 9 ตั้ งแต่ปี 2554 โดยมีนักศึกษาจบใน
หลกัสูตรน้ีจ านวนกวา่ 120 คน 

 
 

ส่ิงแวดล้อม 

ในธุรกิจขนส่งทางเรือไดรั้บใบส าคญัรับรองระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัมลพิษจากน ้ ามนั หรือ International Oil 
Pollution Prevention Certificate (“IOPP Certificate”) จากการปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงมีปริมาณการปล่อยน ้ าเสียท่ีมี
น ้ ามนัปนเป้ือนต ่ากวา่ร้อยละ 15 ppm  
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เศรษฐกจิ 

TTA ไดย้ื่นประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ CAC เม่ือ
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผา่นมา เพ่ือตั้งเป้าหมายใหไ้ดรั้บการรับรองจาก CAC ภายในปี 2564 

 

 

ทศิทางสู่ความยัง่ยนื 

เกีย่วกบัรายงานฉบับนี ้

TTA มีความมุ่งมัน่ในการจดัท ารายงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงถือวา่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเป็นหน่ึงในประเด็นท่ี
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดประเด็นหน่ึง อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในประเด็นท่ีทุกอุตสาหกรรมทัว่โลกต่างใหค้วามสนใจเป็น
อยา่งมาก และเพ่ือเป็นการเนน้ย  ้าถึงความมุ่งมัน่ของ TTA ต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืนประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจ าปี 2562โดยในปี 2562 น้ี นับว่าเป็นกา้วแรกของบริษทัฯ ท่ีได้
ส่ือสารความส าคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนสู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุ้น คู่คา้ ลูกคา้ พนกังาน ทั้งในบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือของ TTA ซ่ึงบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและต่อยอดโครงการต่างๆ ดา้นความยัง่ยนืเพ่ือใหม้ัน่ใจได้
วา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีการเติบโตอยา่งแขง็แกร่งและยัง่ยนืไปพร้อมกนั 

ผู้มส่ีวนได้เสียทีม่นีัยส าคญัต่อ TTA 

ขั้นตอนการระบุผู้มส่ีวนได้เสียทีส่ าคญัของ TTA 
คณะกรรมการการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ได้เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ปรึกษาหารือเก่ียวกับกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของ TTA ซ่ึงจากกระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได้
พิจารณาและจ าแนกกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั (Primary Stakeholders) ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์หรือผลกระทบทางตรงจากการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เช่น ผูถื้อหุน้/นกัลงทุน ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูส้นบัสนุนทางดา้นการเงิน 
ชุมชนโดยรอบถ่ินท่ีประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เป็นตน้ 
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 ผูมี้ส่วนไดเ้สียรอง (Secondary Stakeholders) ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัในเครือโดยออ้ม โดย
เป็นผูไ้ด้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางออ้มจากการด าเนินธุรกิจ เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน หน่วยงาน
ภาครัฐ ส่ือมวลชน สภาอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
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การสร้างความผูกพนักบัผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

ผู้มส่ีวนได้เสีย ช่องทางในการสร้างการมส่ีวนร่วม ตวัอย่างของประเดน็ 

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน - การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
- กิจกรรมพบปะนกัลงทุนรายไตรมาส 
- การเยีย่มชมกิจการ 
- เปิดช่องทางในการส่ือสารผา่นส่ือต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ อีเมล โทรศพัท ์และ
อ่ืนๆ 

- การร้องเรียนผา่นช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
(Whistle Blowing) 

- การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การพฒันานวตักรรมและ

เทคโนโลย ี
- การบริหารจดัการความเส่ียงใน

การด าเนินธุรกิจ 
- การลงทุนในธุรกิจต่างๆ 
- การมีผลประกอบการท่ีมัน่คงอยา่ง

ย ัง่ยนืและการพฒันาธุรกิจ 
ลูกค้า ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนลูกคา้ (Call Center) คุณภาพและความปลอดภยัของ

สินคา้และบริการ 
พนักงาน - Intranet We-Connect Letter อีเมล คลิป

วดีิโอ กรุ๊ปแชทของพนกังานบริษทัฯ 
- กิจกรรม CEO Coffee Talk 
- กิจกรรมสงัสรรคป์ระจ าปีของพนกังาน และ

กิจกรรมท่องเท่ียวประจ าปีของพนกังาน
บริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
การประเมิน MAX Evaluation 

- ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
- ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ

สวสัดิการ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัใน
ท่ีท างาน 

คู่ค้า - งานพบปะและสมัมนาประจ าปี 
- โทรศพัท ์อีเมล 

การเปิดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน 
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

- สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
การส่งเสริมศกัยภาพของคู่คา้ 

ผู้สนับสนุนทางด้านการเงนิ - Company Visit  
- โทรศพัท ์อีเมล 

 

- การปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาอยา่ง
เคร่งครัด 

- ความสามารถในการช าระหน้ีได้
อยา่งครบถว้นถูกตอ้ง ตรงตาม
ก าหนดเวลา 
การไม่ปกปิดสถานะทางการเงินท่ี
แทจ้ริง 

ชุมชน - โทรศพัท ์อีเมล 
- การเปิดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน 

ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

- การด าเนินงานอยา่งรับผิดชอบ มี
ความปลอดภยั และมีส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี 

- การมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย ช่องทางในการสร้างการมส่ีวนร่วม ตวัอย่างของประเดน็ 

ผู้มส่ีวนได้เสีย - ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม - ตัวอย่างของประเด็น 

หน่วยงานภาครัฐ - การเปิดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน 
ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

- การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การดูแลและสนบัสนุนกิจกรรม
ชุมชน 

- การป้องกนัและการต่อตา้นการ
ทุจริต 

ส่ือมวลชน - โทรศพัท ์อีเมล 
- การพบปะประจ าปีของฝ่ายองคก์ารสมัพนัธ์ 

- การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา 

สมาคมอุตสาหกรรม - การเปิดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน 
ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

- โทรศพัท ์อีเมล 

- การด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบตอ่
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใหน้อ้ย
ท่ีสุด 

 
การประเมนิประเดน็ทีม่นีัยส าคญัด้านความยัง่ยนืของ TTA 

บริษทัฯ ไดท้ าการประเมินประเด็นท่ีมีนัยส าคญัดา้นความยัง่ยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative 
(“GRI”) โดยค านึงถึงระดบัอิทธิพลต่อการประเมินและการตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ควบคู่ไปกบัระดบันยัส าคญั
ของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยบริษทัฯ มีขั้นตอนการประเมินดงัน้ี 

1. การระบุประเด็นท่ีมีนยัส าคญั 

บริษทัฯ ไดร้ะบุประเด็นท่ีมีนัยส าคญัทั้ งส้ิน 14 ประเด็น จากการรวบรวมแนวโน้มความยัง่ยืนของโลก และ
ประเด็นท่ีบริษทัชั้นน าในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งให้ความส าคญั นอกจากน้ี ยงัพิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ของการด าเนินธุรกิจของ TTA ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 10 กลุ่ม รวมถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อ TTA 

2. การจดัล าดบัประเด็นท่ีมีนยัส าคญั 

การจดัล าดบัประเด็นความยัง่ยืนท่ีมีนัยส าคญั (Materiality Prioritization) ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ประเมินประเด็นท่ีมีนยัส าคญั (Materiality Assessment) ตามมาตรฐานของ GRI เพื่อสร้างทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงานดา้น
ความยัง่ยืนไม่วา่จะทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม หรือส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ว่าจะตอบสนองต่อประเด็นท่ีมีนัยส าคญัของ
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บริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดห้รือไม่ รวมทั้ง เพ่ือรับทราบมุมมองและความสนใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อน ามาก าหนดเป็น
เน้ือหาในการรายงานความยัง่ยืนไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงภายในเดือนกนัยายนถึงตุลาคมของปีท่ีผ่านมานั้น บริษทัฯ ไดข้อ
ความอนุเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 10 กลุ่มจากภายนอก และผูบ้ริหารรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯ เขา้ร่วมท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ในประเด็นดงักล่าว เพื่อน ามาวเิคราะห์และจดัล าดบัประเด็นท่ีมีนยัส าคญัและจดัท าแผนผงัสรุปประเด็นดา้นความ
ยัง่ยนืท่ีส าคญั (Materiality Matrix) เพ่ือระบุความส าคญัของแต่ละประเด็นจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก 

3. การตรวจสอบประเด็นท่ีมีนยัส าคญั 

คณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและคณะท างานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดพิ้จารณาและใหค้วามเห็นต่อประเด็น
ท่ีส าคญัของ TTA นอกจากน้ี ยงัไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาและอนุมติัประเด็นดงักล่าว เพื่อทวนสอบ
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวมทั้งความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก 

4. การทบทวนประเด็นท่ีมีนยัส าคญั 

เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัและการพฒันาอย่างย ัง่ยืนทัว่ทั้ งองค์กร บริษทัฯ ไดมี้แผนงานในการติดตามการบริหาร
จดัการประเด็นท่ีส าคญั รวมทั้งเปิดเผยผลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีมีความส าคญัมาก เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการรายงาน โดยจะมีการติดตามการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว รวมทั้ งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

การมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้เสียในการระบุประเดน็ทีม่นีัยส าคญั 

ประเด็นดา้นความยัง่ยืนท่ีมีนยัส าคญัท่ีไดรั้บการระบุไวแ้ลว้นั้นจะไดรั้บการจดัล าดับความส าคญั โดยพิจารณา
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดรั้บการทบทวนจากคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและคณะท างานการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน รวมทั้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัของ TTA อีกทั้งประเด็นเหล่าน้ีไดรั้บการจดัอนัดบัและวางอยูใ่น
ต าแหน่งต่างๆ ในแผนผงัสรุป ซ่ึงมีระดบัความส าคญัดา้นความยัง่ยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
โดยในปี 2562ประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายนอกและภายในองคก์รให้ความส าคญัมากไดแ้ก่ ความปลอดภยัและอาชีว- 
อนามยั สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน การจัดการของเสียและวงจร
ผลิตภณัฑ ์คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการ และการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์

ผลการประเมนิประเดน็ทีม่นีัยส าคญัของ TTA 
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หลกัเกณฑ์การรายงาน 

ส าหรับการจดัท ารายงานความยัง่ยืนของบริษทัฯ ในปี 2562 เป็นปีแรกนั้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยผลการด าเนินงาน
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจ
ใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร และกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพไดค้รอบคลุมตลอดปี 
2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562ในขณะท่ีขอ้มูลเชิงปริมาณไดเ้ร่ิมมีการจดัเก็บตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 
2562จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยอา้งอิงแนวทางการรายงานให้มีความสอดคลอ้งตามดชันีช้ีวดัของมาตรฐาน GRI ใน
ระดบัตวัช้ีวดัหลกั (Core Option) รวมถึงตวัช้ีวดัเพ่ิมเติมส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร(Food Processing Sector 
Supplement) นอกจากนั้น บริษทัฯ มีการรายงานขอ้มูลให้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs และรายงานขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามแบบประเมิน Thailand 
Sustainability Investment (“THSI”) หรือ หุน้ย ัง่ยนืของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  

 

 

 

 

ช่องทางการส่ือสาร 

TTA ไดใ้หค้วามส าคญัต่อมุมมองและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ จึงไดเ้ปิดรับฟังความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ เพื่อพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ถดัไปโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และสอบถามขอ้มูล ตามช่องทางต่อไปน้ี 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) อาคารอรกานต ์ชั้น 7 เลขท่ี 26/26-27 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2250-0569  
Email: COR@thoresen.com 

 

 

 

mailto:COR@thoresen.com
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ด้านเศรษฐกจิ 
การสร้างความเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้การขนส่งมีราคาถูกลง ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการ

ให้บริการสั้นลง ในวนัท่ีตวักลางในการด าเนินการต่างๆ ก็ถูกลดความส าคญัลงเร่ือยๆ การใช ้Block Chain ในการติดตาม
ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ท าให้ลูกคา้สามารถติดตามเวลาในการส่งสินคา้หรือความคืบหนา้ใน
การใหบ้ริการขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่สามารถค านึงถึงเพียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อ
การบริการห่วงโซ่อุปทานได ้แต่บริษทัจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายในห่วงโซ่อุปทานของ
สินคา้และบริการของบริษทั ดว้ย เช่น ประเด็นเร่ืองแรงงาน เกิดผลกระทบเชิงลบทางดา้นสังคม อนัเป็นผลจากการบริหาร
จดัการท่ีไม่ครอบคลุมทัว่ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงคาดหวงัให้บริษทัต่างๆ บริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน
โดยค านึงถึงปัจจยัทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงขั้นตอนการส่งมอบสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภค การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิตและช่วยส่งเสริมคู่
คา้ใหเ้ติบโตไปดว้ยกนั บริษทั สามารถติดตาม ตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที ทั้งยงัเป็นการแสดง
ใหเ้ห็นถึงความใส่ใจต่อส่วนรวม และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม ในทางตรงขา้มการจดัการห่วงโซ่
อุปทานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ อาจท าใหบ้ริษทัสูญเสียความเช่ือมัน่จากผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ สูญเสียภาพลกัษณ์ ฐานลูกคา้อาจ
ลดลง จนอาจเกิดความลม้เหลวในการด าเนินธุรกิจได ้
 

TTA ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้และใหบ้ริการต่างๆ จึงมีส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบสินคา้และ
บริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน จึงไดมี้การจดัท าจรรยาบรรณคู่
คา้ของบริษทัฯ (Supplier Code of Conduct) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการอนุมติัและจะบงัคบัใชใ้นกบัคู่คา้ของบริษทัฯ ทุกรายในปี 2563 
รวมทั้งบริษทัฯ ไดอ้อกระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง รวมถึงหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่คา้ โดยเป็นการพิจารณาทั้ง
การวางกลยทุธ์ทางธุรกิจของผูใ้ห้บริการท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ และท่ีส าคญัตอ้งให้ความส าคญักบัสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัสากลต่างๆ ดว้ย ทั้งน้ีมีการแต่งตั้งคณะท างานท าการตรวจสอบ
ใหม้ัน่ใจวา่การจดัซ้ือจดัจา้งดงักล่าวเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหคู้่คา้
ของบริษทัฯ ลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่คา้ของบริษทัฯ และยินยอมให้มีการเขา้ตรวจสอบกระบวนการผลิตและการ
ใหบ้ริการวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทัฯ รวมถึงการจดัใหมี้การด าเนินการตรวจสอบภายในส าหรับทุกบริษทัในเครือ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่คู่คา้ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือขอ้บงัคบัตามท่ีก าหนดของบริษทัฯ อาทิ บริษทัในเครือ TTA ท่ีด าเนิน
ธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคู่คา้ของเจา้ของแฟรนไชส์ หรือบริษทัในเครือ 
TTA ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการเดินเรือ จ าเป็นตอ้งมีบริษทัตรวจสอบจากภายนอกท่ีไดรั้บการรับรองมาร่วมตรวจสอบดา้นการ
ด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัขอ้ปฏิบติัสากลดว้ย  
 
โครงการเด่น 

โครงการคิดคน้วิธีการลดตน้ทุนให้กบับริษทัฯ และสร้างความสัมพนัธ์กบั Suppliers โดยการคิดคน้วิธีการลด
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายส าหรับแต่ละผลิตภณัฑข์อง พิซซ่า ฮทั นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดักิจกรรมให้ Suppliers ท่ีเป็นคู่คา้หลกัเขา้
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ร่วมสัมมนากบั Suppliers ของ YUM! เพ่ือให้เขา้ใจการท างานของบริษทัฯ และเป้าหมายในอนาคต รวมทั้งจดัอบรมเร่ือง 
Food Safety ใหก้บั Suppliers ปีละคร้ัง 

 
 

 
 

 
การจดัหาวตัถุดบิ 

TTA และบริษทัในเครือโดยเฉพาะกลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจอาหาร ใหค้วามใส่ใจในการจดัหาวตัถุดิบเป็นอยา่ง
มาก เพราะการประกอบอุตสาหกรรมอาหารจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก เพราะหมายถึงการ
ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ นอกจากนั้น ตอ้งค านึงถึงการจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มคู่คา้ซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมส าหรับคู่คา้ของบริษทัฯ ท่ีจะ
ประกาศใชใ้นปี 2563 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและปลอดภยั จากผูผ้ลิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มโดย พิซซ่า ฮทั และ ทาโก ้เบลล ์ซ่ึงเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษทั YUM! ตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัของการ
เป็นบริษทัแฟรนไชส์ ซ่ึงรวมถึงการจัดหาวตัถุดิบต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีเจ้าของแฟรนไชส์ก าหนด รวมทั้ ง
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบก็ถูกก าหนดไวด้ว้ยเช่นกนั โดย พิซซ่า ฮทั และ ทาโก ้เบลล ์ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการจดัหาน ้ ามนั
ปาลม์และบรรจุภณัฑจ์ากป่าปลูกของ Yum! อีกทั้ง ทาโก ้เบลล ์มีนโยบายการใชก้ระดาษท่ีผลิตจากตน้ไมจ้ากป่าปลูก โดย
ไม่มีการใชไ้มจ้ากป่าธรรมชาติ ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้น ในกระบวนการจดัหาวตัถุดิบ วตัถุดิบทุกชนิดท่ีน าเขา้สู่
กระบวนการผลิตตอ้งผ่านการทดสอบความปลอดภยัดา้นอาหาร (Food Safety) และตรวจสอบดา้นคุณภาพตามนโยบาย
ของ Yum! เช่นกนั 

ในการจัดหาวตัถุดิบ บริษทัฯ ได้จัดตั้ งหน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือวตัถุดิบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด รวมทั้งจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยเป็นบุคคลคนละกลุ่มกบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน
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จดัซ้ือ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจ้างให้มีความโปร่งใสอีกด้วย ส าหรับ พิซซ่า ฮทั และ ทาโก้ เบลล์ ได้
มอบหมายใหผู้จ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (Procurement Manager) ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัหาวตัถุดิบ รวมถึงติดตามตรวจสอบ
วตัถุดิบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ Yum! 

บริษทัฯ มีการด าเนินงานดา้นการจดัหาวตัถุดิบกบัคูค่า้ของบริษทัฯ โดยการออกใบรับรองใหก้บัคู่คา้เพ่ือหลีกเล่ียง
คู่คา้ท่ีประกอบธุรกิจโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธุรกิจและไม่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น พิซ
ซ่า ฮทั มีการออกใบรับรองให้กบัคู่คา้น ้ ามนัปาลม์ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคู่คา้ (Due Diligence) ก่อนออกใบรับรอง 
นอกจากนั้น พิซซ่า ฮทั ยงัไดด้ าเนินธุรกิจร่วมกบับริษทั SCG ซ่ึงด าเนินการผลิตกล่องบรรจุภณัฑข์อง พิซซ่า ฮทั จากตน้ไม้
จากป่าปลูก ไม่ท าลายป่าธรรมชาติ และสามารถยอ่ยสลายได ้ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัด าเนินการตรวจสอบราคาและคู่คา้
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตนั้นมีคุณภาพ ปลอดภยั และไม่สร้างผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
 

คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน โดย
ในปัจจุบันผูบ้ริโภคให้ความสนใจด้านสุขภาพและนิยมสินคา้หรือบริการเพื่อสุขภาพรวมถึงสินคา้ออร์แกนิกมากข้ึน 
ขณะเดียวกนัขีดจ ากดัดา้นสุขภาพของผูบ้ริโภคถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งค านึงให้มากข้ึนเช่นกนั เช่น การเจ็บป่วยจาก
โรคภยัไขเ้จ็บหรือความเส่ียงจากการแพอ้าหารบางประเภท ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจจึงควรหันมาให้ความส าคญักบัคุณภาพ
และความปลอดภยัของสินคา้และบริการมากกวา่ปริมาณของสินคา้และบริการท่ีมอบใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

การให้บริการอาหารท่ีไม่มีคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต สุขอนามยัและ
ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค และทา้ยท่ีสุดจะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือขององคก์ร การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนอกจากตอ้งใช้
ระยะเวลาและตน้ทุนแลว้ หากถึงขั้นตอ้งยติุการประกอบกิจการ จะมีผลกระทบต่อพนกังานท่ีตอ้งตกงาน ขาดรายไดเ้ขา้ไป
จุนเจือครอบครัว ดงันั้น การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของอาหารจะสามารถช่วยลดตน้ทุนในการแกปั้ญหา 
นอกจากท าใหลู้กคา้มีสุขภาพดีแลว้ ยงัสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้และมีการบริโภคสินคา้หรือบริการอยา่งต่อเน่ือง อนัจะ
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจดา้นอาหารในลกัษณะแฟรนไชส์ของร้านอาหาร พิซซ่า ฮทั และ ทาโก ้เบลล ์ ดงันั้น  
บริษทัฯ จึงตอ้งมีความรับผิดชอบในการส่งมอบอาหารท่ีมีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายดา้นสุขภาพต่อผูบ้ริโภค 
บริษทัฯ มีนโยบายควบคุมความปลอดภยัของอาหาร โดยผูจ้ดัการร้านทุกสาขาตอ้งไดรั้บใบอนุญาตผูส้ัมผสัอาหารจาก
กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายอาหารปลอดภยัของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) รวมทั้งมีนโยบายดา้นการควบคุมคุณภาพและความปลอดภยัดา้นอาหารตามขอ้ก าหนดของ YUM! ซ่ึงเป็นเจา้ของแฟ
รนไชส์ (Franchise Policy) บริษทัฯ มีการจดัอบรมคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารให้แก่พนกังานร้านทุกคน ทั้งใน
รูปแบบห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ เช่น พนักงานตอ้งลา้งมือทุกคร้ังเม่ือเขา้ไปในบริเวณประกอบอาหารและก่อน
สัมผสัอาหาร เพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์ท่ีปรุงภายในร้านมีความสะอาดและปลอดภยัก่อนส่งมอบให้กับลูกคา้ เป็นตน้ 
รวมถึงการฝึกอบรมใหก้บัคู่คา้ในรูปแบบหอ้งเรียนทุกปี เพ่ือใหคู้่คา้มีความเขา้ใจในมาตรฐานความปลอดภยัส าหรับสินคา้ท่ี
ผลิตให้กบับริษทัฯ โดยในปี 2562 พนกังานในร้านพิซซ่า ฮทั และ ทาโก ้เบลล ์ ทุกคนไดผ้่านการอบรมดา้นคุณภาพและ
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ความปลอดภยัของอาหารเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และมีคู่คา้ท่ีผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภยั ร้อยละ 100 ของคู่คา้
ของร้านพิซซ่า ฮทั ทั้งหมด   นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทผกัจากผูผ้ลิตท่ีจดัท า Good Agricultural 
Practice Standard (“GAP”) และมีนโยบายการควบคุมความปลอดภยัทางดา้นอาหารอีกดว้ย 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ
และความปลอดภยัของอาหาร 

ร้อยละของผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนกังาน N/A 100 100 

คู่คา้ N/A 100 100 

 
ทั้ง พิซซ่า ฮทั และ ทาโก ้เบลล ์มีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งมอบอาหารท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือ

สุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภค บริษทัฯ จึงมีเป้าหมายด าเนินการตรวจสอบดา้นความปลอดภยัร้านอาหารของบริษทัฯ รวมถึงคู่คา้
ทุกรายเป็นประจ าทุกปี และร้านอาหารของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบประมาณปีละ 5 คร้ัง โดยในการด าเนินการ
ตรวจสอบร้านอาหารของบริษทัฯ จะไดรั้บการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คร้ัง และตรวจสอบโดยบริษทั
ตรวจสอบจากภายนอกท่ีไดรั้บการรับรองและมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร
ท่ีเจา้ของแฟรนไชส์เป็นผูม้อบหมายมา จ านวน 2 คร้ัง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละร้านและท าการแกไ้ขปรับปรุง โดย  
พิซซ่า ฮทั มีผูจ้ดัการร้านในแต่ละสาขาเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารและมีหนา้ท่ีในการ
ด าเนินการตรวจสอบ นอกจากนั้นยงัมี Food Safety Thailand Committee ซ่ึงประกอบดว้ย Supply QA จ านวน 2 คน 
Restaurant QA จ านวน 4 คน โดยมีการประชุมเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ ซ่ึงจะน าไปหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันาการบริการ และน าไปเสนอต่อ Leadership Team ทีมจดัการร้าน และแผนกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้มัน่ใจ
ในกระบวนการด าเนินงานรวมถึงคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารก่อนส่งถึงผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ส าหรับ พิซซ่า ฮทั 
ยงัมีขอ้มูลดา้นโภชนาการ (Nutrition Transparency) เปิดเผยบนเวบ็ไซตเ์พ่ือเป็นขอ้มูลสารอาหารใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
 
กระบวนการตรวจสอบร้านอาหารของ พิซซ่า ฮทั มีดงัน้ี 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการ 

ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ Call Center หมายเลขโทรศพัท์ 1150 เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pizzahut.co.th และทาง Social 
Media ท่ี www.facebook.com/pizzahutthailand ซ่ึงหากมีขอ้ร้องเรียนดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการ 
หน่วยงาน Call Center  จะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบในขั้นตน้ และรายงานต่อหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบติัการ เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบ เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบแลว้จะด าเนินการแกไ้ขและด าเนินการชดเชยใหแ้ก่ลูกคา้โดยฝ่ายปฏิบติัการ  

กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตารางแสดงจ านวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

จ านวนขอ้ร้องเรียน (คร้ัง) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บทั้งหมด N/A 622 430 
จ านวนขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข N/A 622 430 

 
การบริหารจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ 

ลูกคา้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินธุรกิจ หากปราศจากลูกคา้ธุรกิจจะไม่สามารถด าเนินไดอ้ย่างราบร่ืน 
การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกคา้จะช่วยให้บริษทัเพ่ิมผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มได ้ปัจจุบนัคนไทยกวา่ 70% 
ใชอิ้นเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการบริหารจดัการลูกคา้สมัพนัธ์
ไดดี้ข้ึน เช่น การสร้างแอปพลิเคชัน่ส าหรับประชาสมัพนัธ์บริษทัและการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผ่านทางหนา้
เวบ็ไซตร์วมถึงการใช ้Big Data เขา้มาช่วยในการวางกลยทุธ์ของบริษทั 

บริษทัฯ และบริษทัในเครือถือเป็นผูใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ความตอ้งการและตอบสนองลูกคา้
อย่างตรงจุด ดังนั้น การบริหารจดัการลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้บริษทัฯ และบริษทัในเครือได้รับความไวว้างใจ 
สามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมไวไ้ด ้รวมถึงท าให้ลูกคา้หันมาใชสิ้นคา้และบริการจากบริษทัฯ มากข้ึนถือเป็นการเพ่ิมฐาน
ลูกคา้ใหม่ใหก้บับริษทัฯ 
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ในการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้ 
ซ่ึงก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนธนัวาคม ปี 2552 และมีการแกไ้ขล่าสุดเม่ือเดือน
ธนัวาคม ปี 2561 ดงัน้ี 

 ส่งมอบการใหบ้ริการและสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและในเวลาท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ 
 ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งสุภาพและอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไวว้างใจจากลูกคา้ 
 รักษาความลบัของลูกคา้ และหลีกเล่ียงการใชค้วามลบัดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพือ่ผลประโยชน์ของ

บุคคลอ่ืนใด 
ทั้งน้ี สามารถติดตามรายละเอียดไดท้างหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ http://th.thoresen.com/corporate_governance.html 

ในดา้นธุรกิจอาหาร เช่น พิซซ่า ฮทั ซ่ึงเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีการด าเนินงานเพ่ือพฒันาการบริหารจดัการลูกคา้
สัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดย พิซซ่า ฮทั ไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้
จากฐานขอ้มูล Big data เพ่ือน าเสนอสินคา้ใหม่ๆ และตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด รวมทั้งมีการจดั
แคมเปญของรายการอาหารหรือสินคา้ตามกลุ่มลูกคา้อีกดว้ย โดยมีผูจ้ดัการร้านและหน่วยงานส่วนกลางของ พิซซ่า ฮทั ท า
หนา้ท่ีในการบริหารจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

พิซซ่า ฮทั ไดท้ าการประเมินและส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้โดยวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์หรือทาง 
SMS โดยจ านวนท่ีท าการประเมินและส ารวจสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ี Yum! ก าหนด ในการท าแบบสอบถามมีการตั้ง
ค  าถามเก่ียวกบัรสชาติอาหาร ภาพลกัษณ์ ราคาและความพึงพอใจอ่ืนๆ โดยขอ้มูลการท าการวิจยัตลาด (Market Research) 
จากฝ่ายการตลาดและเอาทซ์อร์ส (Outsource) ของ พิซซ่า ฮทั แสดงใหเ้ห็นวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการดงัน้ี 

 

ตวัช้ีวดั 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 

2017 2018 2019 
% OSAT (GES) 72 72 77 

หมายเหต:ุ OSAT คือ อตัราแสดงความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 
 

นอกจากนั้น พิซซ่า ฮทั มีช่องทางส าหรับให้ลูกคา้ร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Call Center เบอร์
โทรศทัพ ์1150 หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pizzahut.co.th ซ่ึง พิซซ่า ฮทั ท าการเก็บขอ้มูลการร้องเรียนของลูกคา้ เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงการใหบ้ริการต่อไป ในกรณีท่ีเกิดการร้องเรียนดา้นการให้บริการของร้าน ผูจ้ดัการร้านจะท าการวิเคราะห์
ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ โดยจะท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา สถานท่ีท่ีเกิดขอ้ร้องเรียน จ านวนคร้ังท่ีเกิดขอ้
ร้องเรียน และท าการวดัผลการแกไ้ขขอ้ร้องเรียน ซ่ึงจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบวา่ไม่มีขอ้ร้องเรียนในดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัจากการใช้บริการของร้านพิซซ่า ฮทั ทั้ งน้ี สามารถดูขั้นตอนการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนไดใ้นหัวขอ้
คุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการ 
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เทคโนโลย ีนวตักรรม และการวจิยัและพฒันา 

ความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบนัสามารถเขา้มาเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจโลก 
ก่อใหเ้กิดความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นหัวใจส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
ช่วยยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึง
จะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและเพ่ิมฐานลูกคา้ใหก้บับริษทัฯ พร้อมทั้งช่วยประหยดัตน้ทุนอนัเกิดจากการด าเนินงานอีกดว้ย 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมนวตักรรมเพ่ือให้เกิดการพฒันาและการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพขององคก์ร และ
ก าหนดกลยทุธ์ดา้นนวตักรรมให้สอดคลอ้งกบัทิศทางและแผนพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั บริษทัฯ มี
การพฒันาระบบและน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการขนส่งสินคา้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจขนส่งทางเรือของบริษทัฯ ท าใหก้ารขนส่งสินคา้
มีความรวดเร็วและตรงเวลา สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยเีพ่ือช่วยเพ่ิมความปลอดภยัในการด าเนินธุรกิจ และมอบหมายให้หน่วยงานดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยีของ
บริษทัฯ ด าเนินการศึกษาคน้ควา้เทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เช่น การติดกลอ้งวงจรปิดเพ่ือป้องกนัโจร
สลดั นอกจากน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัในการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไดท้ าการติดตั้งระบบบ าบัดน ้ าอบัเฉาเรือ (Ballast 
Water Treatment) จากซพัพลายเออร์ท่ีมีประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาให้กบัเรือขนส่งสินคา้ของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่
น ้ าอบัเฉาเรือสะอาดและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอยูเ่สมอ นอกจากน้ี ยงัมีการน าซอฟตแ์วร์ NS Enterprise 
ส าหรับการบริหารจดัการดา้น Operation & Maintenance มาใชใ้นการเก็บขอ้มูลดา้นการจดัซ้ือ การซ่อมบ ารุงตามตาราง
และซ่อมบ ารุงใหญ่ การจดัการบุคลากร ซ่ึงช่วยรวบรวมขอ้มูลศูนยก์ลางของบริษทัฯ นอกจากน้ี ยงัมีการอบรมให้กับ
ผูใ้ชง้าน (User) พฒันาซอร์ฟแวร์เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใชง้านใหง่้ายข้ึน และพฒันาระบบต่างๆ ตามขอ้ก าหนดสากล 
 
ในส่วนของธุรกิจร้านอาหารพิซซ่า ฮทั และทาโก้ เบลล์นั้น ไดม้อบหมายให้หน่วยงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ และ
หน่วยงานดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยี มีหน้าท่ีในการวิจยั คน้ควา้ และพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใชใ้นการปรับปรุงการใหบ้ริการ ซ่ึงพิซซ่า ฮทั ไดมี้การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิตท่ีช่วยลดตน้ทุน และ
เพ่ิมความสะดวกใหก้บัลูกคา้มากยิง่ข้ึนโดยผา่นการใชแ้อปพลิเคชนัสัง่อาหาร (Food Application) มีการร่วมมือกบัแกร็บฟู้ ด 
(Grab Food) และ ฟู้ ดแพนดา้ (Food Panda) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการบริการให้กบัลูกคา้ในการเขา้ถึงสินคา้ไดง่้ายข้ึน พร้อมกนั
นั้นยงัมีการพฒันาระบบขายหนา้ร้าน (POS) เช่น Wallet QR Code เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบไร้เงินสด (Cashless 
Society) ท่ีก าลงัมีการเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วไปในทิศทางคลา้ยกนัทัว่โลก ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมใช้ในเดือนมกราคม 2563 
นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาระบบ Big Data เพ่ือเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ และใชร้ะบบโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้ ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมใชใ้นปี 2563 น้ี 

ในด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์นั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง ส าหรับธุรกิจ
ร้านอาหารพิซซ่า ฮทั ไดมี้การศึกษาแนวโน้มของโลกโดยทดลองกบัลูกคา้จริง รวมถึงศึกษา Global Success ของธุรกิจ
ร้านอาหารพิซซ่า ฮทัในประเทศต่างๆ ด้วย โดยได้ร่วมมือกับลูกคา้ในการพฒันาสินคา้เพ่ือให้มีความหลากหลายทาง
ผลิตภณัฑม์ากข้ึน และพฒันาเทคโนโลยใีนการผลิต มีการใชข้อ้มูลของผูใ้ชบ้ริการส่งอาหาร เช่น แกร็บฟู้ ด (Grab Food) ใน
การวิเคราะห์ความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้ เช่น อาหารชุดเล็กท่ีสามารถทานคนเดียว สร้างความเช่ือมัน่ในการ
ให้บริการแก่ลูกคา้เพราะขนส่งสินคา้ไดต้รงเวลา และยงัเป็นการช่วยขยายการเติบโตให้กบัคู่คา้ทางธุรกิจของบริษทัฯ ได ้
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นอกจากนั้ น พิซซ่า ฮทั มีการพฒันากระบวนการผลิตโดยการใช้เตาท่ีมีขนาดเล็กลง ซ่ึงช่วยลดปริมาณน ้ ามนัใช้แล้ว 
ประหยดัค่าไฟ และลดค่าใชจ่้ายน ้ ามนั รวมทั้งมีการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิตและจดัหาวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในการผลิต
ความร้อนท่ีใชใ้นการท าพิซซ่า เพื่อพฒันาคุณภาพและรสชาติของอาหารและมีการตรวจสอบจนถึงผูผ้ลิตและเกษตรกร 
 
โครงการเด่น 
โครงการร่วมมอืทางการค้าในรูปแบบของ Co-Branding  
พิซซ่า ฮทั ร่วมมือกบัร้านบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) คิดคน้สูตรอาหารใหม่ ภายใตแ้คมเปญ “ฟินเวอ่ร์ ฮทัเจอกอ้น” 
เพ่ือเป็นการแลกกลุ่มลูกคา้และช่องทางการขายใหก้บัทั้งสองบริษทั 
 

 

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

การทุจริตยงัคงเป็นภยัคุกคามระดบัโลก  ทุกองคก์รจึงควรใหค้วามส าคญัและร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริตคอร์
รัปชนั   การคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบจะส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตสินคา้สูงข้ึน   ก าไรขององค์กรยอ่มจะลดลงหากราคา
สินคา้เท่าเดิม ในทางกลบักนัถา้เราเพ่ิมราคาสินคา้ตามตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ความตอ้งการสินคา้นั้นๆ ก็อาจลดลงไปดว้ย    ถา้
บริษทัใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  นอกจากก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลดค่าใชจ่้ายดงักล่าวแลว้  ยงั
ท าใหภ้าพลกัษณ์ของบริษทัดีข้ึน รวมถึงความตอ้งการสินคา้ก็อาจเพ่ิมข้ึนตามล าดบั   บริษทัฯ เช่ือวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
คงยินดีท่ีจะร่วมงาน หรือลงทุนในบริษทัท่ีมีธรรมาภิบาลและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ สามารถ
ขยายธุรกิจไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้บริษทัฯ มีนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนั
ตั้งแต่ปี 2553 ล่าสุดไดมี้การแกไ้ขนโยบายดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัการ
บริหารธุรกิจในปัจจุบนั โดยสามารถดูเน้ือหาเพ่ิมเติมของนโยบายดงักล่าวไดท่ี้ http://th.thoresen.com/corporate_govern 
ance.html 

นอกจากน้ี ยงัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC )  ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ื่น
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ประกาศเจตนารมณ์กบั CAC  เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบ
ธุรกิจอยา่งโปร่งใส เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงการต่อตา้นการทุจริตคอร์
รัปชนั ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขอการรับรองต่อไป  โดยตั้งเป้าหมายให้ไดรั้บการรับรอง
จาก CAC ภายในปี 2564 

 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  บริษทัฯ ไดมี้การออกนโยบายและมาตรการอ่ืนๆ เช่น นโยบายการรับและ
ให้ส่ิงของ การเล้ียงรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนๆ นโยบายการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัฉบบัแกไ้ข  และบงัคบัใชก้บัทุกแผนกในองคก์ร รวมถึงบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วมทุกบริษทั  โดยไดท้ าการส่ือสารนโยบายดงักล่าวทั้งภายในภายนอกองค์กร ผ่านระบบ Intranet ส าหรับ
พนกังาน และอีเมล ส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน รวมถึงคู่คา้ของบริษทัฯ ใหรั้บทราบและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตาม 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานบริหารความเส่ียง  ท าการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ รวมถึงความเส่ียงดา้น
คอร์รัปชนั  คอยตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นประจ า  เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การรณรงคก์ารต่อตา้นคอร์รัป
ชนั โดยจดัท าวีดีโอคลิปของผูบ้ริหารเผยแพร่ในองคก์ร รวมทั้งการจดัท าสติกเกอร์ “No Corruption” ให้กบัพนกังานโดย
เดินแจกถึงโต๊ะท างานของทุกคน มีการจดัอบรมให้กบัพนักงานเขา้ใหม่เพ่ือให้รับทราบและเขา้ใจนโยบายของบริษทัฯ 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนท่ีจะจดัอบรมใหก้บัพนกังานปัจจุบนัอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง โดยจะเร่ิมตั้งแต่ปี 2563 เป็น
ตน้ไป พร้อมกนัน้ีหลงัจากอบรมดงักล่าว เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  
บริษทัฯ ไดว้างแผนท่ีจะท าการประเมินโดยให้พนักงานตอบแบบสอบถามออนไลน์เก่ียวกับการคอร์รัปชนั ซ่ึงหากมี
พนกังานยงัไม่เขา้ใจในประเด็นใด บริษทัฯ จะท าการจดัการอบรมเพ่ิมเติมในเร่ืองดงักล่าวต่อไป 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนดา้นทุจริตคอร์รัปชนัไวห้ลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมาย อีเมล 
หรือสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นตน้ ซ่ึงหากมีขอ้ร้องเรียนด้านทุจริตคอร์รัปชัน 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบเบ้ืองตน้ และรายงานต่อไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษต่อไปในกรณีท่ีมีการตรวจสอบแลว้วา่เป็นกรณีท่ีมีการทุจริตคอร์รัปชนั
จริง โดยในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ยงัไม่เคยมีเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้ตั้ งเป้าหมายท่ีจะไม่ให้มี
เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชนัเกิดข้ึนในทุกๆ ปี 
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ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและการตรวจสอบกรณีเกิดการคอร์รัปชนั  

 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
 
 
 
 
 
 
โครงการเด่น 
TTA ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคดิ “รวมพลงัอาสาสู้โกง” 

ในปีท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทั TTA ไดแ้สดงพลงัร่วมรณรงคต์่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัเน่ืองในวนัต่อตา้นคอร์รัปชนั 
ประจ าปี 2562  ภายใตแ้นวคิด “รวมพลงัอาสาสูโ้กง”  ท่ีจดัโดยองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ณ ศูนยนิ์ทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา  เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562  
 

  

 

 

 

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

จ านวนข้อร้องเรียน (คร้ัง) ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนขอ้ร้องเรียนดา้นทุจริตคอร์รัปชนัท่ีไดรั้บ 0 0 
จ านวนขอ้ร้องเรียนดา้นทุจริตคอร์รัปชนัท่ีตดัสินแลว้วา่มีความผิด 0 0 

http://www.thoresen.com/
mailto:whistleblowing@thoresen.com
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ด้านส่ิงแวดล้อม 
จติส านึกรับผดิชอบ 

 
การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 
 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ นั้น อาจมีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ี
บริษทัฯ ด าเนินการอยู ่บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือ เพ่ือลดผลกระทบดงักล่าวท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจ มีการประเมินความเส่ียงก่อนเร่ิมด าเนินงานใหม่ๆ 
รวมทั้ งหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการก าหนดเป้าหมายในการลดการใช้วตัถุดิบท่ี
ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม การรณรงคก์ารใชท้รัพยากรทางธรรมชาติอยา่งรู้คุณค่า และการใชพ้ลงังานธรรมชาติท่ีมี
อยูอ่ยา่งจ ากดั อีกทั้งยงัส่งเสริมให้พนกังานมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ อยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมปลูกป่า 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาบทบาททางด้าน
ส่ิงแวดล้อม  และหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืน จึงได้มีการด าเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกับ
กฎระเบียบและขอ้บังคบัด้านส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตาม
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดมี้การส่ือสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดแนวปฏิบติัท่ีดีต่อ
การบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยมีประเด็นส าคญัทางด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 4 
ประเด็น คือ การบริหารจดัการของเสียและวงจรผลิตภณัฑ ์การบริหารจดัการพลงังาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการ
บริหารจดัการน ้ าและน ้ าเสีย โดยบริษทัฯ มีเป้าหมายระยะยาวท่ีจะลดขยะพลาสติกท่ีเกิดจากการด าเนินงานลงร้อยละ 30 
ภายใน 3 ปี จากจ านวนขยะท่ีจดัเก็บไดใ้นปี 2563 
 
การบริหารจดัการพลงังาน 

ในปัจจุบันความต้องการทางด้านพลงังานของโลกมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงมากข้ึน เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคมีความ
ตอ้งการพลงังานท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของพลงังานท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดั และตระหนกัเป็น
อยา่งยิง่วา่พลงังานถือเป็นตน้ทุนและปัจจยัหลกัของการด าเนินธุรกิจ  หากบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการพลงังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพแลว้นั้น จะสามารถช่วยลดตน้ทุนในการผลิตและลดผลกระทบเชิงลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มรวมถึงสังคมโลกได้
เช่นกนั  

บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสนับสนุนการใชพ้ลงังานในอาคารอย่างมีประสิทธิผลและใชพ้ลงังาน
อยา่งชาญฉลาดในการปฏิบติังาน เช่น การเลือกใชห้ลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์หลอดไฟ LED ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ
มีการรณรงคใ์หพ้นกังานช่วยปิดไฟในช่วงพกักลางวนั เพ่ือลดการใชพ้ลงังานอีกดว้ย 

ในการด าเนินงานด้านการจัดการพลงังาน บริษทัฯ ได้มอบหมายให้แผนกธุรการ ดูแลการบริหารจัดการด้าน
พลังงานภายในอาคารส านักงาน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีความมุ่งมั่นท่ีจะมองหาพลังงานทางเลือกซ่ึงเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งลดมลพิษ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนให้เกิดข้ึนภายในองคก์รทั้งในบริษทัฯ และบริษทัใน
เครือ เช่น ในกลุ่มธุรกิจอาหารอย่างพิซซ่า ฮทั มีการเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัพลงังานภายในร้าน เช่น การเปล่ียน
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หลอดไฟแสงสวา่งเป็นแบบ LED ส าหรับร้านท่ีก่อสร้างใหม่ทุกสาขา และส าหรับร้านเดิมจะมีการทยอยเปล่ียนทดแทนใน
ต าแหน่งท่ีช ารุด นอกจากน้ี ยงัไดมี้การปรับเปล่ียนอุปกรณ์ในร้าน เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เตาอบ และเตาทอด ให้มีการ
ประหยดัพลงังานมากข้ึน และลดปริมาณของเสียจากการผลิตไดด้ว้ย ส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรืออย่างชิปป้ิง ไดมี้การ
ปรับเปล่ียนหลอดไฟทั้งในอาคารส านักงานและเรือขนส่งสินคา้ให้เป็นแบบ LED ซ่ึงจะปล่อยความร้อนออกมานอ้ยกว่า
หลอดไฟทัว่ไป ซ่ึงจะช่วยลดการใชพ้ลงังาน โดยบริษทัตั้งเป้าหมายไวว้า่ เรือทุกล าจะตอ้งไดรั้บการเปล่ียนเป็นหลอดไฟ
ระบบดงักล่าวภายในปี 2563 นอกจากน้ี นเรือขนส่งสินคา้ยงัไดมี้การใชร้ะบบควบคุมน ้ ามนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) 
ของเช้ือสูบเคร่ืองจกัรใหญ่และติดตั้งอุปกรณ์ Mewis Duct บริเวณหางเสือเรือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ์
ประหยดัพลงังานในการเดินเรือแต่ละคร้ัง และประหยดัการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง ในขณะเดียวกนั ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง
อยา่ง เมอร์เมด มาริไทม ์มีการพฒันาระบบการตรวจสอบการใชพ้ลงังาน (Energy Review System) ซ่ึงจะมีการอพัเดททุกปี  

 
โครงการเด่น 
โครงการห้องเยน็เพือ่ประหยดัการใช้พลงังาน 

ในปี 2562 บริษทัไดมี้การริเร่ิมโครงการท าหอ้งเยน็เพ่ือประหยดัการใชพ้ลงังาน เน่ืองจากการจดัเก็บวตัถุดิบภายใน
ร้านพิซซ่า ฮทั ตอ้งมีตูเ้ยน็ 5-6 ตู ้ในแต่ละสาขา ซ่ึงจะมีการใชพ้ลงังานท่ีค่อนขา้งสูง ดงันั้น บริษทัจึงไดคิ้ดคน้การสร้างหอ้ง
เยน็โดยคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีประสบการณ์สูงในการท าหอ้งเยน็ท่ีจะช่วยประหยดัค่าไฟและสามารถคงความเยน็ในการแช่วตัถุดิบ
ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการเก็บขอ้มูลเพ่ือวดัผลการประหยดัพลงังานเม่ือเปรียบเทียบกบัตูเ้ยน็ใน
สาขาปกติ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นท่ีทุกประเทศทัว่โลกให้ความสนใจเช่นเดียวกบัประเทศ
ไทย ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) ในปี 2537 และไดใ้หส้ตัยาบนัเขา้ร่วมรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
ในปี 2545 จนกระทัง่มาถึงขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) ท่ีภาคีสมาชิกก าหนดความร่วมมือในการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกนัระดบัโลกในการจดัการควบคุมการใชก๊้าซเรือนกระจก ส าหรับประเทศไทยนั้น ไดมี้การตั้งเป้าหมาย
การมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined Contributions : NDC) ใน 3 สาขา ไดแ้ก่ 1) สาขาพลงังานและขนส่ง 2) 
สาขาของเสีย และ 3) สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าท่ีจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ไดร้้อยละ 20-25 ภายในปี 
2573 

ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนให้ความส าคญั จน
มีการตั้งเป้าหมายร่วมกนัในการควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลก โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกผา่นกฎระเบียบขอ้บงัคบัของแต่ละอุตสาหกรรมท่ีเขม้งวด และไดก้ลายเป็นความทา้ทายใหม่ของภาคเอกชนไทย ซ่ึง
รวมถึง TTA ในฐานะบริษทัชั้นน าดา้นการลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย เช่น ในธุรกิจขนส่งทางเรือท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ภาวะเรือนกระจก ในขณะเดียวกนั การด าเนินธุรกิจดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกนั 

ขอ้มูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรายงานประจ าปี 2562 ฉบับน้ี ครอบคลุมธุรกิจท่ีเป็นแหล่งรายได้หลกัของ
บริษทัฯ และธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการลงทุนมากกวา่ก่ึงหน่ึง และมีอ านาจในการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย ธุรกิจ
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ขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ซ่ึงในธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจอาหาร และธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรจะมีการ
ด าเนินการจดัการและจดัเก็บขอ้มูลในปีถดัไป 
 
แนวทางการบริหารจดัการ 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยดัพลังงานและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบัน บริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม  มีการก าหนด
เป้าหมายและวางกลยทุธ์ทั้งในระยะสั้นและยาว มีการคิดคน้นวตักรรมเขา้มาช่วย โดยมีหน่วยงาน Marine Department ท า
หนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและด าเนินการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัก าหนด
แนวทางการจัดการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและการหาพลงังานทางเลือกควบคู่กันไป นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมี
นโยบายให้บริษทัต่างๆ ท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนมีการก าหนดมาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมี
การบริหารจดัการพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของอุตสาหกรรมนั้นๆ อยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาน้ีร่วมกบัสงัคม  
 
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

บริษทัฯ มีการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก ดงัน้ี 
 

กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมายปี 2563 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ด าเนินการลดมลพิษทาง
อากาศจากเรืออยา่งเคร่งครัด ตาม
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการ
ป้องกนัมลพิษ จากเรือภาคผนวกท่ี 6 
(MARPOL Annex VI) ซ่ึงเป็นกฎ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการป้องกนัมลพิษทาง
อากาศจากเรือ จดัท าข้ึนในกรอบของ 
องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 
(IMO: International Maritime 
Organization) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และ
สภาพแวดลอ้ม รวมถึงสถานการณ์โลก
ร้อน ณ ปัจจุบนั ใน ทุกพ้ืนท่ีท่ีเรือขนส่ง
สินคา้ของบริษทัฯ ใหบ้ริการ  

 ใชซ้อฟแวร์ IMO Data Collection 
System (DCS) เพ่ือบนัทึกการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดข์องเรือทุกล า เพื่อ

 โทรีเซน ชิปป้ิง ไดรั้บ
ประกาศนียบตัรของการบงัคบัใช้
แผนการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดจ์ากเรือของ
บริษทัฯ จากการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ MRV (Monitoring, 
Reporting, Verification) ของ
สหภาพยโุรป ซ่ึงประกอบไปดว้ย
การตรวจสอบเก็บขอ้มูล การ
รายงานผลและการตรวจวดั
ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ก่ียวกบัปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของเรือแต่ละล า  
 

 มี เป้าหมายท่ีจะควบคุมการ
ปล่อยซลัเฟอร์ออกไซดห์รือ
สารท่ีเป็น สาเหตุของก๊าซ
เรือนกระจก ใหอ้ยูใ่น
ปริมาณท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 3.5 
ตามขอ้ก าหนดปัจจุบนั 

 เตรียมวางแผนท่ีจะลด
ปริมาณซลัเฟอร์ ออกไซดใ์ห้
ต ่ากวา่ร้อยละ 0.5 ตาม
ขอ้ก าหนดใหม่ขององคก์าร
ทะเล ระหวา่งประเทศ ท่ีจะ
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมายปี 2563 
ช่วยในการวางแผนในการเดินเรือใน
โหมด eco ท่ีจะช่วยลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์อีกดว้ย 

 เมอร์เมด มาริไทม ์มุ่งมัน่การลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขา้สู่
บรรยากาศอยา่งต่อเน่ือง ตามแผนปฏิบติั
การทั้งท่ีแท่นขดุเจาะและการเดินทางใน
เชิงธุรกิจ โดยมีทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพดา้นการใชพ้ลงังานและ
ปฏิบติัตามแนวทางของ ISO50001:2011 
อยา่งเคร่งครัด 
 

 ปี 2562 เมอร์เมด มาริไทม ์
สามารถลดการปล่อยก๊าชเรือน
กระจก (Scope 1) ไดร้้อยละ 22 
เม่ือเทียบกบัปี 2561 และหากเทียบ
กบัปี 2560 สามารถลดลงไดร้้อย
ละ 19  

 ปี 2562 เมอร์เมด มาริไทม ์
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Scope 2) ไดร้้อยละ 42 
เม่ือเทียบกบัปี 2561 และเม่ือเทียบ
กบัปี 2560 สามารถลดลงไดร้้อย
ละ 39 

- 

 เมอร์เมด มาริไทม ์มีระบบการ
ตรวจสอบพลงังาน (Energy Review 
System) ซ่ึงจะท าการทบทวนคุณภาพ
ของระบบและความกา้วหนา้ทุกๆ ปี 
รวมถึงมีการจา้งบริษทัภายนอกมาท า
การตรวจประเมินคุณภาพของขอ้มูลการ
ใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

 ปี 2562 เมอร์เมด มาริไทม ์
สามารถลดปริมาณการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าไดเ้หลือ 1,362,689 วตัต ์จาก 
2,132,565 วตัตใ์นปี 2561 

 

- 

 เมอร์เมด มาริไทม ์มีการติดตั้งแผงโซลา
เซลล ์เพื่อน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน
บนเรือ  

 

 ปี 2562 เมอร์เมด มาริไทม ์ใช้
น ้ ามนัในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้
ในกองเรือลดลง 38% เม่ือเทียบกบั
ปี 2561 ท าใหส้ามารถลดปริมาณ
การปล่อยปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ได
ออกไซดเ์หลือ 796 ตนั จาก 1,247 
ตนัในปี 2561 ทั้งยงัสามารถลด
การปล่อยปริมาณไนโตรเจน
ออกไซดเ์หลือ 831 ตนั จาก 1,302 
ตนัในปี 2561 

 เมอร์เมด มาริไทม ์อยู่
ระหวา่งการศึกษาการติดตั้ง
แผงโซลาเซลล ์เพื่อน ามาใช้
เป็นพลงังานทดแทนบนเรือ  
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โครงการเด่น 
แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเรือของโทรีเซน ชิปป้ิง 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นหน่ึงในก๊าซเรือนกระจกท่ีท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อน ผลการศึกษาของ IMO ในปี 2557 
พบว่า เรือมีส่วนในการปล่อยมลภาวะเรือนกระจกเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด ดงันั้น TTA จึง
ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ก าหนดมาตรการท่ีจะช่วยลดผลกระทบจากสภาวะเรือนกระจกและริเร่ิมด าเนิน
โครงการต่างๆดงัน้ี   

1. การสร้างจิตส านึกของกองเรือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซท่ีมีผลกระทบสู่อากาศและการตรวจปริมาณการ
ปล่อยก๊าซของเรือแต่ละล า 

2. จดัท าแผนกลยทุธ์และปฏิบติัการลดปริมาณการปล่อยก๊าซส าหรับกองเรือดงัน้ี 
 การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของซลัเฟอร์ไดออกไซดท่ี์ต ่ากวา่และทดลองใชน้ ้ ายาพิเศษผสมในน ้ ามนั

เช้ือเพลิง เพ่ือช่วยในการเผาไหมส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนและลดความส้ินเปลืองของน ้ ามนัเช้ือเพลิงลง 
 ใชร้ะบบการควบคุมการใชป้ริมาณน ้ ามนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) เพ่ือลดความส้ินเปลืองของน ้ ามนั

เช้ือเพลิงในกระบอกสูบ 
 บ ารุงและดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือสามารถปฏิบติัการไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
 ทดสอบกระบวนการขดัลา้งตวัเรือ 100% และใชสี้ท่ีลดแรงเสียดทานของน ้ าทะเล 
 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน า Green Passport Certification มาใชก้บัเรือ 
 
ผลจากความมุ่งมั่นและการท างานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเน่ือง ท าให้โทรีเซน ชิปป้ิง ได้รับ

ประกาศนียบตัรของการบงัคบัใชแ้ผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากเรือของบริษทัฯ จากการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
MRV (Monitoring, Reporting, Verification) ของสหภาพยโุรป ซ่ึงประกอบไปดว้ยการตรวจสอบเก็บขอ้มูล การรายงานผล 
และการตรวจวดัผลลพัธ์ท่ีได ้เก่ียวกบัปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์องเรือแต่ละล า การปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ดงักล่าวนอกจากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กบัสภาพแวดลอ้มแลว้ ยงัท าให้ลูกคา้รายส าคญัทัว่โลกไวว้างใจในการ 
เลือกใช้บริการกับโทรีเซน ชิปป้ิง โดยเฉพาะในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการเดินเรือไปในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีกฎระเบียบเคร่งครัด 
อยา่งเช่น เขตพ้ืนท่ี ECA (Emission Control Area) ในทวีปยโุรปและอเมริกาเหนือ นอกจากน้ี ยงัไดรั้บประกาศนียบตัรใน
การบนัทึกการใชเ้ช้ือเพลิงของเรือขณะเดินทางไปยโุรป EUMRV และ IMODCS ซ่ึงเป็นการยืนยนัวา่เรือของบริษทัมีการ
ตรวจสอบและรายงานผลในการปล่อย CO2 ตามมาตรฐานระดบัสากล 
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แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมด มาริไทม์ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขา้สู่บรรยากาศอยา่งต่อเน่ือง ตามแผนปฏิบติัการทั้งท่ีแท่นขดุเจาะและการเดินทางใน

เชิงธุรกิจ 

 

 

การจดัการน า้และน า้เสีย 

ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงในสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มจากการใชท้รัพยากรของมนุษย ์การตดัไมท้ าลายป่า 
ส่งผลใหอุ้ณหภูมิโลกร้อนข้ึน ภาวะภยัแลง้มีมากข้ึน การขาดแคลนน ้ าสูงข้ึน การดูแลรักษา จดัหา และใชท้รัพยากรน ้ าอยา่ง
คุม้ค่าจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัเป็นอยา่งยิง่ การบริหารจดัการน ้ าอยา่งครบวงจรท่ีดีนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการซ้ือน ้ าดิบมา
ใชใ้นกระบวนการผลิตแลว้ ยงัช่วยลดปริมาณน ้ าเสียและลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการน ้ าเสียอีกดว้ย 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงสามารถติดตามไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ(http://th.thoresen.com/corporate_governance.html) รวมถึงบริษทัในเครือ
ไดมี้การก าหนดนโยบายทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั ส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือและบริการนอกชายฝ่ังมีมาตรการบ าบดัน ้ า
เสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล โดยบริษทัโทรีเซน ชิปป้ิง มีมาตรการบ าบดัน ้ าอบัเฉาเรือ (Ship’s Ballast Water) และท าการติดตั้ง
อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีช่วยท าลายส่ิงมีชีวติแปลกปลอมและชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินท่ีติดมากบัน ้ าอบัเฉาเรือให้หมดไปก่อนปล่อย
ลงสู่ทะเลเสมอ ปัจจุบนัติดไปแลว้ทั้งส้ิน 17 ล า หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของเรือทั้งหมด โดยมีเป้าหมายจะติดทุกล าภายในเดือน
ธนัวาคม ปี 2563 

TTA ถือเป็นผูผ้ลิตสินคา้และให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนส่งทางเรือและวิศวกรรมใตท้ะเล ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นทรัพยากรน ้ าโดยตรงอนัเน่ืองมาจากการปล่อยน ้ าเสีย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง และบริษทั 
เมอร์เมด มาริไทม ์ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงาน Technical Department เพ่ือดูแลการบริหารจดัการน ้ าและน ้ าเสีย นอกจากน้ี บริษทั
โทรีเซน ชิปป้ิงยงัมีมาตรการลดการปล่อยของเสียท่ีเกิดจากคราบน ้ ามนัปนเป้ือน โดยก าหนดใหมี้การติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ ามนั 
(Oily Water Separator) เพ่ือกรองน ้ ามนัท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานจากน ้ าเสียท่ีจะท าการท้ิงลงสู่ทะเล ตามขอ้ก าหนดของ
องคก์ารทะเลระหวา่งประเทศ โดยเรือทุกล าจะมีเคร่ืองกรองน ้ ามนัติดตั้งไว ้และมีการใชง้านจริงก่อนปล่อยน ้ าลงทะเลทุกคร้ัง 
รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าเสียท่ีผา่นการกรองน ้ ามนัก่อนปล่อยออกสู่ทะเล เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้มและความสะอาดของ
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ทะเล ซ่ึงจากการตรวจสอบคุณภาพน ้ าเสียท่ีผา่นมาพบวา่ ปริมาณการปล่อยน ้ าเสียท่ีมีน ้ ามนัปนเป้ือนนั้นไม่เกินร้อยละ 15 ppm 
จากการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการน ้ าและน ้ าเสียอย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิงไดรั้บใบส าคญัรับรอง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน ้ ามนั หรือ International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP 
Certificate) จากการปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์และบริษทัโทรีเซน ชิปป้ิง ยงัไดมี้การ
ติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดจากการด าเนินงานบนเรือก่อนปล่อยลงสู่ทะเล (เคร่ืองกรอง) ซ่ึงไดรั้บการรับรองคุณภาพและมี
การตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบ (Surveyor) 

ส าหรับธุรกิจอาหาร เช่น พิซซ่า ฮทั และ ทาโก ้เบลล ์จะมีการติดตั้งเคร่ืองดกัจบัไขมนัก่อนปล่อยน ้ าสู่ระบบท่อรวม
ของหา้งสรรพสินคา้ และมีหน่วยงานสาธารณสุขจากภายนอกสุ่มตรวจคุณภาพน ้ าเป็นประจ า ในส่วนของธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือ
การเกษตร PMTA ไดมี้การวา่จา้งผูรั้บเหมาท่ีมีใบรับรองเพ่ือเขา้มาจดัการของเสีย รวมทั้งไดมี้การวางระบบการบ าบดัน ้ าเสีย
ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามผล และรายงานการบริหารจดัการของเสียและน ้ าเสียต่อภาครัฐ 

 
การจดัการของเสียและวงจรผลติภัณฑ์ 

ปัจจุบนั จ านวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้เกิดความตอ้งการสินคา้และบริการมากยิ่งข้ึน และเกิดการ
บริโภคท่ีสูงข้ึน และน าไปสู่ปัญหาการบริหารจดัการของเสียและวงจรผลิตภณัฑ ์ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัญหาส าคญัของหลาย
ประเทศทัว่โลก โดยในปี พ.ศ. 2593 หรือในอีก 30 ปีขา้งหนา้ คาดวา่ของเสียทัว่โลกจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 3.40 ลา้นตนั และ
พ้ืนท่ีบริเวณเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิกถือเป็นแหล่งก าเนิดของเสียมากท่ีสุดในโลก โดยจะเพ่ิมข้ึน 2-3 เท่า จากปริมาณของ
เสียในปัจจุบนั ดงันั้น การบริหารจดัการของเสียท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ใน
ธุรกิจขนส่งทางเรือของบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และลดปริมาณของเสียท่ีปล่อยลง
สู่ทะเล ซ่ึงจะช่วยท าใหท้ะเลสะอาดข้ึน อนัจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ นอกจากน้ี การบริหารจดัการของ
เสียท่ีดีจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่บริษทัฯ ท าใหลู้กคา้ตอ้งการใชบ้ริการของบริษทัฯ มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัผูมี้ส่วน
ไดเ้สียหลายกลุ่มใหค้วามส าคญัในดา้นส่ิงแวดลอ้มและการบริหารจดัการของเสียมากข้ึน 

บริษทัฯ ค านึงถึงการบริหารจดัการของเสียและวงจรผลิตภณัฑแ์ละมุ่งเนน้การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานตามนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการบริหารจดัการของเสีย เพ่ือใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียใหน้อ้ยท่ีสุดอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ มีการก าหนด
นโยบายทางดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการของเสีย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากหนา้เวบ็ไซต์
ของบริษทัฯท่ีhttp://th.thoresen.com/corporate_governance.html) และสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัฯ ใชห้ลกั 
4Rs ในการบริหารจดัการของเสียในองคก์ร  
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การบริหารจดัการของเสียตามหลกั 4R 

 

ยิ่งไปกวา่นั้น บริษทัฯ มีการจดัท าระบบการบริหารจดัการ ติดตาม และป้องกนัผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การแยกประเภท การจดัเก็บ การขนส่ง และการก าจดั รวมถึงมีการตรวจสอบปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน
และส่งไปก าจดัอีกดว้ย ซ่ึงจะสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัการของเสียของบริษทัฯ และบริษทัฯ ยงัสามารถน าของเสียท่ีผา่นการคดัแยก เช่น กล่องกระดาษ กระดาษใชแ้ลว้ 
น ้ ามนัใชแ้ลว้ และอ่ืนๆ ไปจ าหน่ายหรือเพ่ิมมูลค่าในรูปแบบอ่ืนๆ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกลงร้อยละ 30 จากการด าเนินธุรกิจตามปกตินับจากปี 
2563 โดยน าหลกัการ 4Rs มาปรับใช ้และไดม้อบหมายให้แผนกธุรการของบริษทัฯ พนกังานควบคุมดูแลงานดา้นความ
ปลอดภยั พนกังาน และหวัหนา้แผนกครัวของโทรีเซน ชิปป้ิง และเมอร์เมด รวมไปถึงผูจ้ดัการทัว่ไปของร้านอาหารพิซซ่า 
ฮทั และทาโก ้เบลล ์เป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารและจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ในส่วนของโทรีเซน ชิปป้ิง และเมอร์เมด มาริไทมมี์แผนการจดัการขยะเพ่ือจดัเก็บและลดปริมาณขยะอยา่งเป็นระบบ และ
มีการจดัอบรมพนักงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการของเสียบนเรือ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติัตามขอ้ตกลง MARPOL 

และช่วยสร้างความตระหนกัรู้ใหแ้ก่พนกังาน 

ในส่วนของธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร PMTA ไดมี้การวา่จา้งผูรั้บเหมาท่ีมีใบรับรองเพ่ือเขา้มาจดัการของเสีย
ทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตรายอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ให้สอดคลอ้งตามกฎหมายของ
ประเทศเวยีดนาม นอกจากน้ี PMTA ไดมี้การวางระบบการบ าบดัน ้ าเสียและการควบคุมดูแลการปล่อยของเสียในอากาศ โดย
มีค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการก าจดัขยะและบ าบดัน ้ าเสีย รวมถึง คนงานและการฝึกอบรม อยูท่ี่ประมาณ 10-15,000 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อเดือน และ PMTA ยงัไดด้ าเนินการตรวจสอบ ติดตามผล และรายงานการบริหารจดัการของเสียต่อภาครัฐอีกดว้ย  

นอกจากน้ีในปี 2562  PMTA ไดมี้การด าเนินโครงการน ายางท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใช้เป็นเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นพลงังานท่ี
สะอาดกวา่ ท าใหต้น้ทุนการใชเ้ช้ือเพลิงของบริษทัลดลง และช่วยลดปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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โครงการเด่น 

โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสตกิและลดการก่อพลาสตกิของบริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง 

ในปี 2562  โทรีเซน ชิปป้ิง ไดมี้โครงการรณรงคล์ดใชพ้ลาสติกและลดการก่อพลาสติก โดยมีการท าโปสเตอร์เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์ใหก้บัพนกังานเรือ และพนกังานส านกังาน ใหท้ราบถึงผลกระทบของขยะท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชถุ้งผา้ 
การแยกขยะ การจดัการอยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ี บริษทัโทรีเซน ชิปป้ิง ไดรั้บประกาศนียบตัรจาก Shore Facility  ซ่ึงเป็นการยืนยนั
วา่ บริษทัไดมี้การจดัการขยะอยา่งเป็นระบบและไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ด้านสังคม 
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 

 
สิทธิมนุษยชนและการปฏบิัตด้ิานแรงงาน 

ในปัจจุบนัทัว่โลกต่างตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชนมากข้ึน โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือปกป้องสิทธิและ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคลและชุมชน ดงันั้น การบูรณาการสิทธิมนุษยชนเขา้กบั
การด าเนินธุรกิจขององคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั ซ่ึงสิทธิมนุษยชนสามารถหลอมรวมผูค้นจากวฒันธรรมและภูมิหลงัท่ีแตกต่าง
กนั รวมถึงสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพนกังานได ้เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงครอบคลุมไม่วา่จะเป็นพนกังานของบริษทัฯ คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มตลอดการด าเนินธุรกิจ
ของ TTA 

 
นโยบายและแนวทางการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของ TTA 
TTA มีความมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจบนพ้ืนฐานของหลกัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานใน

ระดบัสากล และกฎหมายของประเทศท่ี TTA มีการด าเนินธุรกิจ  โดยบริษทัฯ มีขอ้บงัคบัและระเบียบเก่ียวกบัการท างานท่ี
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน และพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีการประกาศใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายสิทธิมนุษยชนข้ึนในปี 2562 โดยอา้งอิง
หลกัการดา้นสิทธิมนุษยชนในระดบัสากล เช่น ขอ้ตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และ
ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (The International Labor 
Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เพื่อให้มีการบริหารจดัการดา้นสิทธิ
มนุษยชนของบริษทัฯ ครอบคลุมทั้งพนกังาน บริษทัร่วม คู่คา้ทางธุรกิจ (คู่คา้ ผูรั้บเหมา และลูกคา้) รวมไปถึงองคก์รอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัการด าเนินธุรกิจของทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในทุกพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจ   

 
แนวทางในการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชนของ TTA 

ส าหรับการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนของ TTA นั้น บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื รวมทั้งคณะท างานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีประกอบดว้ยผูบ้ริหารและผูจ้ดัการอาวโุสจากทุกกลุ่มธุรกิจและหลากหลาย
หน่วยงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษยท์ าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพฒันากระบวนการบริหารจดัการดา้นสิทธิ
มนุษยชน นอกจากน้ี ยงัมีหน้าท่ีส่ือสารนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนไปยงัหน่วยงานต่างๆ เช่น พนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีเป้าหมายระยะสั้นในปี 2563 ท่ีจะประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ ซ่ึงจะบงัคบัใช้

ครอบคลุมไปถึงบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยนโยบายดงักล่าวไดมี้การจดัท าและประกาศใชไ้ปแลว้ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 
โดยดูเน้ือหาเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต์ http://th.thoresen.com/corporate_governance.html ยิ่งไปกว่านั้น บริษทัฯ ยงัมีเป้าหมาย
ระยะยาวท่ีจะส่ือสารและให้ความรู้แก่พนักงานเพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืนและมีจริยธรรม โดยก าหนดให้
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พนกังานทั้งหมดหรือหน่ึงร้อยเปอร์เซ็นตไ์ดรั้บการฝึกอบรมทางดา้นสิทธิมนุษยชนภายในปี 2565  ซ่ึงบริษทัฯ มีแผนท่ีจะจดั
อบรมหวัขอ้สิทธิมนุษยชนให้แก่พนกังาน โดยในปี 2562 บริษทัในเครืออยา่ง พิซซ่า ฮทั ไดมี้การจดัอบรมพนกังานเก่ียวกบั
สิทธิมนุษยชนไปแลว้ 

 
แนวทางในการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

 พนกังาน 
TTA มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมแก่คนทุกกลุ่มท่ีมีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งงาน และมอบ

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบติัอนัเน่ืองดว้ย เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสีผิว ความพิการ ฐานะ 
และชาติตระกูล นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีพนักงานให้ความเคารพซ่ึงกนัและกนัโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบ การพูดจาหรือกระท าใดท่ีท าให้รู้สึกวา่ถูกล่วงเกินสิทธิ ท าให้ไดรั้บความ 
อบัอาย ซ่ึงการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวน้ีถูกระบุอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ และ
ครอบคลุมไปยงับริษทัย่อยอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ในธุรกิจให้บริการนอกชายฝ่ังอย่างเมอร์เมด มาริไทม์ มีการ
สนับสนุนความเสมอภาคในสถานท่ีปฏิบติังาน โดยไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบติั 
(Mermaid Anti-Harassment and Discrimination Policy) เพ่ือหลีกเล่ียงการคุกคามในทุกรูปแบบ พร้อมกนัน้ี ยงัมี
ความมุ่งมัน่ในดา้นความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศของพนกังาน โดยในปี 2562 มีสัดส่วนผูห้ญิงเป็น 
35% ของพนกังานทั้งหมด   

 
แผนภูมแิสดงสัดส่วนจ านวนพนกังานในองค์กร แยกตามเพศ 
 

 
 

 คู่คา้ธุรกิจ 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากลและให้มัน่ใจไดว้่าตลอดกระบวนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าจรรยาบรรณส าหรับคู่
คา้ทางธุรกิจ ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการอนุมติัและบงัคบัใชคู้่มือฉบบัน้ีภายใน
ปี 2563  เพ่ือท่ีจะเปิดโอกาสให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมถึงคู่คา้ไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงและพฒันาสังคม
และส่ิงแวดลอ้มไปดว้ยกนั รวมทั้งคาดหวงัให้คู่คา้ธุรกิจสนบัสนุน เคารพ และปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลกัการ
สากล และเพ่ือใหแ้น่ใจวา่จะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีกระบวนการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงออก
ทางความคิดเห็นและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนหรือร้องทุกขโ์ดย
การปรึกษาหารือกบัหัวหนา้งานเป็นอนัดบัแรก หากยงัแกปั้ญหาไม่ได ้พนักงานสามารถเสนอขอ้ร้องเรียนขา้งตน้
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไป โดยผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให้
แลว้เสร็จภายใน 7 วนั หากขั้นตอนท่ี 2 ไม่เป็นผล พนักงานสามารถยื่นต่อฝ่ายบริหารภายใน 7 วนั เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาขอ้เท็จจริง ซ่ึงฝ่ายบริหารพร้อมจะพิจารณาและด าเนินการดว้ยความ
ถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยผลการพิจารณาในขั้นน้ีถือเป็นท่ีส้ินสุด  
 

กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน 
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โครงการเด่น 
การอบรมในหัวข้อ Leading with Heart (“LwH”) 

พิซซ่า ฮทั ไดมี้การจดัอบรมในหวัขอ้ Leading with Heart ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมถึงความตระหนกัรู้และการฝึกทกัษะ
ดา้นอารมณ์ (Soft Skills) เพ่ือการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ ซ่ึงครอบคลุมถึงเพ่ือนพนกังาน โดย ณ ส้ินปี 2562 ไดมี้การ
จดัอมรม 2 คร้ัง โดยมีพนกังานในระดบั RSC  (Restaurant Support Center และ Store Level ไดรั้บการอบรมหลกัสูตรดงักล่าว
แลว้ 50 คน คิดเป็น 6.87% จากจ านวนพนกังาน 728 คน ท่ีมีสถานะเป็นพนกังานประจ า หรือคิดเป็น 1.82% ของทุกประเภท
พนกังาน (ประจ าและสญัญาจา้งชัว่คราว) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 2,752 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และคาด
วา่ภายในปี 2563 พนกังานในระดบั AC และ RC จะไดรั้บการอบรมทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

TTA และบริษทัในเครือตระหนกัดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานส าคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนองคก์รให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และการจดัการทรัพยากรบุคคลนบัวา่เป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัความส าเร็จขององคก์รชั้นน า
ทัว่โลกในการขบัเคล่ือนธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี มีสวสัดิการรองรับ จะช่วย
ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพจากภายนอกใหเ้ขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รมากข้ึน และท าใหอ้งคก์รพฒันาไปไดม้ากข้ึน
ในอนาคต นอกจากนั้น โครงการหรือหลกัสูตรการอบรมพนกังานของบริษทัฯ ช่วยใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาความรู้และ
ทกัษะในการท างาน ซ่ึงสามารถช่วยพฒันาบริษทัฯ ต่อไปในอนาคตได ้ 
 
แนวทางบริหารและการจดัการ 

TTA และบริษทัในเครือมีแผนพฒันาความสามารถและศกัยภาพของบุคลากรทุกระดบัให้มีความเป็น “คนดี คน
เก่ง” โดยมีการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีตรงกบัสายงานของบุคลากร พร้อมกบัการให้โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส่งเสริม
ความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนตวัเพ่ือให้พนกังานท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสุข มีความสนุกใน
การท างาน สร้างแรงจูงใจในการท างานโดยการให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ประกนัสุขภาพ สวสัดิการ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าท างานล่วงเวลา จ านวนวนัลาพกัร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนตามอายงุาน และรางวลัพนกังานท่ีท างานกบับริษทั
ฯ ในระยาวอยา่งเหมาะสม ในระดบัท่ีแข่งขนัได ้ โดยคาดหวงัผลลพัธ์ให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อองคก์รและลดอตัราการ
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ลาออกของพนกังาน บริษทัฯ มีเป้าหมายในการลดจ านวนการลาออกของพนกังานลง โดยจะก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณท่ี
ชดัเจนในปี 2563 

TTA ไดม้อบหมายใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตาม
เกณฑส์ากล และเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนตลอดจนศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัก าหนดไว ้ดงัน้ี 
 
การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรของ TTA 

TTA มีแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพฒันาพนักงาน และมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนกังาน รวมทั้งจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานแต่
ละบุคคล 

 จดัใหมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขา้ร่วมสมัมนาต่างๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูองคค์วามรู้และทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

 กรรมการบริษทัฯ ทุกท่าน ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ ต่อองคก์ร เช่น 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP), หรืออยา่งนอ้ยตอ้งเขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

 การจดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการลงทุนส าหรับทุนส ารองเล้ียงชีพแก่พนกังาน 
 การอบรมหลกัสูตรดา้นความยัง่ยนื เช่น หลกัสูตร Preliminary to Corporate Sustainability ท่ีจดั

โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 การสนบัสนุนใหพ้นกังานไดส้มคัรเรียนหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืนๆ เช่น  

- หลกัสูตร “COSO ERM: การผสมผสานรวมกบักลยุทธ์และประสิทธิภาพ” จดัโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตร “การควบคุมทางธุรกิจท่ีเพ่ิมมูลค่าวิธีท่ีถูกตอ้งในการจัดการความเส่ียง” จดัโดย
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตร “การคิดเชิงวเิคราะห์ในกระบวนการตรวจสอบภายใน” จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
พระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสูตร “โปรแกรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน” จดัโดยชมรมบริหารความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 
การใหค้วามคุม้ครองทางสงัคม การคุม้ครองสภาพการท างานของลูกจา้ง 

• จดัท าและปรับปรุงคู่มือระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์พระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2548 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จดัใหมี้เง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังานและให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ศกัยภาพ  

 การจดัสวสัดิการการดูแลครรภแ์ละการลาคลอด โดยท่ีพนกังานสามารถท างานไดเ้ตม็ศกัยภาพและแบ่งเวลา
ใหแ้ก่ครอบครัวไดเ้ช่นเดียวกนั 



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

 - 185 -  

 จดัหาสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสมใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี 
 ก าหนดระเบียบการจ่ายค่าจา้งการท างานล่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผลมีวนัพกัผ่อนประจ าสัปดาห์และวนัลาพกั

ร้อนประจ าปี  
 
การประเมินท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม  

 ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานทุกระดับ (MAX 
Performance Evaluation) โดยผ่านขั้นตอน MAX Performance ไดแ้ก่ การวางแผนและก าหนดเป้าหมาย
ประจ าปี (Performance Planning) ติดตามและทบทวนปฏิบติังานระหวา่งปี (Mid-Year Review) และติดตาม
และสรุปผลการปฏิบติังานทั้งปี (Year-End Review) ทั้งน้ี ก าหนดให้หัวหนา้งานและพนักงานมีการพูดคุย
เร่ืองการปฏิบติังานและแผนการพฒันาความรู้อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตาม MAX Performance Cycle 

 มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพของพนกังานท่ีต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวเ้พ่ือให้โอกาสในการปรับปรุง
โดยพนกังานจะตอ้งเขา้รับการอบรมในโครงการท่ีเรียกวา่ Performance Plan ซ่ึงการอบรมมี 2 คร้ัง แต่ละ
คร้ังมีระยะเวลา 3 เดือน 
    

 
 
 
 

 
 
 

 
 

เพ่ือการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงพนกังานทุกคนมาก
ยิ่งข้ึน บริษทัฯ จึงจดัให้มีช่องทางในการน าส่งขอ้ร้องเรียนมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านช่องทางเวบ็ไซตห์รือ
ตูป้ณ. ส าหรับพนักงานท่ีได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีช่องทางร้องเรียนผ่านสหภาพแรงงานของบริษัท 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดท้ าการจดัตั้งกลุ่มผา่นแอปพลิเคชนั LINE ส าหรับพนกังาน เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
และประชาสมัพนัธ์โครงการและสวสัดิการต่างๆ อีกดว้ย 
 
ผลการด าเนินงานของ TTA 
 

ดา้นสดัส่วนพนกังานชาย-หญิงในปี 2562 
รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 

สดัส่วนพนกังานหญิงต่อพนกังานทั้งหมด 59% 63% 
สดัส่วนพนกังานหญิงท่ีอยูใ่นระดบัผูบ้ริหารต่อพนกังานทั้งหมด 3% 4% 
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 
 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ดา้นการฝึกอบรบพนกังาน 
จ านวนชัว่โมงการอบรมเฉล่ีย (ชัว่โมง/คน/ปี) 5.33 6.33 4.82 
จ านวนผูผ้า่นการอบรมหลกัสูตรความยัง่ยนื (คน)* - - 4 
จ านวนวผูผ้า่นการอบรมหลกัสูตร S01-S06 (คน)* - - 2 
 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
จ านวนพนกังานท่ีผา่นการประเมินผลการปฏิบติั 
งานจากการเขา้ร่วมโครงการ MAX Performance 
(%) 

100 100 100 

ดา้นการรักษาและจูงใจพนกังาน 
อตัราการลาออกของพนกังาน (%) 45.65 29.54 53.84 
จ านวนพนกังานท่ีลาออก 42 26 56 
อตัราการจา้งพนกังานใหม่ (%) 44.56 27.27 54.80 
จ านวนพนกังานใหม่ 41 24 57 
 

*เน่ืองจากหลกัสูตรดงักล่าวเปิดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ และจ ากดัการลงทะเบียนรอบละ 2 ท่าน/บริษทั/คร้ัง เท่านั้น 
  ทั้งน้ีอตัราพนกังานท่ีลาออกและจา้งใหม่ ไดค้  านวณรวมพนกังานประจ า พนกังานสญัญาจา้งชัว่คราว และพนกังานโอนยา้ย 

 
โครงการเด่น  
โครงการ Long-Service Awards  

TTA และบริษทัในเครือ จดัใหมี้โครงการ Long-Service Awards โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและสร้อยคอ
ทองค ากบัพนกังานท่ีท างานครบจ านวน 10 15 20 25 และ 30 ปี ตามล าดบั น ้ าหนกัทองท่ีไดก็้ข้ึนอยูก่บัจ านวนปีท่ีท างาน 
เร่ิมจาก 1 บาทไปจนถึงสูงสุด 5 บาท เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว โดยพิธีมอบรางวลัจะจดัข้ึน
ในงานเล้ียงปีใหม่ในช่วงส้ินปี ส าหรับในปี 2562 มีพนกังานเขา้รับรางวลัรวมทั้งส้ิน 12 คน และบริษทัฯ แจกทองไปทั้งส้ิน 
28 บาท 
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โครงการ 7 Habits Training 
โครงการ 7 Habits Training หรือเรียกกนัวา่โครงการ 7 อุปนิสยัของผูมี้ประสิทธิผลสูง Signature Edition 4.0 เป็น

กระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าส่วนตนท่ีได้การยอมรับในระดับโลกและได้รับการพิสูจน์แลว้ เพ่ือมุ่งสู่ภาวะผูน้ าอนัมี
ประสิทธิผล 3 ระดบัคือ ระดบับุคคล ระดบัทีม และระดบัองคก์ร โดย TTA น าหลกัการท่ีวา่น้ีมาเป็นแนวทางใชย้กระดบั
ศกัยภาพพนักงานและเพ่ิมพูนประสบการณ์ดา้นภาวะผูน้ า สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรของบริษทัฯ ท่ี
ตอ้งการยกระดบัความสามารถของพนกังานให้รอบดา้น บ่มเพาะภาวะความเป็นผูน้ า เพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลงของ
การด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ภายในงานสัมมนาพนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้ถึง 7 อุปนิสัยของภาวะผู ้น าและ
กระบวนการพฒันา 7 อุปนิสยัผูน้ า ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติั และการท างานร่วมกนัเป็นทีม ถือเป็นเวทีท่ีช่วยเปิดโลก
ทศัน์และใชแ้ลกเปล่ียนความคิดให้กบัพวกเขา ซ่ึงสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตและกบัโลกการท างานจริงได ้กิจกรรมน้ีมี
พนกังานและผูบ้ริหารเขา้ร่วมจ านวน 5 คน 
 
งาน Thoresen Maritime Awards และพธีิมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานประจ าเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทุกๆ ปี TTA ไดใ้ห้การสนบัสนุนการจดังาน Thoresen Maritime Awards ของ โทรีเซน ชิปป้ิง โดยภายในงานมี

การประกาศเกียรติคุณและมอบรางวลัใหก้บัพนกังานประจ าเรือท่ีมีอายงุาน 5 ปีข้ึนไป มีประวติัการท างานท่ีดี มีผลงานโดด
เด่น เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจให้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดีและน่ายกยอ่งต่อไป  และมีการมอบทุนการศึกษาประจ าปีให้แก่บุตร
หลานของพนกังานประจ าเรือรวมถึงนกัศึกษาสายพาณิชยน์าวี ท่ีมีเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.0 หรือ 70% ข้ึนไป เพ่ือเปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีเงินทุนเพื่อการศึกษาท่ีดีต่อไปในอนาคต โดยในปีน้ีมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงานประจ าเรือ
ทั้งส้ิน 29 ทุน และทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาสายพาณิชยน์าวจี  านวน 10 ทุน   
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TTA Excite: โยคะบ าบัด กายสมดุล จติสงบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพราะเช่ือวา่การท่ีพนกังานมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี จะน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและอารมณ์ท่ี
แจ่มใส ในปีท่ีผ่านมาจึงไดจ้ดักิจกรรม “TTA Excite: โยคะบ าบดั กายสมดุล จิตสงบ” โดยเชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย ์ 
ธนวชัร์ เกตน์วิมุต หรือ ครูดล ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา มาเป็นผูน้ าการสอนหลกัสูตร “โยคะภาวนะ” ซ่ึงเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งโยคะและการเจริญสติเขา้ดว้ยกนั โดยพนกังานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไดฝึ้กทั้งการบริหารร่างกายเพ่ือแกโ้รค
ออฟฟิศซินโดรม ลดอาการปวดเม่ือยต่างๆ ตามร่างกาย รวมถึงไดฝึ้กนอ้มน าจิตใหเ้กิดความสงบข้ึน 

กจิกรรมกฬีาสีของโทรีเซน ชิปป้ิง   

บริษทัฯ มีการจดักิจกรรมกีฬาสีทุกๆปี เพ่ือกระชบัมิตรภาพระหวา่งพนกังานดว้ยกนัและสร้างสายความสัมพนัธ์ท่ี
แน่นแฟ้นระหวา่งสมาชิกในครอบครัวของพนกังาน โดยงานไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานและครอบครัวไดม้าร่วมสนุกและ
ออกก าลงักายกันท่ีสนามฟุตบอล โปโลฟุตบอลพาร์ค มีกิจกรรมการแข่งขนัมากมาย อาทิ การวิ่งเป้ียว ชักเย่อ และการ
แข่งขนัฟตุบอลกระชบัมิตรภาพระหวา่งพนกังานออฟฟิศและพนกังานประจ าเรือ โดยกิจกรรมมีผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ กิจกรรม
น้ีมีพนกังานและครอบครัวเขา้ร่วม 200 คน 
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อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
 

TTA ตระหนกัดีวา่บุคลากรเป็นก าลงัส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยมีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีต่าง ๆ สนบัสนุน 
ดงันั้น บุคลากรจึงเปรียบดัง่สินทรัพยอ์นัมีค่าของบริษทัฯ TTA มีการด าเนินงานท่ีครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงการขนส่ง 
ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในทุกขั้นตอน รวมถึงความปลอดภยัในการท างานทั้งของพนกังาน ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมา
ช่วง ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดว้ย ดงันั้นการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน และมีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน เช่น หากมีการด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มท่ีดีจะช่วยลดการสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น และช่วยใหพ้นกังานมีสุขภาวะท่ีดี เป็นตน้  
 

TTA และบริษทัในเครือ จึงมีนโยบายดูแลให้พนักงาน ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ มี
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงานท่ีถูกสุขอนามยัและมีความปลอดภยัมากท่ีสุด โดยยึดถือขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ
มาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 กฎหมายกระทรวงแรงงานเร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปี 2549  

 พระราชบญัญติัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปี 2554  
 พระราชบญัญติัความปลอดภยัฯ ปี 2554 เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการและด าเนินการดา้น

ความปลอดภยัฯ เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัปี 2555  
 

นอกจากน้ี ยงัมีแนวทางปฏิบติัของกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงด าเนินธุรกิจใหข้นส่งสินคา้แหง้เทกองทางเรือ ให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองการป้องกนั
อุบัติเหตุและอันตรายจากวตัถุอันตรายของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบนเรือ โดยมีอ้างอิงตามข้อก าหนด 
W.H.M.I.S. วา่ดว้ยสารป้องกนัอนัตรายในสถานประกอบการ (Workplace Hazardous Materials Information 
System)  

 โทรีเซน ชิปป้ิง ปฎิบติัตามขอ้บงัคบัและอนุสัญญาต่าง ๆ ท่ี ก าหนดโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 
(International Maritime Organization) หรือ IMO อยา่งครบถว้น อาทิ 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศวา่ดว้ยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล (Safety of Life at Sea) หรือ 
SOLAS 

 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลพิษจากเรือ (Maritime Regulations for Prevention 
of Pollution) หรือ MARPOL  

 อนุสัญญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐานการฝึกอบรมการรับรองคุณสมบติัคนประจ าเรือ และ
การเขา้ยามของคนประจ าเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping) หรือ 
STCW อนุสญัญาแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention) หรือ MLC 
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 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการควบคุมและการจดัการน ้ าหนกัถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 
(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and 
Sediments 2004) อนุสญัญาน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

 อนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งสินคา้อนัตราย (International Maritime 
Dangerous Goods Code) หรือ IMDG) 

 อนุสญัญาทางทะเลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขนส่งสินคา้เทกองแบบแขง็ (International Maritime 
Solid Bulk Cargoes Code) หรือ IMSBC 

 ประมวลข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารความปลอดภยัระหว่างประเทศ (International Safety 
Management Code) หรือ ISM Code 

 ประมวลขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหวา่งประเทศ (International 
Ship and Port Safety) หรือ ISPS 

 เมอร์เมด มาริไทม ์ซ่ึงด าเนินธุรกิจใหบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเล มีการจดัตั้งระบบการจดัการคุณภาพความ
ปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม (Safety Health Environment Quality and Security) หรือ SHEQS 
management system ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISM, ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 รวมถึง
ขอ้บงัคบัและขอ้ท่ีควรปฏิบติัระหวา่งประเทศท่ีก าหนดโดยองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International 
Maritime Organization) หรือ IMO  

 
 กฎขอ้บงัคบัเหล่าน้ีถูกน าไปใชท้ั้ งบนเรือและท่ีส านักงานบนฝ่ังเพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการเดินเรือเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต และเพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 
เป้าหมายและกลยุทธ์ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมีความมุ่งมัน่ในการลดสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานให้เป็น 0 (zero accident) โดย 
TTA และบริษทัในเครือ มีเป้าหมายในการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มอยา่งชดัเจน 
คือ 

 ลดอตัราการบาดเจ็บถึงขั้นหยดุงานของพนกังาน 
 ลดอตัราเสียชีวติจากการด าเนินงานของพนกังาน 

 
โดยมีกลยทุธ์ในการด าเนินการดงัน้ี 

 สร้างวฒันธรรมองคก์รดา้นปลอดภยัในสถานประกอบการใหบุ้คลากรทุกคนค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต
ของตนเองและผูอ่ื้นเป็นอนัดบัหน่ึง 

 ส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนเป็นผูน้ าดา้นความปลอดภยั แสดงให้พนกังานเห็นวา่บริษทัฯ ค านึงถึงความ
ปลอดภยัของพนกังาน ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน 
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 จดัท าคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างานและจดัอบรมให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมีความรู้เก่ียวกบั
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเพ่ือให้บริหารจดัการไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

 วิเคราะห์ทบทวนมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน รวมถึงประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั เพ่ือก าหนดขอ้บงัคบัใหม่ใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

แนวทางการบริหารจดัการ   
1. ควบคุมความปลอดภยัในสถานประกอบการทุกแห่งและทุกขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัในสถานท่ีประกอบการถือเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบส าคญัอยา่งยิ่งของ
ทุกคน ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร พนกังาน ผูรั้บเหมา ผูรั้บช่วง และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาในสถานประกอบการ ทั้งท่ี
ส านกังานใหญ่ บนเรือขนส่งสินคา้ บนแท่นขุดเจาะน ้ ามนั ฯลฯ ไม่วา่จะเป็นงานล าเลียงสินคา้ลงเรือ งานส ารวจขุด
เจาะน ้ ามนั งานซ่อมบ ารุง ฯลฯ  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัเร่ืองความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด เช่น ตอ้งใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหรั้ดกมุ เพ่ือลดความรุนแรงหรือป้องกนัไม่ไดเ้กิดการบาดเจ็บในงานท่ีจะท า เช่น ถุงมือ 
หมวกนิรภยั แวน่ตาหรือหนา้กากเพ่ือป้องกนัฝุ่ นหรือสารเคมี เป็นตน้ 

 
2. จดัตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

แต่ละบริษทัในเครือ TTA ไดจ้ัดตั้ งคณะกรรมการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัข้ึนมา (Occupational 
Health and Safe Working Environment Committee) ประกอบดว้ยผูแ้ทนในระดบัผูบ้งัคบับญัชาและผูแ้ทนในระดบั
พนกังาน เพ่ือร่วมกนัส ารวจสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ปลอดภยั รวมถึงพิจารณานโยบาย จดัท าแผนงาน และ
ก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือ
การเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอนัเน่ืองจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภยัในการท างานของพนกังาน ผูรั้บเหมา และ
บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติัติงานหรือเขา้มาใชส้ถานประกอบกิจการของบริษทั 

นอกจากน้ี โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัของเรือทุกล าประกอบดว้ยหัวหนา้ส่วน 
นายประจ าเรือจากแต่ละแผนก โดยมีสมาชิกไม่ต ่ากวา่ 7 คน ซ่ึงในการประชุมทุกคร้ังจะมีรายงานสรุปความคืบหน้า
การด าเนินงานส่งใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่เรือทุกล าของบริษทัไดมี้การบริหาร
จดัการ และดูแลดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานบนเรือ  

 
3. วางมาตรการควบคุมความเส่ียง 

TTA มีการส ารวจการปฏิบติัการดา้นความปลอดภยัในการท างานและตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือประเมินผลกระทบและทบทวนมาตรการดา้นความปลอดภยัให้รัดกุมและ
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

ในขณะท่ี โทรีเซน ชิปป้ิง  ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับนเรือสินคา้ส ารวจอุบติัเหตุและจดัท า
รายงานประเมินความเส่ียงโดยอา้งอิงสถิติดา้นการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานของหน่วยงานท่ีเช่ือถือได ้อาทิเช่น HOPM/12 และ SOPM/04  
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โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัมีการจดั Tool Box Meeting โดยในแต่ละคร้ังท่ีจะมีการปฏิบติังานจะมีการประชุมยอ่ยเพ่ือ
เตรียมงาน ท าการประเมินความเส่ียงและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ศึกษาแนวทางการป้องกนั จดัเตรียมเคร่ืองมือเพ่ือ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ เช่น การจดัเตรียมอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือส่งเสริมเร่ืองความปลอดภยัก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
และเพ่ือลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานอีกดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัถือเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยับนเรือสินคา้ ท่ีจะตอ้งอบรมและอธิบาย
นโยบายดา้นความปลอดภยัใหบุ้คลากรทุกคนบนเรือทราบ โดยเฉพาะผูท่ี้มาใหม่ท่ีจะตอ้งระวงัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากวตัถุอนัตราย ตลอดจนการประเมินขอ้จ ากดัดา้นร่างกายของตนเองและน ้ าหนกัของสินคา้อยา่งเหมาะสม รวมถึง
เทคนิคการขนส่งล าเลียงสินคา้อยา่งถูกวธีิ เพ่ือความปลอดภยัในชีวติของตนเองและความปลอดภยัของสินคา้ท่ีขนส่ง 

ส าหรับเมอร์เมด มาร์ริไทม ์มีการจดัท าระบบจดัการความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยั (Health and 
Safety Risk Management System) และก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งอธิบายถึงวิธีการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั
ก่อนท่ีบุคลากรจะเร่ิมปฏิบติังานโครงการใหม่ทุกคร้ัง โดยเจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัจะตอ้งตรวจสอบช้ินส่วนของ
เรือทุกช้ินอย่างนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามเดือน เพ่ือให้มัน่ใจว่าปลอดภยัและเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของพาณิชยน์าวี (Merchant Shipping Notices) รวมทั้ง จะตอ้งเดินส ารวจทั้งบริเวณปฏิบติังาน และบนัทึก
ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัลงแบบฟอร์ม MSS-SHEQS-FRM-105 Minutes of Safety Committee Meeting แบบฟอร์ม 
MSS Operational Offices  แบบฟอร์ม MSS Workshops and Warehouses และแบบฟอร์ม MSS Vessels เป็นประจ าทุก
เดือน  เพ่ือน าไปวางแผนมาตรการดา้นความปลอดภยัในอนาคตต่อไป 
 

4. การรายงานและสอบสวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน 
บุคลากรทุกคนมีหนา้ท่ีร่วมมือกนัในการด าเนินการและส่งเสริมดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั โดยจะตอ้ง

ช่วยดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างาน ค านึงถึงสภาพของงานและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัต่อชีวิต 
หากพบความบกพร่องหรือความผิดปกติใดๆ ตอ้งรีบแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีท่ีเกิด
อุบติัเหตุระหวา่งปฏิบติังาน ผูพ้บเห็นเหตุการณ์จะตอ้งรีบแจง้ผูบ้งัคบับญัชาในทนัที เพื่อประเมินระดบัความรุนแรง
ของเหตุการณ์และรายงานต่อไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามล าดบั  และเม่ือพบวา่สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความเส่ียงท่ี
จะไม่ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น ให้หยดุปฏิบติังานบริเวณนั้นทนัที แลว้รีบด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัโดยเร็วท่ีสุด 

เพ่ือให้มาตรการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มมีมาตรฐานสูงสุด  TTA ยงัมีแผนการ
ประเมินการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดและมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และคณะกรรมการอาชีวอนามยัความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการตอ้งท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเม่ือปฏิบติัหน้าท่ีครบปี เพ่ือเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้
มัน่ใจว่า การด าเนินนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการไดเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกบัองคก์ร 

 
5. การพฒันาความรู้ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

โดยจดัใหมี้การอบรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานตามความจ าเป็นของ
แต่ละลกัษณะงานและสอดคลอ้งกับกฎหมาย เช่น วิธีการป้องกนัและควบคุมอคัคีภยัในสถานประกอบการ การ



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

 - 193 -  

ป้องกนัอนัตรายจากโรคจากการท างาน การปฐมพยาบาล เบ้ืองตน้ ขอ้บงัคบั IMDG Code เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
ในการขนส่งสินคา้อนัตรายทางทะเล (International Maritime Dangerous Goods Code หรือ IMDG-Code. IMDG-
Code) เป็นตน้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานทุกคนไดรั้บความรู้ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ  

 
6. การส่งเสริมสุขภาพท่ีดี 

โดยจดัให้มีการตรวจสุขภาพส าหรับพนกังานเขา้ใหม่ การตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัพนกังานทุกคนตาม
ปัจจยัเส่ียงในงานและเฝ้าระวงัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากการปฏิบติังาน เช่น การตรวจสมรรถภาพของปอด และ
หวัใจ การตรวจสอบสมรรถภาพทางการไดย้นิ นอกจากน้ี ยงัด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพท่ีหลากหลาย เช่น การ
ส่งเสริมการออกก าลงักายโดยจดัพ้ืนท่ีส านักงานส่วนหน่ึงเป็นห้องฟิตเนสท่ีมีอุปกรณ์ครบครัน การส่งเสริมการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีโดยเชิญวทิยากรดา้นโภชนาการมาใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้ง การแข่งขนัออกก าลงัการเพ่ือ
ลดไขมนั การจดัอบรมและการฝึกโยคะภาวนาเพื่อรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม เป็นตน้ 

 
7. การป้องกนัและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน 

โดยก าหนดให้ทุกบริษัทในเครือ TTA มีระบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลผูรั้บเหมา (Contractor 
Management System) ครอบคลุมตั้งแต่การคดัเลือกผูรั้บเหมา การบริหารจดัการผูรั้บเหมา ตลอดจนกระบวนการ
ตรวจสอบ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสถานประกอบการและใน
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

โทรีเซน ชิปป้ิง ด าเนินการเก็บสถิติขอ้มูลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม มี
รายละเอียดดงัน้ี ดงัน้ี 
 

ประเภทสถิต ิ ผลการด าเนินงานปี 2562 เป้าหมายปี 2563 
การละเมิด ISM Code 0 NC/1 Observation 0 
การละเมิด ISPS 0 NC/ 2 Observations 0 
 
 เมอร์เมด มาริไทม์ ด าเนินการเก็บสถิติข้อมูลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้ม โดย เมอร์เมดฯ ตั้งเป้าหมายท่ีจะลดอตัราความถ่ีของการบาดเจ็บถึงขั้นหยดุงาน (LTIFR) ของพนกังานให้
นอ้ยกวา่ 0.06 ในปี 2562 ทั้งน้ี ในปี 2562 เมอร์เมดฯ มีผลการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
 

ประเภทสถิติ ผลการด าเนินงานปี 2562 เป้าหมายปี 2563 
อตัราความถ่ีของการบาดเจ็บถึงขั้นหยดุงาน (LTIFR) ของพนกังาน 0 0 
อตัราการเกิดอุบติัเหตุจนถึงขั้นเสียชีวติ (Fatalities) 0 <0.65 
การถูกจ ากดัลกัษณะการท างาน (Restricted Work Case: RWC) 0 <2 
การรับการรักษาทางการแพทย ์(Medical Treatment Case: MTC) 11 <2 
การรับการปฐมพยาบาล (First Aid Injury Frequency: FAIF)  5.95 <2.0 
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โครงการเด่น 
โครงการประกวดยอดเชฟนาว ี(Menu of the Month/ Menu of the Year) 

โทรีเซน ชิปป้ิง ใส่ใจกบัคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีปฏิบติับนเรือขนส่งสินคา้ โดยเฉพาะเร่ืองอาหารการกินท่ี
จะตอ้งไดคุ้ณภาพและถูกหลกัอนามยัท่ีดี จึงไดจ้ดัให้มีการประกวดการท าอาหารบนเรือข้ึน โดยเชฟและผูช่้วยเชฟจากเรือ
ทุกล าสามารถส่งเมนูอาหารเขา้ร่วมประกวดไดทุ้กเดือน ผูช้นะในแต่ละเดือนจะไดรั้บเงินรางวลั รวมทั้งเป็นตวัแทนในการ
ประกวดประจ าปีต่อไป ส าหรับเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินคือ ความแปลกใหม่ของเมนู ความยากง่าย ความคิดสร้างสรรค ์และ
วตัถุดิบท่ีใชท่ี้มีคุณภาพ ซ่ึงอยูภ่ายใตง้บประมาณท่ีก าหนด 

วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีก็เพ่ือกระตุน้ใหเ้ชฟไดส้ร้างสรรคเ์มนูอาหารท่ีมีความหลากหลาย ทั้งทางดา้นรสชาติ 
วตัถุดิบ และถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ เพ่ือสุขภาพอนามยัท่ีดีของบุคลากรบนเรือ โดยการจดัประกวดแข่งขนัยอดเชฟนาวี
ด าเนินการมาแลว้ 3 เดือน ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือทั้งจากเชฟและผูช่้วยเชฟจากเรือทุกล า และเป็นท่ีสนใจแก่บุคลากรบนเรือ
อีกดว้ย 
 
เมนูท่ีชนะการประกวดประจ าปี 
 

 
 
โครงการอบรมบุคลากรพาณิชย์นาว ี

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง จ ากดั ให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะดา้นการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัของ
บุคลากรประจ าเรืออยา่งต่อเน่ือง โดยบุคลากรจะตอ้งให้ความร่วมมือในการอบรมและจดัเก็บขอ้มูลใน Training Record 
Book  
 
โครงการอบรมบุคลากรพาณิชยน์าว ีช่วยเพ่ิมพนูความรู้ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นตลอดจนการดูแลและรักษา
สภาพแวดลอ้มบนเรือของบุคลากรบนเรือใหเ้ป็นมืออาชีพ  ซ่ึงหลกัสูตรเน้ือหาในการอบรมจะมุ่งเนน้ประเด็นกฎหมายของ
แต่ละประเทศ เช่น ISM STCW SOLAS และ MAPOL ตลอดจนการสร้างความคุน้เคยกบัการใชอุ้ปกรณ์ ขั้นตอนการ
ท างาน การป้องกนัมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงยงัมีการซอ้มการปฏิบติัจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินดว้ย ไดแ้ก่ การอบรม 
ISPS Drills, Grounding and Oil spill, Fire in Engine Room with Crew Injury and Rescued by Helicopter ฯลฯโดยแต่ละ
เดือนจะมีการอบรมทั้งหลกัสูตรพ้ืนฐานและหลกัสูตรเฉพาะของผูป้ฏิบติังาน โดยบุคลากรบนเรือจะตอ้งไดรั้บการอบรมทุก
หลกัสูตร ซ่ึงนายเรือจะมีบทบาทส าคญัให้การน านโยบายสู่การปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์ เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะบุคลากร
ประจ าเรืออยา่งต่อเน่ือง 
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การฝึกอบรมการบริหารจัดการดา้นความปลอดภยัของบุคลากรประจ าเรือถือเป็นขอ้บงัคบัท่ีบุคลากรประจ าเรือ
ตอ้งปฏิบติัเม่ือลงปฏิบติังานในเรืออยา่งเป็นทางการ และการด าเนินงานเช่นน้ี เป็นการยืนยนัวา่ บุคลากรท่ีประจ าเรือทุกล า
ของโทรีเซน ชิปป้ิง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความช านาญขณะปฏิบัติงาน ท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  
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การพฒันาและมส่ีวนร่วมกบัชุมชน 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ชุมชมและสังคมท่ีเขม้แข็งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งในภาคธุรกิจ 
ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจระดบัประเทศ ในการด าเนินงานของบริษทัฯ ยอ่มมีความเก่ียวขอ้งกบัชุมชนในหลายๆ ดา้น 
เช่น หากบริษทัด าเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อชุมชน และร่วมพฒันาชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ จะ
ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งราบร่ืน ไดรั้บความร่วมมือ หรือการอ านวยความสะดวกจากชุมชน เป็นตน้  
 
ขอบเขตการรายงาน 

การด าเนินงานด้านการพฒันาชุมชนและสังคมในรายงานฉบบัน้ี ครอบคลุมกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมท่ี
ด าเนินการโดย TTA และบริษทัในเครือ ประกอบดว้ย ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม โดยคาดวา่จะสามารถเปิดเผยผลการด าเนินงานใหค้รอบคลุมธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ในรายงานเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ในปีต่อไป  
 
แนวทางการบริหารจดัการ เพือ่ก้าวสู่ความยัง่ยนืร่วมกนั 

TTA และบริษทัในเครือมีนโยบายปลูกจิตส านึกแห่งการคืนกลบัสู่สังคมให้เป็นหน่ึงในวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงมี
การประกาศใชต้ั้งแต่ปี 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดพนัธกิจขององค์กรเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://th.thoresen.com/business_ 
vision.html นโยบายน้ีครอบคลุมถึงผูบ้ริหารและพนกังานทั้งในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ การคืนสู่สงัคมไม่ไดจ้ ากดัเพียง
เงินบริจาค แต่รวมถึงเวลา แรงงาน กระบวนการท างาน และการส านึกรู้รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดย
มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กบัภาคสังคมและภาคเศรษฐกิจ รวมไปถึงการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนท่ี
บริษทัฯ เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย นอกจากนั้น การสร้างความเจริญกา้วหนา้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ  ตอ้งอาศยัความร่วม
แรงร่วมใจจากทุกฝ่าย TTA และบริษทัในเครือน าเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals) ให้
ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ดา้นส่งเสริมการศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดา้นการ
บรรเทาทุกขแ์ละสาธารณกศุล พร้อมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดความตระหนกัรู้และความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ จนน าไปสู่การ
ร่วมสร้างสงัคมสู่ความยัง่ยนื 
 
โครงการเด่น 
1. ด้านส่งเสริมการศึกษา  

TTA และบริษทัในเครือใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยมีเป้าหมายส าคญั คือ การสร้างบุคลากร
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพพาณิชยน์าวใีหแ้ก่ประเทศไทย   
 
โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเดนิเรือพาณิชย์  

โทรีเซน ชิปป้ิง ใหก้ารสนบัสนุนการฝึกอบรมนกัเรียนของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีโดยจดัส่งบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการเดินเรือพาณิชย ์เขา้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนเดินเรือพาณิชย ์หลกัสูตร
วทิยาศาสตร์บณัฑิตและหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต ท่ีจดัข้ึน ณ ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีจงัหวดัสมุทรปราการ โครงการน้ี
มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างฐานความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติังาน หลกัการปฏิบติัตน และนโยบายดา้นความ
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ปลอดภยัในการปฏิบติังานบนเรือสินคา้ให้แก่นักเรียนเดินเรือพาณิชน์ท่ีจะเขา้ฝึกภาคปฏิบติัทางทะเลกบัเรือกลเดินทะเล
ระหวา่งประเทศ ในปี 2562 มีนกัเรียนเดินเรือพาณิชยน์าวี ท่ีเขา้ร่วมอบรมในโครงการปัจฉิมนิเทศนกัเรียนเดินเรือพาณิชย ์
จ านวน 150 คน  
 
โครงการมอบทุนการศึกษา  

โทรีเซน ชิปป้ิง  ไดจ้ดัโครงการ Thoresen Maritime Awards เป็นประจ าทุกปีต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 17 เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของคนประจ าเรือท่ีมีความประพฤติดี และมีผลการเรียนท่ีดี เพ่ือช่วยพฒันาสภาพทาง
ครอบครัวของคนประจ าเรือใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดียิง่ข้ึน รวมทั้งจะมีผลต่อจิตใจของคนประจ าเรือให ้มีก าลงัใจในการท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

 

ผลการด าเนินงาน 
 

ปีทีด่ าเนินการ จ านวนทุนการศึกษา จ านวนเงนิ 
2562 30 240,000 
2561 31 248,000 
2560 21 210,000 

 
โครงการพฒันาหลกัสูตรพาณิชย์นาวร่ีวมกบัส านักงานอาชีวศึกษา 

โทรีเซน ชิปป้ิง ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในโครงการความ
ร่วมมือทางดา้นการเรียนการสอน รวมถึงการจดัท าหลกัสูตรและวพิากษห์ลกัสูตรทางดา้นพาณิชยน์าวแีละการเดินเรือใหแ้ก่
สถาบนัการศึกษาต่างๆ อาทิ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีเป็นตน้ โดยบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษาใน
การออกแบบหลกัสูตรดงักล่าว ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการบุคลากรสายพาณิชยน์าวขีองอุตสาหกรรมเดินเรือเชิงพาณิชย์
ในปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บการยอมรับและช่ืนชมจากสถาบนัท่ีร่วมโครงการ 
 
โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 

โทรีเซน ชิปป้ิง จดัโครงการรับนกัศึกษาฝึกงานเป็นประจ าทุกๆ ปี เพ่ือให้นกัศึกษาสายพาณิชยน์าวีไดฝึ้กงานใน
สถานประกอบการจริง และเป็นการเสริมสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพในอุตสาหกรรมเดินเรือของประเทศไทย ในปี 2562 
บริษทัฯ ได้รับนักศึกษาจากศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวีเขา้ฝึกงานฝ่ายห้องเคร่ืองและฝ่ายเดินเรือเป็นจ านวนกว่า 50 คน โดย
นกัศึกษาท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดี จะไดรั้บโอกาสเขา้ท างานกบับริษทัฯ ต่อไป ซ่ึงในปี 2562 ปีท่ีผ่านมา มีนกัศึกษาท่ีผ่าน
การฝึกงานไดก้ลบัมาร่วมงานกบับริษทัทั้งหมด 15 คน 

 
โครงการ 3 ม. 

บริษทั พีเอช แคปปิตอล ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารแฟรนไชส์ร้านพิซซ่า ฮทั ในประเทศไทย เขา้ร่วมโครงการ 3 ม. ซ่ึงเป็น
โครงการความร่วมมือระหวา่งกรมการจดัหางาน วทิยาลยั อี.เทค และบริษทัชั้นน าในประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการท างาน
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และการเรียนรู้เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของนักศึกษา โครงการน้ียงัมีส่วนช่วยลดปัญหาการจา้งงานท่ีผิดกฎหมาย
แรงงาน ทั้งในเร่ืองการจ่ายค่าแรงข้ึนต ่าและการจา้งงานอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี อีกดว้ย 

บริษทัมีโครงการรับนกัศึกษาฝึกงานในปี 2562 เป็นปีแรก โดยเร่ิมจากเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวนัออก และมีแผนการขยายไปในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศในอนาคต โดยนักศึกษาระดับชั้น ม.6 ท่ีผ่านเกณฑ์การ
คดัเลือกของบริษทัจะเขา้รับการฝึกงานอยา่งจริงจงัท่ีร้านพิชซ่า ฮทัสาขาต่างๆ และไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายไดต้่อชัว่โมง
การท างาน ค่าท่ีพกัต่อเดือน และทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ีฝึกงาน การเขา้ร่วมโครงการ 3 ม. เปิดโอกาสให้บริษทั
ไดค้ดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อพฒันาเป็นบุคลากรของบริษทัไดเ้ม่ือเรียนจบหลกัสูตร 

ในปี 2562 มีนกัศึกษาจากโครงการน้ีเขา้มาฝึกงานท่ีร้านพิซซ่าฮทั จ านวน 50 คน โดยนกัศึกษาท าสัญญาจา้งงาน
และสัญญาฝึกอาชีพหลกัสูตรระยะยาว 2 ปี สามารถท างานได้เต็ม 8 ชัว่โมงต่อวนัใน 6 วนัต่อสัปดาห์ และสามารถจัด
ช่วงเวลาท างานไดต้ามความเหมาะสม เม่ือจบหลกัสูตรแลว้มีโอกาสเติบโตเป็นผูจ้ดัการทีมได ้
 

 
 
2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามยัทีด่ ี
โครงการ “ป้ันคนครัวบนเรือทะเล”  

TTA มีความใส่ใจในสุขภาพของพนกังานท่ีปฏิบติังานบนเรือขนส่งสินคา้ โดยอาหารส าหรับพนกังานปฏิบติังาน
บนเรือจะตอ้งมีคุณภาพและถูกหลกัอนามยั และไดรั้บการจดัเตรียมโดยผูป้ระกอบอาหารมืออาชีพ ท่ีมีใบรับรองคุณสมบติั 
โดยผ่านการทดสอบจนจบหลกัสูตรจากหน่วยงานผูใ้ห้การรับรอง ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัเก็บอาหารบนเรือ และการ
จดัเตรียมอาหารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบติั นอกจากน้ี ยงัจะตอ้งเขา้ใจในความส าคญัของวฒันธรรม ศาสนา และสังคม 
ในแง่ของเวลาในการรับประทานอาหารร่วมกันด้วย  ดังนั้ น โทรีเซน ชิปป้ิง จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช ริเร่ิมโครงการ “ป้ันคนครัวบนเรือทะเล” มาตั้งแต่ปี 2554  มีการพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาประกอบอาหารในเรือเดินทางระหวา่งประเทศตามหลกัโภชนาการข้ึนมา เพ่ือผลิตบุคลากรคนครัวบน
เรือเดินทะเลในระดับมืออาชีพ ซ่ึงมีการเรียนรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นระยะเวลา 2 ปี และเม่ือจบการศึกษาแล้ว
นักศึกษา สามารถเลือกท างานต่อกับโทรีเซน ชิปป้ิง ได้ทันที หลักสูตรน้ีเป็น 1 ใน 50 สาขาท่ีได้รับค าช่ืนชมจาก
กระทรวงศึกษาธิการและอาชีวศึกษา เพราะไม่เพียงผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้ท างานกบับริษทัแต่ยงัผลิตบุคลากรท่ีมี
คุณภาพเขา้สู่ตลาดแรงงานในธุรกิจชิปป้ิงอีกดว้ย ซ่ึงปัจจุบนัมีนกัศึกษาท่ีจบหลกัสูตรทั้งหมด 9 รุ่น จ านวนกวา่ 120 คน 
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3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
โครงการปลูกป่า สร้างโป่งเทยีมและสร้างฝายเฉลมิพระเกยีรต ิ 

ผูบ้ริหารและพนกังาน TTA และบริษทัในเครือร่วมกบัเครือข่ายอาสาบา้นดินไทยจดัโครงการปลูกป่า สร้างโป่ง
เทียม และสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้
เจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยพิทกัษป่์าหนองยาว เขตรักษา
พนัธ์ุสตัวป่์าแม่น ้ าภาชี จงัหวดัราชบุรี เม่ือวนัพุธท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ในกิจกรรมเพ่ือสังคมคร้ังน้ี จิตอาสาไดร่้วมกนัปลูก
ตน้ไมเ้พ่ือลดภาวะโลกร้อน สร้างโป่งเทียมเพ่ือเป็นแหล่งแร่ธาตุส าคญัของสัตวป่์า รวมถึงสร้างฝายชะลอน ้ าเพ่ือลดความ
รุนแรงของกระแสน ้ าเพ่ือช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป ซ่ึงจากการประเมิน
ความพึงพอใจในการจดัโครงการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ร้อยละ 98 มีความพึงพอใจในการ
จดัโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก  
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4. ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกศุล 
โครงการจติอาสาในงานพระราชพธีิบรมราชาภิเษก 

คณะผูบ้ริหารและพนกังาน TTA และบริษทัในเครือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่ัว เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอนัเป็นมงคลยิ่ง และร่วม
แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์โดยการสวมเส้ือสีเหลืองประทบัตราสัญลกัษณ์ฯ รวมพลงัเป็นจิต
อาสา "เราท าความดีดว้ยหวัใจ" แจกขา้วเหนียวปลาหมึกยา่ง จ านวน 15,000 ชุด ขนมปังสงัขยา จ านวน 10,000 ชุด เคร่ืองด่ืม
น ้ าล าไยสกดัเขม้ขน้ P80 Nutri Drink จ านวน 20,000 ขวด และเคร่ืองด่ืมน ้ าล าไยคาร์บอเนตจ านวน 5,000 ขวด ให้แก่
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ระหวา่งวนัท่ี 5 - 6 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
โครงการมอบรถเข็นวลีแชร์ให้ผู้พกิาร  

TTA ใหก้ารสนบัสนุน “โครงการลอ้เล่ือนเพื่อคนพิการ” ของมูลนิธิคนพิการไทย โดยมอบรถเขน็วลิแชร์ใหแ้ก่ 
นายโสฬส ประสงคศิ์ลป์ กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ และยกระดบัคุณภาพชีวติของคนพิการใหดี้
ยิง่ข้ึน โดยในปี 2562 นบัเป็นปีท่ี 2 ของบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดักิจกรรมน้ีข้ึน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

 “TTA ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี 
และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษทัฯ สามารถด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้
และมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง” 

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

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการก ากบัดูแลให ้TTA มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยพิจารณาเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 ก าหนดลกัษณะและขนาดของความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญัท่ีสามารถยอมรับไดใ้นการท่ีจะท าให้บริษทัฯ สามารถ

บรรลุเป้าหมายทางกลยทุธ์ (the Board’s risk appetite) และ 

 ก าหนดใหผู้บ้ริหารจดัใหมี้กระบวนการในการระบุ ประเมิน รวมทั้งการลดระดบัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบในดา้นการสอบทานการมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของบริษทัฯ ในการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 การให้ความเช่ือมัน่จากการท างานของผูต้รวจสอบภายใน ผ่านขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบประจ าปีซ่ึง
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการวางแผนการตรวจสอบจะเนน้ในเร่ืองการพิจารณาประเมิน
ความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีส าคญัท่ีไดถู้กวางไวเ้พ่ือลดระดบัหรือป้องกนัความเส่ียงนั้น 

 ไดรั้บการรายงานผลของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกรายไตรมาส 

 การพฒันาระบบและการรับขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางให้พนักงาน ผูถื้อหุ้น และบุคคลภายนอกซ่ึงสามารถติดต่อกบั
คณะกรรมการตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

 การใหค้วามเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ด้านการด าเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ โดยการท าการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ี
ส าคญั 
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ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง (Risk Based Approach) 
ซ่ึงจะเนน้ความเส่ียงท่ีมีความส าคญั มีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีดงักล่าว และติดตามผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส  

ประเด็นท่ีตรวจพบจะถูกน ามาพิจารณาวา่มีผลกระทบในวงกวา้งหรือไม่ ประเด็นจากการตรวจสอบท่ีส าคญัจะถูก
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการติดตามการแกไ้ขหรือ
ปรับปรุงของผูบ้ริหารจนกว่าจะไดข้อ้สรุปเป็นท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ี รายงานท่ีส าคญัจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอทั้งจากผูบ้ริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และก ากบัดูแล โดยรายงานจะ
ครอบคลุมในเร่ืองทางธุรกิจ การเงิน การควบคุมภายในการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดลอ้มของการควบคุมถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล อีกทั้งยงัให้

หลกัปฏิบติัและโครงสร้างแก่องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของระบบควบคุมภายใน ทั้งน้ี องคป์ระกอบหลกัของสภาพแวดลอ้ม

การควบคุมของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 บริษทัฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี โดยมีการก าหนดนโยบาย การวางแผน การ

ด าเนินการ การควบคุม และการก ากบัดูแลท่ีชดัเจนและเหมาะสม  

 บริษทัฯ ยึดมัน่ในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านการกระท าและพฤติกรรม ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการ

ช่วยใหร้ะบบการควบคุมภายในสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัท าคู่มือพนกังาน 

(Codes of Conduct) เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคน  

 คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารในทุกระดบัชั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัของคุณค่าความ

ซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัโดยค านึงถึงความเป็นธรรม

ต่อทุกฝ่ายตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

 มีการจดัโครงสร้างการบริหารองคก์รให้เหมาะสมกบัขนาดและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยระบุ

ถึงสายอ านาจการบงัคบับญัชาและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารได้ก าหนดอ านาจในการด าเนินการและระดับวงเงินอนุมัติ

รายการประเภทต่างๆไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในตารางอ านาจอนุมติัและระดบัวงเงินอนุมติั (Delegated 

of Authority Limit & Level) 
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 บริษทัฯ ไดน้ านโยบายการให้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตมาใช ้เพ่ือเป็นช่องทางในการรายงาน

การทุจริต ความผิดพลาด และการบิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

สอบทานรายงานการรับแจง้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักับการบริหารความเส่ียงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใตก้าร

เปล่ียนแปลงจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ 

และระดับองค์กร การประเมินความเส่ียงช่วยให้เกิดการติดตามความเส่ียงท่ีส าคัญอย่างเป็นระบบและเท่าทัน

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ในการประเมิน

ความเส่ียง ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจยัและติดตามความเส่ียงอยา่งจริงจงั 

โดยมีการประเมินโอกาสความเป็นไปไดข้องผลกระทบและขนาดของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดการทุจริต มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและบรรเทาความเส่ียงอยา่งทนัท่วงที มีการเสริมสร้างและส่ือสารความ

ตระหนกัในเร่ืองการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร และมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีในการ

ติดตามความคืบหน้าของมาตรการจดัการและแผนบรรเทาความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งรายงานสถานการณ์

บริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 

 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักับการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตค้วามเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้

เหมาะสมกบัธุรกิจและการปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละฝ่าย การควบคุมภายในถูกก าหนดให้มีการปฏิบติัผ่าน

ขอ้ก าหนด นโยบายและวธีิการปฏิบติังานของบริษทัฯ และไดมี้การสอบทานและพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ การท ารายการ

ธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน รวมทั้ งขอ้ตกลงต่างๆ ทางการค้าได้มีการควบคุมดูแลอย่าง

ระมัดระวงัและรอบคอบ และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

สนบัสนุนให้พนกังานให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้รวมทั้งกฎหมาย ขอ้บงัคบั

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมทั้งความเส่ียงจากการทุจริตและการไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆ 

 

4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร (Information & Communication) 

ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ยงัให้

ความส าคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทันต่อเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการส่ือสารขอ้มูล เพ่ือน า

ขอ้มูลมาใชป้ระกอบการตดัสินใจไดท้นัเวลา  ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และการก าหนด

แผนส ารองฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับป้องกันในเร่ืองความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขณะท่ีมีอุบติัภยั
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ร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบติังานได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้และระบบขอ้มูลท่ีสามารถวิเคราะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอาจจะเกิดความเส่ียง ซ่ึงท าการประเมินและ

จดัการความเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึกหรือรายงานผลไวอ้ยา่งครบถว้น โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัว่า

ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร บริษทัฯ ไดล้งทุนเพ่ือสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและ

ภายนอกบริษทัฯ และจดัใหมี้การส่ือสารภายในองคก์รผา่นช่องทางหลายช่องทาง มีการจดัส่งเอกสารซ่ึงประกอบดว้ย

ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจส าหรับการประชุมผู ้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการแก่ผู ้ถือหุ้นและ

คณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

5. การตดิตามผล (Monitoring) 

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีเ ช่ือถือได้และทันต่อเวลา ท าให้ฝ่ายบริหารและ

คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานผ่านรายงานทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และช่วยใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจท่ีวางไวไ้ด ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถสอบทาน ประเมิน 

และใหค้  าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแผนธุรกิจผา่นกระบวนการก ากบัดูแลท่ีมีประสิทธิภาพโดยฝ่ายตรวจสอบภายในท าการ

ตรวจสอบการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมติัและติดตามผลจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบซ่ึงจดัท าข้ึนจากผลการประเมินและวเิคราะห์ความเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงล าดบัความส าคญั

ของบริษทัยอ่ยในเครือบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของการตรวจสอบ การติดตาม การปรับปรุง

แกไ้ขจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 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”  
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใน 5 
องคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้ และมีขอ้สรุปวา่บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีพอเพียงและเหมาะสมโดย
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่พบขอ้บกพร่องใน
ระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญั 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซ่ึงเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นในรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วา่ไม่ตรวจพบขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายในในดา้น
การบญัชีและการเงินท่ีส าคญั 
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รายการระหว่างกนั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวา่งกนัภายในบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษทัฯแลว้ โดยรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ส่วน
ใหญ่เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจตามปกติ โดยท่ีการก าหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกบัเง่ือนไขท่ีใหก้บับุคคลภายนอก 
(Fair and at arm’s length) ทั้งน้ี รายการระหวา่งกนัซ่ึงมีสาระส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ หรือรายการระหวา่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี
ดงัต่อไปน้ี 
 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

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

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

TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 
2562 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษทั 

เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน) 
(“เมอร์เมด”) โดยเมอร์เมด ถือหุน้ร้อย
ละ 100 ใน MSSI และถือหุ้นร้อยละ 

40 ใน ZMOS 

ZMOS ว่าจ้าง MSSI เพื่อให ้
บริการนอกชายฝ่ังแก่บริษัท 
Saudi Aramco 
 

1,930,494,378 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
จากการใหบ้ริการ) 

1,829,139,046 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
จากการใหบ้ริการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

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

TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 (31 ธนัวาคม 
2562 : ถือหุ้นร้อยละ 58.2) ในบริษทั 

เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน) 
(“เมอร์เมด”) และถือหุ้นร้อยละ 51 
ใน GAC โดยเมอร์เมดถือหุ้นร้อยละ 

100 ใน MSST  

MSST วา่จา้ง GAC เพื่อให ้
บริการเดินพิธีการทาง
ศุลกากรในการน าเขา้สินคา้
และการขนส่ง 

5,958,459 
 

(บนัทึกเป็นตน้ทุน
บริการ) 

6,473,961 
 

(บนัทึกเป็นตน้ทุน
บริการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

3. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

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

TTA ถือหุ้นร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 

2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ในบริษทั  
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA  

บาคองโคไดรั้บบริการขนส่ง
ทางทะเลจาก TI 

54,105,615 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 
ดา้นขนส่ง) 

77,014,745 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคดิราคา 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
4. บริษทั บาคองโค 

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2562 : ถือหุ้นร้อยละ 68.5) ในบริษทั  
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน)  (“PMTA”)  และ PMTA  
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโคทั้งน้ี 
TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษทั  
โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) 
และ TI ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน TVA 

บาคองโคใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงาน
กบั TVA 

57,143,697 
 

(บนัทึกเป็น 
รายไดค้่าเช่า) 

59,524,189 
 

(บนัทึกเป็น 
รายไดค้่าเช่า) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

5. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2562 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั 
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA  
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี 
TTA ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บริษทั  
โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TI”) 
และ TI ถือหุน้ร้อยละ 49 ใน TVA 

บาคองโคไดรั้บบริการดา้น
ขนส่งจาก TVA 

27,513,855 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 
ดา้นขนส่ง) 

35,124,601 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

6. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

บริษทั โทรีเซน-วนิามา 
โลจิสติกส์ จ ากดั 
(“TVL”) 

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2562 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั 
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA ถือ 
หุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้ งน้ี 
TTA ถือหุน้ร้อยละ 50 ใน TI และ TI 
ถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษทั โทรีเซน 
วนิามา เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (“TVA”)  

บาคองโคไดรั้บบริการดา้น
ขนส่งจาก TVL 

28,537,815 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 
ดา้นขนส่ง) 

43,754,550 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

  ทั้งน้ี TVA ถือหุน้ร้อยละ 100 ใน 
TVL 

    

7. บริษทั บาคองโค 
จ ากดั (“บาคองโค”) 

บาเรีย เซเรส (“บาเรีย”) TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2562 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน บริษทั 
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“PMTA”) และ PMTA  
ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบาคองโค ทั้งน้ี
TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั  
โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
(“โซลีอาโด”) และโซลีอาโดถือหุ้น
ร้อยละ 28 ในบาเรีย 

บาคองโคไดรั้บบริการท่ี
เก่ียวกบัท่าเรือจากบาเรีย 

16,418,578 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 
ดา้นขนส่ง) 

20,124,942 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 
ดา้นขนส่ง) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



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

 

- 209 - 
 

รายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
 

บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

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

บริษทั เมอร์เมด มาริ
ไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
(“เมอร์เมด”) 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด 
โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุ้นในทั้ ง TTA 
และเมอร์เมด 

TTA เช่าพ้ืนท่ีส านกังานจาก
เมอร์เมด 

- 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่าย
ค่าเช่าส านกังาน) 

1,731,840 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่าย
ค่าเช่าส านกังาน) 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 

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

บริษทั เมอร์เมด มาริ
ไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
(“เมอร์เมด”) 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด 
โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุ้นในทั้ ง TTA 
และเมอร์เมด 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน
แก่เมอร์เมด 

2,251,800 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

2,690,830 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 

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

บริษทั เมอร์เมด มาริ
ไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
(“เมอร์เมด”) 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด 
โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผูถื้อหุ้นในทั้ ง TTA 
และเมอร์เมด 

TTA ใหบ้ริการดา้น  IT แก่  
เมอร์เมด 

240,000 
 

(บบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

- 
 

(บบันทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

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 
2562 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผู ้ถือหุ้นในทั้ ง TTA 
และ PMTA 

TTA ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังาน
แก่  PMTA  

984,150 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

984,150 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 

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

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2562 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผู ้ถือหุ้นในทั้ ง 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 
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31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

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

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

TTA ถือหุน้ร้อยละ 68.5 (31 ธนัวาคม 
2562 : ถือหุน้ร้อยละ 68.5) ใน PMTA 
โดยมีนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น
กรรมการและผู ้ถือหุ้นในทั้ งTTA 
และ PMTA 

TTA ใหบ้ริการอ่ืนๆ  
แก่ PMTA  

249,507 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
อ่ืน) 

245,282 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
อ่ืน) 

ราคาใกล้เ คี ยงกับ
ราคาตลาด 

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

บริษทั พี เอช 
แคปปิตอล จ ากดั 
(“PHC”) 

PHC ถือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 และ  
ถือหุ้นโดยบริษทั พีเอ็ม แคปปิตอล 
จ ากัด (“PMC”) ร้อยละ 30 โดยมี
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผูถื้อ
หุน้ในทั้ง TTA และ PMC 

TTA ให้เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน
แก่  PHC 

4,120,200 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

4,120,200 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกล้เ คี ยงกับ
ราคาตลาด 

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

บริษทั พี เอช 
แคปปิตอล จ ากดั 
(“PHC”) 

PHC ถือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 และ  
ถือหุ้นโดยบริษทั พีเอ็ม แคปปิตอล 
จ ากัด (“PMC”) ร้อยละ 30 โดยมี
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นผูถื้อ
หุน้ในทั้ง TTA และ PMC 

TTA ใหบ้ริการดา้น  IT  
แก่ PHC 

300,000 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

- 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

ราคาใกล้เ คี ยงกับ
ราคาตลาด 

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

บริษทั สยามทาโก ้
จ ากดั (“STC”) 

STC ถือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 และ  
ถือหุ้นโดยบริษทั ซีเอ็ม คอร์ปอเรท 
จ ากดั (“CMC”) ร้อยละ 30 โดยมีนาย
เฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็นผูถื้อหุน้ในทั้ง 
TTA และ CMC  

TTA ให้เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน
แก่  STC 

507,600 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

123,750 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกล้เ คี ยงกับ
ราคาตลาด 

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

บริษทั สยามทาโก ้
จ ากดั (“STC”) 

STC ถือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 และ 
ถือหุ้นโดยบริษทั ซีเอ็ม คอร์ปอเรท 
จ ากดั (“CMC”) ร้อยละ 30 โดยมีนาย
เฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็นผูถื้อหุน้ในทั้ง  

TTA ให้บริการการใช้ห้อง
ประชุมแก่ STC 

426,306 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ส่ิงอ านวย 

5,000 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ส่ิงอ านวย 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
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  TTA และ CMC  ความสะดวก) ความสะดวก)  
11. บริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั พีเอม็ที พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ากดั (“PMTP”) 

PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 
และถือหุ้นโดยให้กบั Kanden Realty 
& Development Co., Ltd. (“KRD”) 
ร้อยละ 40 

TTA ให้เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน
แก่  PMTP 

291,600 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

- 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 

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

บริษทั พีเอม็ที พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ากดั (“PMTP”) 

PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 
และถือหุน้โดย ใหก้บั Kanden Realty 
& Development Co., Ltd. (“KRD”) 
ร้อยละ 40 

TTA ให้บริการดา้น  IT แก่ 
PMTP 

180,000 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

- 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าบริการ IT) 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 

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

บริษทั พีเอม็ที พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ากดั (“PMTP”) 

PMTP ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 60 
และถือหุน้โดย ใหก้บั Kanden Realty 
& Development Co., Ltd. (“KRD”) 
ร้อยละ 40 

TTA ให้บริการด้านบัญชี 
บุคคล และบริการทั่วไปแก่ 
PMTP 

631,698 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ส่ิงอ านวย 

ความสะดวก) 

- 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ส่ิงอ านวย 

ความสะดวก) 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 

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

บริษทั พีเอช มากา-รอง  
(ประเทศไทย) จ ากดั           

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการทั้งใน 
TTA และบริษัท พี เอช มาการอง
(ประเทศไทย) จ ากดั 

TTA ซ้ือสินค้าจากบริษัท พี
เอช มาการอง (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือเป็นของขวญัปีใหม่  

2,925 
 

(บนัทึกเป็น 
ค่าของขวญั) 

67,278 
 

(บนัทึกเป็น 
ค่าของขวญั) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั มูเกนได   แบ
งคอก จ ากดั   

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายก
มลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมการทั้ง
ใ น  TTA แ ล ะ บ ริ ษั ท  มู เ ก น ไ ด  
แบงคอก จ ากดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ
บริษทัฯ 

171,822 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 

ดา้นสนัทนาการ) 

197,342 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย 

ดา้นสนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

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

บริษทั มูเกนได เพนท์
เฮาส์ จ ากดั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายก
มลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมการทั้ง
ใน TTA และบริษทั มูเกนได เพนท์
เฮาส์ จ ากดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ
บริษทัฯ 

47,072 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายดา้น
สนัทนาการ) 

89,416 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายดา้น
สนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั เฮา้ส์ ออฟ 
ทรัฟเฟิล จ ากดั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายก
มลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมการใน
ทั้ งTTA แ ล ะบ ริ ษัท  เ ฮ้ า ส์  อ อฟ 
ทรัฟเฟิล จ ากดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ
บริษทัฯ 

- 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายดา้น
สนัทนาการ) 

129,230 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายดา้น
สนัทนาการ) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็
เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง 
TTA  และบริษทั โฟร์ วนั วนั เอ็น
เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 

TTA ว่าจ้างบริษทั โฟร์ วนั 
วนั เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั 
ในก ารจัด กิ จ กรรม  Team 
building และงานเล้ียงปีใหม่
ส าหรับพนกังาน 

1,010,251 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์อ่ืน
ส าหรับพนกังาน) 

3,424,000 
 

(บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์อ่ืน
ส าหรับพนกังาน) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็
เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง 
TTA  และบริษทั โฟร์ วนั วนั เอ็น
เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 

TTA เช่าพ้ืนท่ี ชั้นล่างอาคาร
อรกานต ์จากบริษทั โฟร์ วนั 
วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั  

1,478,624 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่าย
ค่าเช่าส านกังาน

และ 
ค่าสาธารณูปโภค) 

1,145,411 
 

(บนัทึกเป็นรายจ่าย
ค่าเช่าส านกังาน

และ 
ค่าสาธารณูปโภค) 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 

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

บริษทั เนเชอรัล เบฟ 
จ ากดั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาว
อุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการในทั้ง 
TTA  และบริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 

TTA ซ้ื อ สินค้า จ ากบ ริษัท         
เนเชอรัล เบฟ จ ากดั เพ่ือเป็น
ของขวญัปีใหม่ 

418,453 
 

(บนัทึกเป็น 
ค่าของขวญั) 

228,880 
 

(บนัทึกเป็น 
ค่าของขวญั) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) นโยบายการคดิราคา 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561  
21. บริษทั โทรีเซนไทย 

เอเยนตซี์ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (“TTA”) 

บริษทั โฟร์ วนั วนั อี
คอมเมิร์ซ จ ากดั 

นายเฉลิมชัย  มหากิจศิริ นางสาว
อุษณา มหากิจศิริ และนายกมลสุทธ์ิ 
ทพัพะรังสี เป็นกรรมการในทั้ง TTA 
และบริษทั โฟร์ วนั วนั อีคอมเมิร์ซ 
จ ากดั 

TTA ให้เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน
แก่  บริษทั โฟร์ วนั วนั อี
คอมเมิร์ซ จ ากดั 

700,650 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

328,920 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

ราคาปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภายนอก 

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

บริษทั พีเอสเอม็ แลนด ์
จ ากดั 

นางสาว อุษณา  มหา กิจ ศิ ริ  เ ป็ น
กรรมการในทั้ ง TTA และบริษทั พี
เอสเอม็ แลนด ์จ ากดั 

TTA เช่าพ้ืนท่ีส านักงานจาก 
บริษทั พีเอสเอม็ แลนดจ์ ากดั 

1,776,120 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

- 
 

(บนัทึกเป็นรายได้
ค่าเช่าและ

ค่าธรรมเนียม) 

ราคาใกลเ้คียงกบั
ราคาตลาด 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพจิารณาถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมในการเขา้ท าสญัญานั้นๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั  

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหต้อ้งปฏิ บติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ใหมี้ราคาและเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น โดย
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

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 2562 ตรวจสอบโดยนายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 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 
 
(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 

 
งบการเงิน ความเห็นของผูส้อบบญัชี 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2562 

ให้ความเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2563 
 
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 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562) 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. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร         4,332,417     12.17          4,428,575     11.93  4,338,908 12.96 
 ลูกหน้ีการคา้          2,699,525       7.59          2,056,679       5.54  2,137,474 6.93 
 ลูกหน้ีอ่ืน            176,479       0.50             222,595       0.60  242,823 0.73 
 ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     28       0.00                    104       0.00  100,601 0.30 
 เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน                      -             -               648,996       1.75  84,431 0.25 
 เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -    -          -    1,272,842 3.80 
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล         1,106,144       3.11          1,531,813       4.13  1,191,164 3.56 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน         2,090,718       5.88          2,438,480       6.57  2,746,163 8.20 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน            509,987       1.43             372,322       1.00  199,539 0.60 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 10,915,298    30.67  11,699,564    31.53  12,313,945 36.79 
เงินลงทุนระยะยาว         5,552,086    15.60         6,355,847     17.13  6,087,770 18.19 
ค่าความนิยม              67,527       0.19               67,672       0.18  64,362 0.19 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน         1,906,612       5.36          2,010,026       5.42  208,437 0.62 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน            171,694       0.48             328,315       0.88  282,295 0.84 
 ท่ีดิน            500,178       1.41             399,826       1.08  504,932 1.51 
 อาคาร         1,646,050       4.63          1,702,827       4.59  1,638,030 4.89 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร            365,904       1.03             473,347       1.28  504,790 1.51 
 เรือเดินทะเล       29,512,053     82.93        27,512,358     74.13  25,778,772 77.01 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้         5,639,337     15.85          4,621,074     12.45  4,232,541 12.64 
 รถยนต ์            180,872       0.51             201,985       0.54                 174,217  0.52 
 เรือยนต ์              97,035       0.27             100,423       0.27                   95,703  0.29 
 เรือขนถ่านหิน            137,408       0.39             137,457       0.37                 137,516  0.41 
 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่         2,130,176       5.99          1,327,580       3.58              1,809,654  5.41 
 งานระหวา่งก่อสร้าง            128,513       0.36               98,344       0.26   83,405  0.25 
 หกัค่าเส่ือมราคาสะสม      (14,665,294)   (41.21)      (13,062,661)   (35.20)  (13,581,682) (40.57) 
 หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      (10,110,768)   (28.41)        (7,895,065)   (21.27)  (7,640,620) (22.83) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ       15,561,464     43.73        15,617,495     42.08  13,737,258 41.04 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี            315,363       0.89             290,940       0.78  225,598 0.67 
สินทรัพยอ่ื์น         1,094,726       3.08             741,794       2.00  553,386 1.65 

รวมสินทรัพย์ 35,584,770  100.00  37,111,653  100.00  33,473,051 100.00 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล  

  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงินกูร้ะยะสั้น            148,128       0.42             747,117       2.01  418,512 1.25 
 เจา้หน้ีการคา้ -  อ่ืน            730,150       2.05             859,467       2.32  848,787 2.54 
 เจา้หน้ีอ่ืน            173,359       0.49             180,332       0.49  174,399 0.52 
  เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั               26,609       0.07               17,843       0.05  31,993 0.10 
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้              98,640       0.28             158,781       0.43  114,291 0.34 
 ส่วนของหุ้นกูแ้ปลงสภาพระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         1,998,618       5.62                       -             -    - - 
 ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         1,877,994       5.28          1,586,714       4.28  1,156,013 3.45 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย              25,196       0.07               28,362       0.08  58,429 0.17 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย            962,191       2.70          1,091,764       2.94  948,197 2.83 
 หน้ีสินทางการเงิน - - - - 28,473 0.09 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน            201,027       0.56             116,371       0.31  128,411 0.38 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,241,912    17.54  4,786,751    12.90  3,907,535 11.67 
หุ้นกู ้                      -             -            3,280,046       8.84  3,289,882 9.83 
เงินกูร้ะยะยาว         4,084,267     11.48          4,210,954     11.35  3,416,667 10.21 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี              22,250       0.06               38,787       0.10  38,898 0.12 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ            147,209       0.41             165,663       0.45  177,016 0.53 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน              35,152       0.10               42,458       0.11  44,491 0.13 

รวมหน้ีสิน 10,530,790    29.59  12,524,659    33.75  10,874,489 32.49 
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย         5,316,169     14.94          5,028,080     13.55  4,411,280 13.18 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน         1,998,447           1,998,447   1,998,447  
 ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้       
   หุ้นสามญั         1,822,464       5.12          1,822,464       4.91  1,822,465 5.44 
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น       16,060,007     45.13        16,060,007     43.27  16,060,017 47.98 
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย         2,697,644       7.58          2,686,859       7.24  2,670,305 7.98 
 ผลต่างของการแปลงค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ  (1,188,370)     (3.34)  (1,288,815)     (3.47) (2,373,276) (7.09) 
 ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี  (233,417)     (0.66)  (374,852)     (1.01) (487,382) (1.46) 
 ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากสินทรัพยท่ี์มีตวัตน - - - - 11,954 0.04 
 ส ารองส่วนทุนจากการรวมส่วนไดเ้สีย  (50,030)     (0.14)  (50,030)     (0.13) (50,030) (0.15) 
 ส ารองส าหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์                   874       0.00                    874       0.00  874 0.00 
 ก าไรสะสม       
   ส ารองตามกฎหมาย            116,760       0.33             122,220       0.33  142,250 0.42 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร            511,879       1.44             580,187       1.56  390,105 1.17 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,737,811    55.47  19,558,914    52.70  18,187,282 54.33 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 35,584,770  100.00  37,111,653  100.00  33,473,051 100.00 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  (บาท) 10.83 10.73 9.98 
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 1.00  
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ (หุ้น)  1,822,454,100 1,822,454,100 1,822,464,564 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุน 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่
  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       
รายไดจ้ากการบริการ       
 ค่าระวาง         4,007,397     29.92          5,816,455     41.71  6,772,599 43.90 
 ค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง         4,918,923     36.73          3,071,868     22.03  3,286,040 21.30 
 ค่าบริการอ่ืนและค่านายหนา้            349,094       2.61             423,244       3.03  480,001 3.11 
รายไดจ้ากการขาย         4,116,847     30.74          4,634,772     33.23  4,889,339 31.69 
      รวมรายได้ 13,392,261  100.00  13,946,339  100.00  15,427,979 100.00 

ต้นทุน       
ตน้ทุนการบริการ       
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเก่ียวกบัเรือเดินทะเล         3,281,060     24.50          4,430,566     31.77  5,674,004 36.78 
 ค่าใชจ่้ายบริการจากธุรกิจนอกชายฝ่ัง         4,135,946     30.88          3,358,726     24.08  3,382,170 21.92 
 ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอ่ืนและค่านายหนา้            242,790       1.81             355,765       2.55  379,328 2.46 
ตน้ทุนขาย         3,288,529     24.56          3,747,351     26.87  3,856,594 25.00 
 รวมต้นทุน 10,948,325    81.75  11,892,408    85.27  13,292,096 86.16 

ก าไรขั้นต้น 2,443,936  2,053,931  2,135,883  
 รายไดอ่ื้นจากการด าเนินงาน            487,453       3.64             285,610       2.05  1,094,103 7.09 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,931,389  2,339,541  3,229,986  
 ค่าใชจ่้ายในการขาย            436,811       3.26             617,333       4.43  639,136 4.14 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         1,640,053     12.25          1,716,960     12.31  1,962,535 12.72 
        รวมค่าใช้จ่าย 2,076,864    15.51  2,334,293    16.74  2,601,671 16.86 
ก าไรจากการด าเนินงาน 854,525  5,248  628,315  
 ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้            338,364       2.53             400,997       2.88  207,457 1.34 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 1,192,889  406,245  835,772  
 ตน้ทุนทางการเงิน            402,803       3.01             458,575       3.29  472,330 3.06 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 790,086  (52,330)  363,442  
 ภาษีเงินได ้              98,051       0.73             133,277       0.96  145,264 0.94 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 692,035      5.17  (185,607)     (1.33) 218,178 1.41 
        
การปันส่วนก าไรสุทธิส าหรับปี       
 ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 588,355      4.39  210,016      1.51  562,594 3.65 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย            103,680       0.77            (395,623)     (2.84) (344,416) (2.23) 
  692,035      5.17  (185,607)     (1.33) 218,178 1.41 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้  (บาท)  0.32  0.12  0.31  
มูลค่าท่ีตราไว ้  (บาท/หุน้)  1.00  1.00  1.00  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)  1,822,454,100  1,822,454,100  1,822,464,564  
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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. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี                      692,035   (185,607) 218,178 
 ปรับปรุงดว้ย :    
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 
                  1,373,792  1,388,007  1,450,899 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ                       (48,392) 37,605  (179) 
  ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผือ่มูลค่าอ่ืน                        (28,558) 79,741  65,220 
  ประมาณการ (กลบัรายการ) ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง                            (541)  (101,065) 771 
  การดอ้ยค่าและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์                        11,128   (63,716) 232,590 
  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน                          9,956  23,139  44,527 
  ก าไรจากการซ้ือธุรกิจ                       (38,761) -    - 
  ตน้ทุนทางการเงิน                      402,803  458,575  472,330 
  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ผลประโยชน์)                        98,051  133,277  145,264 
  (ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
                      (21,746)  (47,876) 1,525 

  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอ่ืน                       (40,133)  (35,020) (28,705) 
  (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม                         (3,502) 1,199  - 
  (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน                                -     (3,092) - 
  (ก าไร) ขาดทุนจากการตีมูลค่าของสินทรัพยและหน้ีสินอนุพนัธ์ - - (2,300) 
  ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้                     (338,364)  (400,997) (207,457) 
  ก าไรจากจ าหน่ายส่วนไดเ้สียบางส่วนในบริษทัยอ่ยโดยอ านาจการ

ควบคุมเปล่ียนแปลง 
- - (790,546) 

  (ก าไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 

                      (15,679)  (18,623) (9,500) 

  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว                       (51,158)  (2,909) 14,906 
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกูร้ะยะยาว                     (460,024) 1,919  1,553 
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงตามสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
                         2,072  -    - 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

      

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

      

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน                   1,542,979                           1,264,557  1,609,076 

เงินทุนหมุนเวียน    
 ลูกหน้ีการคา้                       598,841                              704,606  (261,298) 
 ลูกหน้ีอ่ืน                        (15,582)                              (69,438)                                 (31,389) 
 ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     (425,142)                                 2,754                                  (74,168) 
 สินคา้คงเหลือ                      (155,522)                            (212,055)                                 137,785  
 วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส าหรับเรือเดินทะเล                        (92,837)                              (99,343)                                 123,260  
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้                        (14,117)                               13,981                                    10,137  
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                       537,474                              209,131                                    43,422  
 สินทรัพยอ่ื์น                      (158,946)                              (47,174)                                 (20,554) 
 เจา้หน้ีการคา้                         33,001                                56,638                                (661,921) 
 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                        15,621                               (15,871)                                 703,409  
 เจา้หน้ีอ่ืน                         73,388                                 (8,712)                                   42,794  
 เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้                        42,842                                60,487                                  (34,815) 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย                     (417,553)                              (39,530)                                 (98,906) 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                        31,270                               (86,284)                                   45,478  
 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                          4,997                                  7,307                                     2,032  
เงินสดจากการด าเนินงาน    
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ                       (37,305)                                (7,439)                                   (3,416) 
 จ่ายภาษีเงินได ้                       (82,789)                            (104,691)                                 (63,186) 

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน                  2,371,351                    1,480,620  1,467,740 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                    (2,003,619)                           (1,651,582)  (639,978) 

 ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน                          (84,634)                                  (5,577)  (5,907) 
 เงินสดจ่ายเงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                     -                                         -    630,517 
 เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว                       (140,168)                                (17,451) 15,734 
 เงินจ่ายลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                        (148,201)                              (173,055) - 
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอ่ืน                            40,133                                   35,020  28,705 
 เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม                            85,129                                 139,118  207,397 
 เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร                         315,659                                 435,722                                     9,381  
 เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั้น                      2,226,049                           (1,044,024)                               (414,139) 
 เงินรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม                                      -                                         -                                    270,092  
 เงินสดจ่ายลงทุน                       (564,562)                                            -    (38,121) 
 เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือธุรกิจ                       (223,670)                              (201,250) - 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน                       (497,884)                           (2,483,079) 63,681 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผกูพนัเงินกูร้ะยะยาว                         196,650                               (121,087) 133,773 
 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                          (21,800)                                            -    - 
 เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว                         798,814                                 835,226                                  215,083  
 เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกูร้ะยะสั้น                          (10,382)                                517,417                                (345,261) 
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                    (1,748,782)                           (1,141,394) (1,014,584) 
 เงินสดจ่ายส าหรับการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                      -                                3,275,667  - 
 เงินสดจ่ายส าหรับการยกเลิกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                    (2,000,000)                           (2,000,000) - 
 เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น                          (91,119)                              (136,685)  (91,121) 
 เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย                          (37,278)                                (31,862)  (15,931) 
 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น                                  172                                             -     11  
 เงินสดรับจากการเพิ่มเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
                        138,000                                   72,064  96,427 

 เงินสดจ่ายสุทธิจากสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย                            (3,088)                                            -    - 
 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน                       (415,538)                              (443,123) (450,941) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน                    (3,194,351)                                826,223  (1,472,544) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับาท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ                    (2,211,615)                                  (27,932)                                   58,877  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี                      6,952,738                               4,332,417                               4,428,575  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีถือไวใ้นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ                                      -                                     105,326  - 
ผลกระทบในเงินสดสุทธิจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย                                      -                                                 -                                    (33,218) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ                       (390,944)                                       6,584                                (106,352) 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ                          (17,762)                                    12,180                                    (8,974) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี                      4,332,417                               4,428,575  4,338,908 

                                       -                                         -                                                 -    

รายการที่มิใช่เงินสด     
หน้ีสินคงคา้งจากการซ่อมเรือคร้ังใหญ่                                     -                                         -    - 
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร                            41,994                                     80,787  43,098 
หน้ีสินคงคา้งสัญญาเช่าการเงิน                                     -                                         -    - 
หน้ีสินคงคา้งตน้ทุนการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ                                     -                                         -    - 
เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม                                      -                                         -    - 
เงินปันผลคา้งจ่าย                              3,954                                        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. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.75 2.44 3.15 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.46 1.86 2.39 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด* เท่า 0.21 0.30 0.34 
 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้* เท่า 4.62 5.80 7.02 
 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 79.06 62.93 52.00 
 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี* เท่า 16.02 16.49 13.97 
 ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 22.78 22.14 26.12 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY RATIO)     
 อตัราก าไรขั้นตน้ % 18.25 14.73 13.84 
 อตัราก าไรสุทธิ % 5.17 (1.33) 1.41 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้* % 2.90 1.07 2.98 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม* % 1.79 (0.51) 0.62 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร* % 11.15 5.93 9.02 
 อตัราการหมุนของสินทรัพย*์ เท่า 0.36 0.39 0.47 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL POLICY RATIO)     
 อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.32 0.40 0.37 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.42 0.51 0.48 
 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 4.79 4.93 1.77 
 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.24 1.10 0.73 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล % 23.23 43.39 16.20 
ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)     
 มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ บาท 1.00 1.00 1.00 
 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 10.83 10.73 9.98 
 ก าไรสุทธิต่อหุน้ บาท 0.32 0.12 0.31 
 เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.08 0.05 0.06 
อตัราการเตบิโต  (GROWTH RATE)     
 รายไดจ้ากการด าเนินงาน % (1.97) 4.14 10.62 
 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน % (6.91) 9.41 10.99 
 ก าไรสุทธิ % 240.66 (64.30) 167.88 
 สินทรัพยร์วม % (14.50) 4.29 (9.80) 
 หน้ีสินรวม % (30.38) 18.93 (13.18) 
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สูตรการค านวณ 
ระยะเวลาการเก็บหน้ีและช าระหน้ี : จ านวนวนัตามปีปฎิทินในแต่ละปี/งวด 
อตัราก าไรขั้นตน้ : ก าไรขั้นตน้/รายไดห้ลกัจากการด าเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและ

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราก าไรสุทธิ : ก าไรสุทธิ/รายไดห้ลกัจากการด าเนินธุรกิจไม่รวมรายไดอ่ื้นและ

ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

เฉล่ีย 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ : รายไดร้วมไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน/สินทรัพย์

รวมเฉล่ีย 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

: หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 
(Cash Basis) 

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

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

น ้ าหนกั 
 



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

  - 225 -  

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการประจ าปี 2562 
บริษทั โทรีเซนไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

รายได้รวมในปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึน้ 11%YoY เป็น 15,428.0 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 44 ร้อยละ 21 ร้อยละ 19 และ
ร้อยละ 16 ของรายไดร้วมทั้งหมด ตามล าดบั ก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 3,159.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2%YoY ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ยงัคง
มากกว่าร้อยละ 20 ในปี 2562 นอกจากน้ี  มีก าไรจากการลงทุนจากการขายหุ้นบางส่วนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึง จ านวน 
283.7 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง YoY ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ลดลง 
YoY โดยปัจจยัหลกัมาจากการปรับอตัราค่าเช่าภายในของเรือเปล่า (internal bareboat charter rate) ของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง
ภายใตก้ลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ดงันั้น EBITDA ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 31%YoY เป็น 1,906.4 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากผล
การด าเนินงานท่ีปรับตวัดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังและก าไรจากการลงทุน อยา่งไรก็ตาม การ
แข็งค่าข้ึนของเงินบาทส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 139.3 ลา้นบาท ในปี 2562 ซ่ึงส่วนใหญ่ถูก
พิจารณาวา่เป็นขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (unrealized) เปรียบเทียบกบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 25.9 ลา้นบาท 
ในปี 2561 นอกจากน้ี ยงัมีก าไรจากรายการพิเศษในปี 2562 จ านวน 111.9 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากก าไรสุทธิจาก
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของ TTA ในบริษทัยอ่ยจนถูกพิจารณาวา่เป็นการลงทุนอ่ืนแทนบริษทัยอ่ย สุทธิดว้ยค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญและการดอ้ยค่าทางบญัชีของเรือวศิวกรรมใตท้ะเล จ านวน 2 ล า ในขณะเดียวกนั กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือยงัคง

 in million Baht 4Q/18 3Q/19 4Q/19  % YoY  % QoQ 2018 2019  % YoY 

Revenues 3,903.6 3,887.5 4,153.5 6% 7% 13,946.3 15,428.0 11%

Gross Profits/(Losses) 772.3 803.5 1,021.5 32% 27% 3,087.0 3,159.3 2%

Share of Profit of Associates and JVs 115.2 79.1 83.1 -28% 5% 401.0 245.0 -39%

EBITDA 306.3 752.0 674.5 120% -10% 1,457.5 1,906.4 31%

Net Profits/(Losses) (216.2)    559.9     83.0       138% -85% (185.6)    218.2     218%

Net Profits/(Losses) to TTA (40.7)      652.8     176.0     533% -73% 210.0     562.6     168%

Number of Shares (million Shares) 1,822.5 1,822.5 1,822.5 0% 0% 1,822.5 1,822.5 0%

Basic Earnings per Share (in Baht) (0.02)      0.36       0.10       533% -73% 0.12       0.31 168%

Normalized Net Profits/(Losses) (205.2)    259.1     235.8     215% -9% (284.5)    106.3     137%

Normalized Net Profits/(Losses) to TTA (29.7)      351.2     271.2     1013% -23% 134.0     392.1 193%

  Gross Margin (%) 20% 21% 25% 22% 20%

  EBITDA Margin (%) 8% 19% 16% 10% 12%

  Net Profit Margin (to TTA) (%) -1% 17% 4% 2% 4%

  Net Profit Margin (%) -6% 14% 2% -1% 1%

*Normalized Net Profits/(Losses) = Net Profits/(Losses) - Non-Recurring Items 

โครงสร้างรายได้ ปี 2562 
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รักษาต าแหน่งในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งดี โดยมีอตัราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) สูงกวา่อตัราตลาดสุทธิอยู่ร้อยละ 16 แต่
ลดลงเลก็นอ้ย YoY ทั้งน้ี ถึงแมว้า่กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรไดเ้ผชิญกบัปัจจยัท่ีทา้ทายหลายดา้น ทั้งการแข่งขนัจาก
ประเทศจีน และราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีตกต ่า แต่ยงัคงสามารถท าก าไรได้อย่างต่อเน่ือง และรักษาต าแหน่งใน
อุตสาหกรรมได ้โดยมีปริมาณขายปุ๋ยปรับตวัเพ่ิมข้ึน YoY ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ภายใตส้ภาวะท่ีมีการแข่งขนัสูง 
มีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA ท่ีปรับตวัดีข้ึน 184.6 ลา้นบาท หรือ 34%YoY และมูลค่าสัญญา
ให้บริการรอส่งมอบ (order book) ณ ส้ินปี 2562 แตะระดับ 217 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นคร้ังแรกนับจากปลายปี 2559 
นอกจากนั้น ธุรกิจพิซซ่า ฮทั สามารถท าก าไรไดเ้ป็นคร้ังแรกหลงัจากซ้ือกิจการเขา้มาในปี 2560 โดยสรุป ถึงแมจ้ะขาดทุน
เพ่ิมข้ึน YoYจากอตัราแลกเปล่ียน ท่ีส่วนใหญ่ถูกพิจารณาวา่เป็นขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงตามท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้ แต่ผล
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติในส่วนท่ีเป็นของ TTA เติบโต 193%YoY เป็น 392.1 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานของ
กลุ่มธุรกิจหลกัส่วนใหญ่ท่ีปรับตวัดีข้ึน YoY และก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA เติบโต 168%YoY เป็น 562.6 ลา้นบาท ในปี 
2562   

นอกจากผลประกอบการท่ีเป็นตวัเงินแลว้ TTA ไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความโปร่งใสในการ
ด าเนินธุรกิจ และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือทบทวน ก ากบัดูแล และติดตามผลของนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการ รวมถึงการปฏิบติัใหอ้ยูใ่นกรอบของจริยธรรม  

 การแต่งตั้งคณะกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเพ่ือก ากบัดูแลการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

 การประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้้้นการทุจริต (CAC)  

เหตุการณ์/ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2562  
 TTA  ไดรั้บการจดัอนัดบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการในเกณฑ ์“ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว ในปี 

2562 

 ทาโกเ้บลล์ (Taco Bell) ด าเนินงานภายใตบ้ริษทัย่อยท่ี TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 ไดเ้ปิดสาขาแรกใน
ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2562 

 TTA ขายหุน้และเงินกูย้มืจากผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ในบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 
ใหก้บับริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัพลงังานรายใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศ
ญ่ีปุ่น ในเดือนกรกฎาคม 2562 หลงัจากการท ารายการ บริษทัยอ่ยน้ีไดถู้กพิจารณาวา่เป็นการร่วมคา้ของ 
TTA 

 TTA ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ (TFRS 9 และ TFRS 15) มาถือปฏิบติัในปี 2562 
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ภาพรวมรายกลุ่มธุรกจิ 

รายได้ค่าระวางของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2562 อยู่ที่ 6,772.6 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 16% YoY สาเหตุ
หลกัมาจากจ านวนวนัให้บริการท่ีเพ่ิมข้ึนของเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือ (chartered-in vessel) ซ่ึงเป็นผลมาจากธุรกิจเรือเช่า 
(charter-in business) ท่ีเติบโตข้ึน ค่าดชันีบอลติค (BDI) เฉล่ียอยูท่ี่ 1,353 จุด และแตะระดบัสูงสุดในรอบ 7 ปีท่ี 2,518 จุด 
ในเดือนกนัยายน ปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการกลบัมาสู่สภาวะปกติของการส่งออกสินแร่เหล็กจากประเทศบราซิลและ
ประเทศออสเตรเลียหลงัจากการหยดุชะงกัอยา่งรุนแรงในช่วงคร่ึงปีแรก และจากอุปทานท่ีจ ากดัเน่ืองจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักฎระเบียบ IMO2020  อตัราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) อยูท่ี่ 10,991 เหรียญสหรัฐต่อวนั สูงกวา่อตัราค่าระวางเรือซุป
ราแมกซ์สุทธิท่ี 9,451 เหรียญสหรัฐต่อวนั อยูร้่อยละ 16 ในปี 2562 ส่วนก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 1,508.6 ลา้นบาท EBITDA อยูท่ี่ 
1,326.5 ลา้นบาท ดงันั้น กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือรายงานผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ านวน 749.0 ลา้นบาท ในปี 
2562          

รายได้ของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังในปี 2562 อยู่ที่ 3,286.0 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7%YoY สาเหตุหลกัมาจาก
อตัราการใชป้ระโยชน์เรือท่ีเพ่ิมข้ึน  ทั้งน้ี อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือ  (performing vessel utilization rate) เพ่ิมข้ึน YoY 
จากร้อยละ 52 เป็นร้อยละ 79 จากจ านวนวนัท างานของเรือท่ีเพ่ิมข้ึนและประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ส่วนก าไร
ขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 108%YoY เป็น 302.7 ลา้นบาท EBITDA ปรับตวัดีข้ึน 262.5 ลา้นบาท หรือ 80%YoY เป็น (66.2) ลา้นบาท 
ทั้งน้ี มีผลขาดทุนจากรายการพิเศษ จ านวน 134.7 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการดอ้ยค่าทาง
บญัชีของเรือวศิวกรรมใตท้ะเล จ านวน 2 ล า ดงันั้น กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังรายงานผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงาน
ปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA จ านวน 358.8 ลา้นบาท ซ่ึงปรับตวัดีข้ึน 184.6 ลา้นบาท หรือ 34%YoY และผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ี
เป็นของ TTA จ านวน 437.2 ลา้นบาท ซ่ึงปรับตวัดีข้ึน 14%YoY ในปี 2562 มูลค่าสัญญาให้บริการท่ีรอส่งมอบ ณ ส้ินปี 
2562 เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าจากปลายปีก่อน จนแตะระดบั 217 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นคร้ังแรกนบัจากปลายปี 2559        

รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรในปี 2562 อยู่ที่ 2,820.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4%YoY 

สาเหตุหลกัมาจากปริมาณขายปุ๋ยท่ีเพ่ิมข้ึนและการเติบโตของธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน ถึงแมว้า่ปีน้ี กลุ่มธุรกิจฯ 
จะเผชิญกบัปัจจยัท่ีทา้ทายในหลายๆ ดา้น ทั้งจากการแข่งขนัจากประเทศจีนไปจนถึงราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีตกต ่า แต่
กลุ่มธุรกิจฯยงัคงสามารถรักษาต าแหน่งในอุตสาหกรรมได ้โดยปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมดปรับตวัเพ่ิมข้ึน 3%YoY เป็น 189.8 
พนัตนั ทั้งน้ี ปริมาณขายปุ๋ยภายในประเทศเวียดนามเพ่ิมข้ึน 22%YoY ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกปุ๋ยลดลง 30%YoY จาก
การแข่งขนัของผูผ้ลิตปุ๋ยจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นผลมาจากการยกเวน้ภาษีส่งออกปุ๋ยของประเทศจีน ก าไรขั้นตน้ (spread) อยู่
ท่ี 555.4 ลา้นบาท EBITDA เพ่ิมข้ึน 13%YoY เป็น 152.3 ลา้นบาท โดยสรุป กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรรายงานผล
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ านวน 30.0 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 16%YoY ในปี 2562           
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ฐานะการเงนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 
(2) ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 TTA มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 33,473.1 ลา้นบาท ลดลง 10% YoY หรือ 3,638.6 ลา้นบาท 

จากส้ินปี 2561 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพยถ์าวรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานใน
ต่างประเทศ และการลดลงของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก เงินสดภายใตก้ารบริหาร ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวยีนอ่ืนอยูใ่นระดบัสูงท่ี 7,085.1 ลา้นบาท หน้ีสินรวมลดลง 13% YoY เป็น 10,874.5 ลา้นบาท จากส้ินปี 2561 สาเหตุ
หลกัมาจากการจ่ายคืนเงินกู ้ทั้ งน้ี ถึงแมจ้ะมีก าไรสุทธิเป็นบวกในปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 8% เป็น 22,598.6 ลา้น
บาท จากส้ินปี 2561 ปัจจยัหลกัมาจากการแปลงค่างบการเงินจากการด าเนินงานในต่างประเทศ ผลกระทบจากน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และการจ่ายเงินปันผล โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 TTA ได้
จ่ายเงินปันผล จ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น หรือรวมทั้งหมด 91.1 ลา้นบาท ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561  นอกจากน้ี 
TTA ยงัมีโครงสร้างเงินทุนท่ีแขง็แกร่ง โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (net IBD/E) อยูใ่น
ระดบัต ่าท่ี 0.05 เท่า ณ ส้ินปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินทรพัย ์สินทรพัย ์

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน(2) 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

เงินสดภายใต้การบริหาร(1) 
หนี้สินอื่น 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

33,473 37,112  

หนี้สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้ 
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กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ (Shipping Segment) 
Performance Summary  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in million Baht 4Q/18 3Q/19 4Q/19 %YoY %QoQ 2018 2019 % YoY

Freight Revenues 1,788.6  1,783.5  1,829.2  2% 3% 5,816.5  6,772.6  16%

  Vessel Operating Expenses 1,295.9  1,376.1  1,321.6  2% -4% 4,036.2  5,264.0  30%

Gross Profits/(Losses) 492.6     407.4     507.5     3% 25% 1,780.3  1,508.6  -15%

  Other Income 8.8         11.2       8.5         -4% -25% 21.3       43.1       102%

  Gains/(Losses) on Investment -         1.7         18.7       0% 971% -         15.4       0%

  SG&A 61.4       59.5       52.9       -14% -11% 250.3     240.5     -4%

EBITDA 440.0     360.9     481.8     9% 34% 1,551.4  1,326.5  -14%

  Depreciation & Amortization 108.6     104.1     103.2     -5% -1% 414.1     414.9     0%

EBIT 331.5     256.8     378.6     14% 47% 1,137.3  911.7     -20%

  Finance Costs 46.2       40.3       33.6       -27% -17% 172.0     156.4     -9%

  Gains/(Losses) from Foreign Exchange (1.3)        (3.5)        (3.1)        -133% 13% (3.5)        (14.3)      -315%

  Gains/ (Losses) from Non-Recurring Items (0.0)        22.8       -         100% -100% 88.8       12.0       -86%

Profits/(Losses) before Income Tax 283.9     235.8     342.0     20% 45% 1,050.6  753.0     -28%

   Income Tax Expenses 1.2         1.2         0.3         -79% -80% 3.4         4.0         16%

Net Profits/(Losses) 282.7     234.5     341.7     21% 46% 1,047.2  749.0     -28%

Normalized Net Profits/(Losses) 282.7     211.7     341.7     21% 61% 958.4     737.0     -23%

  Gross Margin (%) 28% 23% 28% 31% 22%

  EBITDA Margin (%) 25% 20% 26% 27% 20%

  Net Profit Margin (%) 16% 13% 19% 18% 11%

*TTA held 100.00% of issued and paid up capital of TSG at the end of December 2019.

**As consolidated on TTA's P&L

***Normalized Net Profits/(Losses) = Net Profits/(Losses) - Non-Recurring Items 

Fleet Data Summary 4Q/18 3Q/19 4Q/19 %YoY %QoQ 2018 2019 %YoY

Calendar days for owned fleet (1) 1,932     1,932     1,932     0% 0% 7,688     7,665     0%

Available service days for owned fleet (2) 1,851     1,882     1,876     1% 0% 7,486     7,453     0%

Operating days for owned fleet (3) 1,844     1,882     1,876     2% 0% 7,453     7,430     0%

Owned fleet utilization (4) 100% 100% 100% 0% 0% 99.6% 99.7% 0%

Voyage days for chartered-in fleet  1,168     1,417     1,177     1% -17% 3,852     5,869     52%

TC (%) 57% 52% 46% 62% 53%

VC/COA (%) 43% 48% 54% 38% 47%

Average DWT (Tons)   55,285   55,285   55,285   0% 0% 55,285   55,285   0%

Number of vessels at the ending period 21          21          21          0% 0% 21          21          0%

Average number of vessels (5)  32.7       35.9       33.2       1% -7% 31.0       36.4       18%

Market Data 4Q/18 3Q/19 4Q/19 %YoY %QoQ 2018 2019 %YoY

BDI Index 1,363     2,030     1,562     15% -23% 1,353     1,353     0%

BSI Index 1,049     1,100     956        -9% -13% 1,031     880        -15%

Net Supramax TC Rate** (USD/Day) 10,996   11,886   10,226   -7% -14% 10,637   9,451     -11%

Average Daily Operating Results (6) (USD/Day) 4Q/18 3Q/19 4Q/19 %YoY %QoQ 2018 2019 %YoY

Highest TCE Rate 24,277 27,531 24,189 0% -12% 24,277 27,531 13%

Thoresen TCE Rate (7) 12,535 12,118 13,471 7% 11% 11,591 10,991 -5%

     TCE Rate of Owned Fleet  12,660 11,452 12,373 -2% 8% 11,620 10,268 -12%

     Gain/(Loss) from Chartered-In Vessels (125) 666        1,097     978% 65% (29) 723 2557%

Expenses

    Vessel Operating Expenses (Owner's expenses) 3,755 3,866 4,025 7% 4% 3,723 3,869 4%

    Dry-Docking Expenses  535 689 738 38% 7% 522 663 27%

    General and Administrative Expenses  1,010 1,029 930 -8% -10% 1,035 1,040 0%

Cash Costs 5,300 5,584 5,693 7% 2% 5,279 5,572 6%

   Finance Costs, net 761 697 591 -22% -15% 711 676 -5%

   Depreciation  1,787 1,801 1,817 2% 1% 1,712 1,793 5%

   Income Taxes 20 22 4 -78% -79% 14 17 21%

 Total Costs 7,868 8,104 8,106 3% 0% 7,716 8,058 4%

Operating Results 4,666     4,014 5,365 15% 34% 3,874     2,934 -24%

 USD/THB Rate (Daily Average)  32.81 30.71 30.28 -8% -1% 32.31 31.05 -4%

  Equivalent Gross Margin Per Day (%) 70% 68% 70% 68% 65%

  Equivalent EBITDA Margin Per Day (%) 58% 54% 58% 54% 49%

  Equivalent Net Profit Margin Per Day (%) 37% 33% 40% 33% 27%

*The per day basis is calculated based on available service days.  

** Supramax TC Rate less commission

Note: 
1) Calendar days are the total calendar days TTA owned the vessels in our fleet for the relevant period, including off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or intermediate 

surveys. 

2) Available service days are calendar days (1) less planned off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys. 

3) Operating days are the available days (2) less unplanned off-hire days, which occurred during the service voyage. 

4) Fleet utilization is the percentage of time that our vessels generated revenues and is determined by dividing operating days by available service days for the relevant period. 

5) Average number of vessels is the number of vessels that constituted our fleet for the relevant period, as measured by the total operating days for owned fleet plus voyage days for chartered in fleet 

during the period divided by the number of calendar days in the relevant period. 

6) Gross Supramax TC rate net of commission. Based on BSI-52 index up through 4Q/18, and BSI-58 index used as from 1Q/19. 

7) The per day basis is calculated based on available service days for owned fleet 

8) Thoresen TCE Rate comprises owned fleet TCE rate and gain (loss) from chartered-in vessels, excluding realized/unrealized gain (loss) on derivatives. 
 
 

TCE Rate  = Time-Charter Equivalent Rate   BDI  = The Baltic Exchange Dry Index 
TC Rate = Time-Charter Rate   BSI  = The Baltic Exchange Supramax Index 
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ในปี 2562 ดชันีบอลตคิ (BDI) ฟ้ืนตวัจากจุดต ่าสุดของปีที่ 595 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ ขึน้ไปแตะระดับสูงสุดใน
รอบ 7 ปี ที ่2,518 จุด ในเดอืนกนัยายน และปิดปีที ่1,090 จุด โดยมีค่าเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ 1,353 จุด ในช่วงคร่ึงปีแรก ไตรมาสท่ี 
1 นอกจากจะเป็นช่วงอ่อนตวัตามฤดูกาลแลว้ ไดเ้กิดเหตุการณ์เข่ือนกกัเก็บหางแร่ของเหมือง Vale ถล่มในประเทศบราซิล 
และพายไุซโคลนเวโรนิกาพดัถล่มประเทศออสเตรเลีย ท าใหเ้กิดการหยดุชะงกัอยา่งรุนแรงของการส่งออกสินแร่เหล็กจาก
แหล่งผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 2 แห่ง  ต่อมาในช่วงคร่ึงปีหลงั การส่งออกสินแร่เหล็กของประเทศบราซิลและประเทศ
ออสเตรเลียไดก้ลบัสู่สภาวะปกติ และจ านวนเรือเทกองไดถู้กจ ากดัจากจ านวนวนัหยุดเดินเรือท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือท าการติดตั้ง
เคร่ืองบ าบดัก๊าซซลัเฟอร์ โดยเฉพาะเรือประเภทเคป (cape) ส่งผลใหก้ารคา้สินคา้เทกองกลบัมาฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่งในไตร
มาสท่ี 3 และปิดปีอ่อนตวัลงตามฤดูกาล ส าหรับปี 2563 นั้น เร่ิมตน้ปีอยา่งยากล าบาก นอกจากการอ่อนตวัตามฤดูกาลใน
ไตรมาสท่ี 1 แลว้  ยงัเกิดเหตุการณ์อุทกภยัในประเทศบราซิล ส่งผลให้ผลผลิตสินแร่เหล็กต ่ากวา่ปกติ ตลอดจนการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อยา่งไรก็ตาม นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่การแพร่ระบาดจะส่งผลในระยะสั้น และอุปสงค์
อุปทานของการขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะกลบัมาสู่ภาวะปกตินบัจากไตรมาสท่ี 2/2563 นอกจากนั้น ยงัมีปัจจยัเชิงบวกจาก
การเซ็นสญัญาการคา้ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการคา้ธญัพืชและถัว่เหลืองในปี 2563 
ส่วนการเติบโตดา้นอุปทานคาดวา่จะถูกจ ากดัจากกฏระเบียบในการลดการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ขององคก์รทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ (IMO2020) ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2563 โดยปัจจยับวกรวมถึงระยะเวลาท่ีเรือเขา้อู่เพ่ือติดตั้งเคร่ืองบ าบดั
ก๊าซซลัเฟอร์ (scrubber retrofit time) ความเร็วเรือท่ีลดลง และการปลดระวางเรือท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dry Bulk Market Index 

(1)
  BSI referred to 52,000 dwt bulk carrier basis for the period before 3 April 2017 and to  58,000 dwt bulk carrier basis for the period  

starting 3 April 2017. 
(2)

  TC Avg BSI is based on BSI-52 index up through 4Q/18, and BSI-58 index used as from 1Q/19. 

Net Supramax TC Rate VS Thoresen’s TCE Rate 
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รายได้ค่าระวางในปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึน้ 16%YoY เป็น 6,772.6 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนวนั
ท างานของเรือท่ีเช่ามาเพ่ิม ซ่ึงเป็นผลมาจากธุรกิจเรือเช่า (charter-in business) ท่ีเติบโตข้ึน โดยวนัท างานของเรือท่ีเช่ามา
เพ่ิมมากข้ึน 2,017 วนั หรือคิดเป็น 52%YoY ส าหรับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเรือเทกองนั้น ผลการด าเนินงาน
รายวนั เช่น อตัราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) ต่อวนั ถูกใชเ้ป็นบรรทดัฐานในระดบัสากล อตัราค่าระวางเรือเทียบเท่า 
(TCE) ในปี 2562 อยูท่ี่ 10,991 เหรียญสหรัฐต่อวนั สูงกวา่อตัราค่าระวางเรือซุปราแมกซ์สุทธิ ซ่ึงอยูท่ี่ 9,451 เหรียญสหรัฐ
ต่อวนั อยูร้่อยละ 16 แต่ลดลงเลก็นอ้ย YoY อตัราค่าระวางเรือเทียบเท่าประกอบไปดว้ยอตัราค่าระวางเรือเทียบเท่าส าหรับ
เรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจา้ของท่ี 10,268 เหรียญสหรัฐต่อวนั และก าไรจากเรือท่ีเช่ามาเพ่ิมท่ี 723 เหรียญสหรัฐต่อวนั อตัราค่า
ระวางเรือสูงสุดอยูท่ี่ 27,531 เหรียญสหรัฐต่อวนั ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ (OPEX) ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าท่ี 3,869 เหรียญสหรัฐ
ต่อวนั ค่าใชจ่้ายการในด าเนินงานท่ีเป็นเงินสดเพ่ิมข้ึน 6%YoY เป็น 5,572 เหรียญสหรัฐต่อวนั สาเหตุหลกัมากจากการซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ตามรอบการใชง้าน และค่าใชจ่้ายในการเขา้อู่แห้ง (dry-docking) ท่ีสูงข้ึนตามรอบการซ่อมบ ารุงของเรือ ก าไร
ขั้นตน้ลดลง 15%YoY เป็น 1,508.6 ลา้นบาท ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้เทียบเท่าต่อวนั (equivalent gross margin per day) 
ลดลงเลก็นอ้ยจากร้อยละ 68 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 65 ในปี 2562 เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือเทียบเท่าท่ีลดลง EBITDA อยู่
ท่ี 1,326.5 ลา้นบาท ดงันั้น กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือรายงานผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จ านวน 749.0 ล้านบาท ในปี 
2562 

ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นเจ้าของเรือซุปราแมกซ์ จ านวน 21 ล า มีระวางบรรทุกเฉลี่ยเท่ากับ 
55,285 เดทเวทตนั (DWT) และมอีายุเฉลีย่ 12.71 ปี ทั้งนี ้ไม่มีการซ้ือหรือขายเรือในปี 2562 ในขณะท่ีมีการซ้ือเรือมือสอง 
จ านวน 2 ล า และขายเรือเก่าออกไป จ านวน 2 ล า ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจฯ ด าเนินกองเรือรวมเฉล่ีย 36.4 ล า ในปี 2562 ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยเรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจา้ของ 20.3 ล า และเรือเช่า 16.1 ล า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปริมาณกองเรือรวมเฉล่ียในปี 
2561 ซ่ึงอยูท่ี่ 31.0 ล า โดยแบ่งเป็นเรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจา้ของ 20.4 ล า และเรือเช่า 10.6 ล า ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจาก
ธุรกิจเรือเช่า (charter-in business) ท่ีเติบโตข้ึน 

 

 
 

Revenue VS Cost Structure (US$ per vessel day) 
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กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง (Offshore Service Segment) 
Performance Summary 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคาน ้ามันดิบเบรนท์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 64 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2562 ราคาน ้ ามนัดิบเบรนท์ยงัคงมีการซ้ือ

ขายอยา่งผนัผวนในกรอบ 54-75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2562 ทั้งน้ี เพ่ือรักษาเสถียรภาพของตลาดน ้ ามนัดิบ ประเทศ
ผูส่้งออกน ้ ามนัในกลุ่มโอเปก (OPEC) และประเทศพนัธมิตรซ่ึงน าโดยประเทศรัสเซียไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะลดก าลงัการผลิต
น ้ ามนัลง 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ตั้งแต่เดือนมกราคมของปี 2562 ไปจนถึงเดือนมีนาคมของปี 2563 และมีโอกาสท่ีจะขยาย
ระยะเวลาอีกในอนาคต ทั้งน้ี Energy Information Administration (EIA) คาดการณ์วา่ราคาน ้ ามนัดิบเบรนท์จะเฉล่ียอยูท่ี่ 65 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2563 และ 68 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2564 
 
 

in million Baht 4Q/18 3Q/19 4Q/19 % YoY % QoQ 2018 2019 % YoY

Revenues 847.3     825.9     860.7     2% 4% 3,071.9  3,286.0  7%

  Total Costs 855.2     770.7     792.3     -7% 3% 2,926.2  2,983.4  2%

Gross Profits/(Losses) (8.0)        55.2       68.4       960% 24% 145.6     302.7     108%

  Other Income 4.9         6.1         4.8         -2% -22% 33.9       26.2       -23%

  Gains/(Losses) on Investment 3.1         (15.3)      9.3         195% 161% 7.7         (19.6)      -353%

  SG&A 262.9     145.0     81.3       -69% -44% 776.5     523.3     -33%

EBITDA from Operation (262.9)    (99.0)      1.2         100% 101% (589.2)    (213.9)    64%

Share of Profit of Associates and JVs 63.1       38.0       33.1       -47% -13% 260.5     147.7     -43%

EBITDA (199.8)    (60.9)      34.3       117% 156% (328.7)    (66.2)      80%

  Depreciation & Amortization 127.0     106.4     103.2     -19% -3% 455.8     432.3     -5%

EBIT (326.8)    (167.3)    (68.8)      79% 59% (784.6)    (498.5)    36%

  Finance Costs 32.1       24.6       22.0       -31% -10% 125.9     105.7     -16%

  Gains/(Losses) from Foreign Exchange (5.9)        (0.3)        0.1         101% 125% 2.2         7.1         228%

  Gains/ (Losses) from Non-Recurring Items 0.0         (2.0)        (132.7)    -1167114% -6581% 55.5       (134.7)    -343%

Profits/(Losses) before Income Tax (364.8)    (194.2)    (223.5)    39% -15% (852.8)    (731.7)    14%

   Income Tax Expenses 14.4       1.0         2.1         -85% 107% 28.4       18.0       -37%

Net Profits/(Losses) (379.2)    (195.2)    (225.6)    41% -16% (881.3)    (749.7)    15%

Net Profits/(Losses) Attributable 

  to Non-Controlling Interest (161.1)    (80.5)      (94.3)      41% -17% (370.2)    (312.5)    16%

Net Profits/(Losses) to TTA (218.0)    (114.7)    (131.3)    40% -15% (511.1)    (437.2)    14%

Normalized Net Profits/(Losses) (379.2)    (193.2)    (92.9)      76% 52% (936.8)    (615.0)    34%

Normalized Net Profits/(Losses) To TTA (218.0)    (113.5)    (54.1)      75% 52% (543.4)    (358.8)    34%

  Gross Margin (%) -1% 7% 8% 5% 9%

  EBITDA Margin (%) -24% -7% 4% -11% -2%

  Net Profit Margin (%) -45% -24% -26% -29% -23%

*TTA directly and indirectly held 58.22% of issued and paid up capital of MML at the end of December 2019.

**As consolidated on TTA's P&L

***Normalized Net Profits/(Losses) = Net Profits/(Losses) - Non-Recurring Items 

Brent Crude Oil (US$/Barrel) 
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ถึงแม้ไตรมาสที่ 4/2562 จะเป็นไตรมาสที่อ่อนตัวตามฤดูกาลของธุรกิจ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมีรายได้
เพิ่มขึน้ 4%QoQ และ 2%YoY เป็น 860.7 ล้านบาท เน่ืองจากอตัราการใชป้ระโยชน์เรือท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากงานท่ี
ต่อเน่ืองจากสญัญาใหบ้ริการท่ีรอส่งมอบมูลค่าสูงจากไตรมาสท่ีผา่นมา จ านวนวนัท างานเพ่ิมข้ึนสองเท่า YoY เป็น 240 วนั 
ในไตรมาสท่ี 4/2562 ส่วนในไตรมาสท่ี 4/2561 มีการน าเรือ 1 ล า เขา้อู่แห้ง (dry-docking) ตามรอบเวลาการบ ารุงรักษา 
อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือ (performing vessel utilization rate) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 35 ในไตรมาสท่ี 4/2561 เป็นร้อยละ 
87 ในไตรมาสท่ี 4/2562 ก าไรขั้นตน้เป็นบวก จ านวน 68.4 ลา้นบาท ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วม
คา้รักษาระดบั QoQ ท่ี 33.1 ลา้นบาท แต่ลดลง YoY เน่ืองจากการปรับอตัราค่าเช่าภายในของเรือเปล่าภายใตส้ัญญาใหม่ท่ี
ต่ออายอุอกไปอีก 3 ปี ในปี 2562 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 44%QoQ และ 69%YoY สาเหตุหลกัมาจากการ
ปรับโครงสร้างดว้ยยทุธวธีิ rightsizing และ ค่าใชจ่้ายค่าท่ีปรึกษาต่างๆ ท่ีลดลง EBITDA ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมีรายได้เพิ่มขึ้น 7%YoY เป็น 3,286.0 ล้านบาท จากอัตราการใช้
ประโยชน์เรือท่ีเพ่ิมข้ึน โดยอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือ (performing vessel utilization rate) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 52 ในปี 
2561 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2562 ตามจ านวนวนัท างานของเรือท่ีเพ่ิมข้ึนและประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีสูงข้ึนจากการ
น าเรือเขา้อู่เยน็ จ านวน 1 ล า ในไตรมาสท่ี 2/2562 จ านวนวนัท างานเพ่ิมข้ึน 23%YoY เป็น 907 วนั และไม่มีการน าเรือเขา้อู่
แห้ง (dry-drocking) ในปี 2562 เม่ือเทียบกบัการน าเรือเขา้อู่แห้ง จ านวน 4 ล า ในปี 2561 ทั้ งน้ี แมว้่ารายไดจ้ะเพ่ิมข้ึน
เล็กน้อย แต่ก าไรขั้นตน้ปรับเพ่ิมข้ึนสองเท่าเป็น 302.7 ลา้นบาท จากอตัราการใชป้ระโยชน์เรือและประสิทธิภาพในการ

Revenue Breakdown by Services (in million Baht) 
+7%YoY 

 

+2%YoY 

+4%QoQ 

Vessel Working Days & Utilization Rate
 (1), (2), (3) 

(1)
 Performing vessels only. Since 2Q/19, there have been 3 performing vessels, compared to 4 performing 

vessels in previous period.
  

(2)
 Utilization rate is the percentage of time that our vessels generated revenues and is determined by dividing 

operating days by available service days
(3)

 
(3)

 Available service days are calendar days less planned off hire days associated with major repairs, dry 

dockings, or special or intermediate surveys. 
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ด าเนินงานท่ีสูงข้ึน ในท านองเดียวกนั อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัดีข้ึน YoY จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2562 ค่าใชจ่้าย
ในการขายและบริหารลดลง 33%YoY สาเหตุหลกัมาจากการปรับโครงสร้างดว้ยยทุธวิธี rightsizing  และค่าใชจ่้ายค่าท่ี
ปรึกษาท่ีลดลง ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ลดลงอยูท่ี่ 147.7 ลา้นบาท  เน่ืองจากการปรับอตัรา
ค่าเช่าภายในของเรือเปล่าภายใตส้ญัญาใหม่ อาย ุ3 ปี ท่ีเพ่ิงต่ออายใุนปี 2562 น้ี ถึงแมว้า่ EBITDA จะเป็นลบแต่ปรับตวัดีข้ึน 
80%YoY เป็น (66.2) ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง YoY เน่ืองจากในปี 2561 มีการบนัทึกรายการปรับปรุงภาษีเงินได้
นิติบุคคลของรอบปี 2560 เพ่ิมเติมข้ึนมา นอกจากนั้น ยงัมีผลขาดทุนจากรายการพิเศษ จ านวน 134.7 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุ
หลกัมาจากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและการดอ้ยค่าทางบญัชีของเรือวิศวกรรมใตท้ะเลท่ีเก็บอยูใ่นอู่เยน็ (cold-stacked subsea 
vessel) จ านวน 2 ล า โดยสรุป กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังรายงานผลขาดทุนสุทธิ จ านวน 749.7 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิ
ส่วนที่เป็นของ TTA จ านวน 437.2 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA จ านวน 
358.8 ล้านบาท ซ่ึงปรับตัวดีขึน้ 184.6 ล้านบาท หรือ 34%YoY ในปี 2562 ส่วนมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบ (order 
book) ณ ส้ินปี 2562 เพิม่ขึน้เป็นสองเท่าจากปลายปีก่อน จนแตะระดบั 217 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นคร้ังแรกนับตั้งแต่ปลายปี 
2559 โดย สาเหตุหลกัมาจากลูกค้ารายเดมิในตะวนัออกกลางได้ขยายระยะเวลางานบริการนอกชายฝ่ังเพิม่เตมิอกี 3 ปี  

ส าหรับธุรกิจขุดเจาะ  เรือขุดเจาะประเภท  jack-up drilling rigs สเปคสูง จ านวน 3 ล า ด าเนินงานภายใต้บริษัท
ร่วมแห่งหนึ่ง มอีตัราการใช้ประโยชน์ของเรือเฉลีย่สูงถึงร้อยละ 100 ในปี 2562 ทั้งน้ี ถึงปัจจุบนั สญัญาส าหรับเรือขดุเจาะน้ี
ไดรั้บการต่ออายุทั้ง 3 สัญญาออกไปอีก 3 ปี กบัลูกคา้รายเดิม โดยสัญญาจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน ปี 2565 เดือน
ธนัวาคม ปี 2565 และ เดือนเมษายน ปี 2566 
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กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร (Agrochemical Segment) 
Performance Summary 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทายในปี 2562 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ยังคงสามารถรักษาต าแหน่งใน
อุตสาหกรรมไว้ได้ นอกจากปัจจยัเร่ืองราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีส าคญัตกต ่าและตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงแลว้ กลุ่มธุรกิจ
เคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรยงัตอ้งเผชิญหนา้กบัการแข่งขนักบัผูผ้ลิตปุ๋ยจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นผลมาจากการยกเวน้ภาษีส่งออก
ปุ๋ยของประเทศจีนตั้งแต่ตน้ปีน้ี  อยา่งไรก็ตาม ปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 3%YoY เป็น 189.8 พนัตนั ในปี 2562 ปริมาณ
ขายปุ๋ยภายในประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 22%YoY เป็น 142.9 พนัตนั จากการเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณขายปุ๋ยเชิงเด่ียว (single fertilizer) และปุ๋ยเชิงผสม (NPK fertilizer) ท่ีเป็นสูตรหลกั เช่น สูตร 20-20-15 และสูตร 
15-15-15 ส่วนปริมาณการส่งออกปุ๋ยลดลง 30%YoY เป็น 47.0 พนัตนั สาเหตุหลกัมาจากการแข่งขนักบัผูผ้ลิตปุ๋ยจาก
ประเทศจีน ซ่ึงส่วนใหญ่ส่งผลกระทบกบัประเทศท่ีติดชายฝ่ังทะเล โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ ดงันั้นกลุ่มธุรกิจฯ จึงหัน
ไปมุ่งเนน้ตลาดในทวีปแอฟริกา ทั้งน้ี หากพิจารณาตามประเภทของปุ๋ย ปริมาณขายปุ๋ยเชิงเด่ียวเพ่ิมข้ึนสองเท่า YoY เป็น 
45.4 พนัตนั และคิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมดในปี 2562 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 12 ในปี 2561 เน่ืองจาก

                                             in million Baht 4Q/18 3Q/19 4Q/19 % YoY % QoQ 2018 2019 % YoY

Sales Revenue 623.8     628.1     788.8     26% 26% 2,715.6  2,820.5  4%

  Raw Material Costs 478.0     497.7     589.2     23% 18% 2,105.8  2,265.1  8%

Gross Profits/(Losses) (Spread)** 145.7     130.4     199.7     37% 53% 609.9     555.4     -9%

  Service & Other Income 15.6       13.9       15.1       -3% 8% 67.6       64.5       -5%

  Operating Cost 51.9       50.1       50.7       -2% 1% 231.5     197.2     -15%

  Cost of Providing Services 7.8         6.9         5.6         -28% -19% 31.9       27.2       -15%

  SG&A 76.4       58.0       72.1       -6% 24% 279.1     243.3     -13%

EBITDA 25.3       29.4       86.4       241% 194% 135.0     152.3     13%

  Depreciation & Amortization 16.9       15.8       15.5       -8% -2% 67.3       64.1       -5%

EBIT 8.4         13.6       70.9       741% 421% 67.7       88.1       30%

  Finance Costs 1.5         3.3         3.5         130% 8% 5.8         14.6       151%

  Gains/(Losses) from Foreign Exchange 2.0         1.3         (0.3)        -115% -123% (9.0)        (11.4)      -27%

Profits/(Losses) before Income Tax 8.9         11.7       67.0       655% 471% 52.9       62.3       18%

   Income Tax Expenses 3.3         3.2         12.6       277% 296% 15.0       18.4       23%

Net Profits/(Losses) 5.5         8.6         54.4       883% 536% 37.9       43.8       16%

Net Profits/(Losses) Attributable 

  to Non-Controlling Interests 1.7         2.7         17.1       883% 536% 11.9       13.8       16%

Net Profits/(Losses) to TTA 3.8         5.9         37.3       883% 536% 26.0       30.0       16%

  Gross (Spread) Margin (%) 23% 21% 25% 22% 20%

  EBITDA Margin (%) 4% 5% 11% 5% 5%

  Net Profit Margin (%) 1% 1% 7% 1% 2%

*TTA held 68.52% of issued and paid up capital of PMTA at the end of December 2019.

**As consolidated on TTA's P&L

***Gross Profits(Spread) = Sales Revenues - Raw Material Costs

Sales Revenue Breakdown by Product (in million Baht) 
+4%YoY 

 

+26%YoY 

+26%QoQ 
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เกษตรกรเลือกใชปุ๋้ยเชิงเด่ียวเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีตกต ่า ส่วนปริมาณขายปุ๋ยเชิงผสมลดลง 
11%YoY เป็น 144.5 พนัตนั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2562 กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตรมรีายได้จากการขาย 2,820.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 4%YoY สาเหตุหลกั

มาจากปริมาณขายปุ๋ยท่ีเพ่ิมข้ึนและการเติบโตของธุรกิจผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน ทั้ งน้ี การมุ่งเน้นขยายธุรกิจ
ผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้รายไดส่้วนน้ีเติบโตข้ึน 14%YoY เป็น 207.6 ลา้นบาท ส่วนผลจาก
การมุ่งเนน้ผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรสูงและตน้ทุนวตัถุดิบท่ีลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั ท าให้อตัราก าไรขั้นตน้ (spread margin) 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16 ในช่วงคร่ึงปีแรก เป็นร้อยละ 23 ในช่วงคร่ึงปีหลงั อยา่งไรก็ตาม ก าไรขั้นตน้ (spread) ลดลง 
9%YoY เป็น 555.4 ลา้นบาท จากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงในช่วงคร่ึงปีแรก ตน้ทุนการด าเนินงานและตน้ทุนการให้บริการ
รวมกันลดลง 15%YoY สาเหตุหลกัมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และตน้ทุนไฟฟ้าและ
เช้ือเพลิงท่ีลดลง ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 13%YoY จากค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดท่ีลดลงและค่าขนส่งท่ี
ลดลงตามปริมาณการส่งออกปุ๋ยท่ีลดลง ดงันั้น EBITDA เพ่ิมข้ึน 13%YoY เป็น 152.3 ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงัมีผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริง จ านวน 11.4 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินบาทแข็งค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐและดองเวยีดนาม ดงันั้น กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตรรายงานผลก าไรสุทธิ จ านวน 43.8 ล้านบาท 
และผลก าสุทธิส่วนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 30.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 16%YoY ในปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากธุรกิจปุ๋ ยเคมีแล้ว กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังให้บริการจัดการพื้นที่โรงงาน โดยมีพื้นที่
ให้บริการ 66,420 ตารางเมตร รายไดจ้ากการให้บริการจดัการพ้ืนท่ีโรงงานและรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนในสกุลเงินดองเวียดนาม 
แต่ลดลง 5%YoY ในสกลุเงินบาท เป็น 64.5 ลา้นบาท ในปี 2562 จากการแปลงค่างบการเงิน 

 

Total Fertilizer Sales Volume Breakdown (KTons) 

+42%YoY 

+28%QoQ 

+3%YoY 

 

Factory Area for Leasing & Occupancy Rate 
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กลุ่มการลงทุนอืน่ (Investment Segment) 
กลุ่มการลงทุนอืน่มุ่งเน้นธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ การบริหารทรัพยากรน า้ และโลจสิตกิส์  

 ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่:  
 

 
 

พซิซ่า ฮัท ด าเนินงานภายใตบ้ริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 70 สามารถท าก าไรไดเ้ป็นคร้ังแรกในปี 2562 ซ่ึง
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พิซซ่า ฮทั มีสาขาทั้งหมด 147 สาขาทัว่ประเทศ ซ่ึงสาขาทั้งหมดท่ี
เปิดใหม่เป็นสาขาท่ีเปิดตามหวัเมืองใหญ่ 

ทาโก้เบลล์ (Taco Bell) เป็นเฟรนไชส์อาหารก่ึงเม็กซิกันสไตล์ท่ีมีช่ือเสียงชั้นน าระดับโลกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด าเนินงานภายใตบ้ริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 70 ทาโกเ้บลลไ์ดเ้ปิดสาขาแรกในประเทศไทยในเดือน
มกราคม 2562 และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทาโก้เบลล์ มีสาขาทั้ งหมด 5 สาขา ทั่ว
ประเทศ ซ่ึงสาขาทั้งหมดท่ีเปิดใหม่เป็นสาขาท่ีเปิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ธุรกจิบริหารทรัพยากรน า้:  
บริษัท เอเชีย อนิฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“AIM”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุ้นอยู่

ร้อยละ 80.5 เป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า AIM ยงัไดรั้บ
สมัปทานในการจ าหน่ายน ้ าประปาในหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านบริษทัยอ่ยท่ี AIM ถือหุ้นอยูร้่อยละ 66.7 ทั้งน้ี ในปี 
2562 AIM ไดเ้ขา้ร่วมประมูลโครงการของภาครัฐ โดยมีมูลค่าโครงการรวมกนัมากกวา่ 1 พนัลา้นบาท โดย ณ ปัจจุบนั AIM 
ไดเ้ซ็นสญัญา 1 โครงการ มูลค่ากวา่ 250 ลา้นบาท 

 

 No. of Outlets 4Q/18 3Q/19 4Q/19 YoY QoQ 2018 2019 YoY

Pizza Hut 137 144        147        7% 2% 137 147        7%

Taco Bell 0 3 5 100% 67% 0 5 100%
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัฯ ได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา หรือนางวรพินท์ อิศราธรรม เป็นผูล้ง
ลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ หรือนายจิเทนเดอร์ 
พอล เวอร์มา หรือนางวรพินท์ อิศราธรรม ก ากบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผู ้จัดการใหญ่และประธาน

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 – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 67 - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต ไม่มี 0.01 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการ/    กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการ   2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ  ากดั )มหาชน( 
ประธานกรรมการบริหาร 

 
   นวตักรรมสงัคม คณะ   

  มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    
  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

  2561 – ปัจจุบนั 
 

2561 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการอิสระ/ประธาน 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั )มหาชน( 
 
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ  ากดั )มหาชน( 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555 

 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
  กิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ 

   กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร 

 

    บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั   2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั เอสวีไอ จ ากดั )มหาชน( 
    มหาสารคาม    ประธานกรรมการ  
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี   2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั ไทยคม จ ากดั )มหาชน( 
    บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ    ประธานกรรมการบริหาร  
    จดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยั   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั )มหาชน( 
    ราชภฏัเพชรบุรี   2554 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธาน บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั )มหาชน( 
  - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  

  กิตติมศกัด์ิ สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
  บริหารศาสตร์  

   คณะกรรมการสรรหาและ
ก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการ
พฒันาความเป็นผูน้ าและ 

 

  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎี 
  บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลยั 

   ก าหนดค่าตอบแทน/
กรรมการทบทวนกลยทุธ์
และโครงสร้างองคก์ร 

 

  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
  )M.B.A.) Utah State University 

  2556 – 2560 
 

กรรมการ/กรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร 

บริษทั ปตท. จ  ากดั )มหาชน( 

    ประเทศสหรัฐอเมริกา   2554 – 2561 กรรมการอิสระ/  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั )มหาชน( 

      ประธานกรรมการ  

หมายเหตุ 1( ขอ้มูลสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                             2( สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะแลว้ 
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ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 67 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์    2554 – 2558 กรรมการอิสระ/ประธาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน( 
)ต่อ(    สาขาวิศวกรรมโยธา     กรรมการบริหาร  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2550 – 2554 กรรมการ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั 
  - หลกัสูตรนิติธรรมเพื่อ     )มหาชน( 
    ประชาธิปไตยรุ่นท่ี 7 (นธป7)    2549 – 2556 กรรมการ/ประธานกรรมการ/ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั )มหาชน(   
    ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ    ประธานกรรมการบริหาร  
  - หลกัสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและ   2548 – 2554 กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ากดั )มหาชน( 
    สร้างเครือข่ายนวตักรรม”  รุ่นท่ี   2546 – 2554 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ี บริษทั ปตท. จ  ากดั )มหาชน( 
    1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ    บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ  
    ไทย )BRAIN 1) ปี 2561    ใหญ่  
  - หลกัสูตร “Cryptoasset  

  Revolution” รุ่นท่ี 1 โดยสมาคม 
  2543 – 2554 กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 

)มหาชน( 
    ฟินเทคแห่งประเทศไทย    การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
    ร่วมกบับริษทั ไอโครา จ  ากดั    2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธาน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั )มหาชน( 
    )CAR 1) ปี 2561    กรรมการบริหาร  
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น   การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 
    วิทยาการพลงังาน )วพน.(    2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยห์ยวนตา้ )ประเทศไทย( จ  ากดั 
    สถาบนัวิทยาการพลงังาน    2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัไอร่า พร๊อพเพอร์ต้ี จ  ากดั )มหาชน( 
    รุ่นท่ี 3 ปี 2556   2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ องคก์รธุรกิจเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื )TBCSD) 
  - หลกัสูตร Role of Chairman    2557 – 2562 สมาชิก สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
    Program (RCP) สมาคมส่งเสริม   2557 – 2562 รองกรรมาธิการพลงังานคน สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
    สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  )IOD) รุ่นท่ี 28/2555 
   ท่ี 1 คณะกรรมาธิการ

พลงังาน  
 

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง   
  )วตท.( สถาบนัวิทยาการตลาด 
  ทุน รุ่นท่ี 3 ปี 2549 

  2549 – 2551 สมาชิก สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
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อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
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ความสมัพนัธ์ทาง
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ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
)ต่อ( 

67 - หลกัสูตร Director   
  Accreditation Program (DAP)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนั   
  กรรมการบริษทัไทย )IOD)   
  รุ่นท่ี 26/2547 
- หลกัสูตรการเมืองการปกครอง 
  ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ 
  นกับริหารระดบัสูง )ปปร.(  
  สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 6   
  ปี 2546 
- Certificate in Advanced  
  Management Program (AMP),  
  Harvard Business School  
  รุ่นท่ี 155 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  ปี 2541 
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร 
  ภาครัฐร่วมเอกชน )วปรอ 4010)  
  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
  รุ่นท่ี 10  ปี 2541 

     

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 41 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  พ่ีชายของ 22.05 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ/กรรมการ    การเงินจากมหาวิทยาลยับอสตนั นางสาวอุษณา )รวมจ านวน 2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั )มหาชน( 
ผูจ้ดัการใหญ่  - ปริญญาตรี สาขาการเงิน จาก มหากิจศิริ หุ้นท่ีถือผา่น 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ  ากดั  
และประธานหนา้ท่ีบริหาร/    มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค  คสัโตเดียน   )มหาชน( 
กรรมการบริหาร/    ประเทศสหรัฐอเมริกา  แลว้( 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  
ประธานกรรมการการ       )มหาชน( 
อ านาจลงนามผกูพนั 

บริษทัตามท่ีก าหนดใน 

หนงัสือรับรอง 

      2555 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

บริษทั โทรีเซนไทย  เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั )มหาชน( 
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คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  - หลกัสูตร Digital Edge Fusion   2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั )มหาชน( 
)ต่อ(    (DEF) มหาวิทยาลยัศรีปทุม   2554 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน)  
    รุ่นท่ี 1  ปี 2670   2666 – 2671  รองประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน)  
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - หลกัสูตร Ultra Wealth – Invest    2552 – 2554 กรรมการและผูช่้วยประธาน บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ  ากดั )มหาชน( 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555    Like A Master รุ่นท่ี 2 ปี 2559    กรรมการและผูอ้  านวยการ  
  - หลกัสูตร Academy of Business     ใหญ่  
    Creativity (ABC) มหาวิทยาลยั   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
    ศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559   2555 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน)  
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง     และรองประธาน  
    สถาบนัวิทยาการตลาดทุน    กรรมการบริหาร  
    )หลกัสูตร วตท.( รุ่นท่ี 17    2558 – 2562 กรรมการ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป  
    ปี 2556     จ ากดั 
  - หลกัสูตร Director Certification   การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 
    Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2548   2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ออร่า จ  ากดั 
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ดร้ิงค ์จ  ากดั 
    กรรมการบริษทัไทย )IOD(   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์ 
  - หลกัสูตร Director        )ประเทศไทย( จ  ากดั 
    Accreditarion  Program   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จ ากดั 
    (DAP) รุ่นท่ี 30/2547   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ  ากดั 
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั อีคอมเมิร์ซ จ  ากดั 
    กรรมการบริษทัไทย )IOD(   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ  ากดั 
     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง )ประเทศไทย( จ  ากดั 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส 

       ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอช จ ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
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คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
)ต่อ(     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 ์ซพั

พลายส์ 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 เฟิร์นเลย ์)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 – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 
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ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 

)ต่อ(     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 

     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 

     2651 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลควดู คนัทรีคลบั จ  ากดั 

     2651 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ากดั 

     ปัจจุบนั 
2553 – 2557 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ากดั 
บริษทั สินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ จ  ากดั 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105554085813&jpTypeCode=5
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง
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(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง 79 - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการการลงทุน/  

   บณัฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา   
  มหาวิทยาลยัออร์เซย ์ 

  2562 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการและ 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
(มหาชน)  

กรรมการบริหารความเส่ียง
และกรรมการผูมี้อ  านาจลง 

   ประเทศฝร่ังเศส 
- ปริญญาปริญญาดุษฎีบณัฑิต  

   
2548 – 2553 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน)  

บริษทั ไทยน็อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน)  
นามผกูพนับริษทัตามท่ี    กิตติมศกัด์ิ สถาบนัเทคโนโลย ี   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 

ก าหนดในหนงัสือรับรอง    พระจอมเกลา้   2556 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีมิใช่เป็น บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน)  

  - หลกัสูตร Director Accreditation    กรรมการบริหาร  

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ    Program )DAP( รุ่นท่ี 74/2551   การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์ 
    กรรมการบริษทัไทย )IOD(     )ประเทศไทย( จ  ากดั 

     2561 – ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษทั พีทีจีซี จ  ากดั 
บริษทั พีที เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส 
อินโดนีเซีย 
บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส 
ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 

     2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 

     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 
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
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ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 2 จ ากดั 

(ต่อ)     2559  – 2562 กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
     2541  – 2547 ประธาน หอการคา้ฝร่ังเศส – ไทย 
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 66 - ปริญญาตรี Commerce  ไม่มี 0.003 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ    (Honors), 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 TLCA CFO    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  
กรรมการบริหารความเส่ียง/    Professional Development      (มหาชน)  
กรรมการการลงทุนและ    ปี 2562   2548 – 2554 CFO and Acting Managing  บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  - หลกัสูตร Accounting for    Director  
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนด    Financial Instruments    การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 

ในหนงัสือรับรอง    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม   2559 – ปัจจุบนั กรรมการท่ีมิใช่กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน)  
    ราชูปถมัภ ์รุ่นท่ี 3/62    บริหาร  
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - หลกัสูตร Diploma Examination    2554 - 2558 Board’s Member,  Jindal Stainless Limited 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    Executive Director & CFO  
   บริษทัไทย )IOD) รุ่นท่ี 49/2559   การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 

  - หลกัสูตร The Board’s Role in  
Mergers and Acquisition (M&A) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย )IOD) รุ่นท่ี 1/2554 

  2561 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 

 
2560 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษทั พีทีซีจี จ  ากดั 

บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
คอมพานี แอลแอลซี 

บริษทั โทรีเซน )อินโดไชน่า( เอส.เอ. 
  - หลกัสูตร Director    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง )ประเทศไทย( จ  ากดั 
    Certification Program (DCP)   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  รุ่นท่ี 78/2549 
  2560 – ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 จ ากดั 

บริษทั เอม็ทีอาร์ – 2 จ ากดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 

(ต่อ) 

    2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์พีทีอี แอลทีดี 

บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

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 เฟิร์นเลย ์)ประเทศไทย( จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 

     2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 

     2558 – 2559 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

     2546 – 2548 Finance Director Asia Dole Asia ประเทศฟิลิปปินส์ 
     2545 – 2546 Asia Regional Treasurer Dole Food Company ฮ่องกง 
     2541 – 2545 Finance Director and 

Controller 
Dole Thailand Limited ประเทศไทย 

     2539 – 2541 Finance Director Seagate Technology ประเทศไทย 
     2531 – 2539 - ด ารงอีกหลากหลายต าแหน่งในระดบัแนวหนา้ 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 3: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นอ้งสาวของ 4.38 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการ /กรรมการ สรรหา    จากสถาบณับณัฑิตบริหารธุรกิจ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ  ากดั (มหาชน)  
และก าหนดค่าตอบแทน/    ศศินทร์แห่งจุฬาลงกร์ และคู่สมรสของ  2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน)  

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ    วิทยาลยั ซ่ึงเป็นโครงการร่วม นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
และกรรมการผูมี้อ  านาจลง    กบั  Kellogg Graduate School   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
นามผกูพนับริษทัตามท่ี    of Management of    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ แคปปิตอล จ ากดั 
ก าหนดในหนงัสือรับรอง     Northwester University   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ากดั )มหาชน( 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555    จากมหาวิทยาลยับอสตนั    2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ 
    สหรัฐอเมริกา ปี 2656     ซพัพลายส์ จ  ากดั 
  - หลกัสูตร Director    2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ากดั 
    Accreditation Program (DAP)   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
    รุ่นท่ี 30/2547 จากสมาคม   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
    ไทย )IOD(   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 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  
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ     2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 

)ต่อ(     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 
นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 42 - ปริญญาโท ดา้นคณิตศาสตร์ คู่สมรสของ 4.38 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ    ประกนัภยั มหาวิทยาลยับอสตนั  นางสาวอุษณา )ถือหุ้นโดย 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน)  

ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส    ประเทศสหรัฐอเมริกา มหากิจศิริ คู่สมรส(  ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  
และประธานกลุ่มอาหาร  - ปริญญาตรี ดา้นวิศวกรรมอุตสา-    และประธานกลุ่มอาหาร  
และเคร่ืองด่ืม    หการและการวิจยัเชิงปฎิบติัการ    และเคร่ืองด่ืม  
    มหาวิทยาลยัแมสซาจูเซทส์   การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ    ประเทศสหรัฐอเมริกา   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 266:  - หลกัสูตร Director Certification   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
    Program สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั 
    กรรมการบริษทัไทย )IOD(   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ากดั 
    รุ่นท่ี 11:/2662   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั 
  - Pacific Basin Economic    2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง )ประเทศไทย( จ  ากดั 
    Council Thailand (PBEC) –    2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
    Director General 2545 – 2547   2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั Chief Business Development  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
      Officer  

     2553 – ปัจจุบนั 
2559 – 2562 

CEO/Founder 
กรรมการ 

บริษทั มูเกนได จ ากดั 

บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน)  

     2559 – 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=0105554085813&jpTypeCode=5
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 84 - B.S. Degree in electrical ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสระ/    Engineering มหาวิทยาลยันอร์ท   2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
ประธานกรรมการตรวจสอบ    แคโรไลนาสเตด ประเทศ     (มหาชน)  

    สหรัฐอเมริกา 2507    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - Professional Degree in Electrical   2557 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559    Engineering มหาวิทยาลยันอร์ท    และ กรรมการสรรหาและ   (มหาชน)  

    แคโรไลนาสเตด ประเทศ    ก าหนดค่าตอบแทน  

    สหรัฐอเมริกา 2519   2547 – 2558 ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุน แอด็วานซ์ จ  ากดั )มหาชน( 
  - หลกัสูตร Capital Market Academy   2532 – 2537 กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน)  

    (CMA) รุ่น 6/2551 สมาคมส่งเสริม   2530 – 2532 กรรมการและรองกรรมการ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน)  

    กรรมการบริษทัไทย    ผูจ้ดัการใหญ่  

  - หลกัสูตร Director Certification   การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 
    Program (DCP) รุ่น 96/2550   2556 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
    สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั   2548 – 2554 รองประธานกรรมการ บริษทั ขนส่ง จ  ากดั 
    ไทย   2542 – 2554 ประธานกรรมการ บริษทั หมอมี จ  ากดั 
  - ประกาศนียบตัร วิทยาลยัป้องกนั   2537 – 2540 กรรมการ บริษทั ขนส่ง จ  ากดั )Government Enterprise( 
    ราชอาณาจกั )วปอ.( รุ่นท่ี    2513 – 2530 ผูช่้วยกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 
    377/2537      

นายสนัติ บางออ้ 84 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการอิสระ/    การเกษตร มหาวิทยาลยัเทก็ซสัเทค   2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
ประธานกรรมการก ากบัดูแล    ประเทศสหรัฐอเมริกา    ประธานกรรมการก ากบัดูแล (มหาชน)  
กิจการ/ประธานกรรมการสรรหา  - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต    กิจการ/ ประธานกรรมการ  
และก าหนดค่าตอบแทน/    )การคลงั( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    สรรหาและก าหนด  
      ค่าตอบแทน/ กรรมการ  

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ      ตรวจสอบ  
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555        
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นายสนัติ บางออ้  - หลกัสูตร Audit Committee    การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
)ต่อ(    Seminar – Get Ready for the Year    2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธาน บริษทั ประชาอาภรณ์ จ  ากดั (มหาชน)  

    End สภาวิชาชีพในพระบรม    กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
    ราชูปถมัภ ์ปี 2558   2553 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ประชาอาภรณ์ จ  ากดั (มหาชน)  

  - หลกัสูตร Audit Committee    การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 

    Program (ACP) สมาคมส่งเสริม   2559 – ปัจจุบนั อนุกรรมการจดัท าบนัทึก  
    สถาบนักรรมการบริษทัไทย )IOD)     ขอ้ตกลงและประเมินผลการ  
    รุ่นท่ี 42/2556    ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขา  
  - หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk     สาธารณูปการ อุตสาหกรรม  
    Management (MFM) สมาคม    และพาณิชยกรรมเชิงพาณิชย ์  
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั    2555 – 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึก กระทรวงการคลงั 
    ไทย )IOD) รุ่นท่ี 9/2556    ขอ้ตกลงและประเมินผล  
  - หลกัสูตร Monitoring the System     การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  
    of Internal Control and Risk     สาขาส่ือสารและพลงังาน  

    Management (MIR) สมาคม    ของคณะกรรมการ  
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั     ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ  

    ไทย )IOD) รุ่นท่ี 14/2556   2549 – 2552 อธิการบดี มหาวิทยาลยัโยนก จงัหวดัล าปาง 
  - หลกัสูตร Monitoring the Internal    2544 – 2545 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
    Audit Function (MIA) สมาคม   2542 – 2544 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั    2540 – 2549 รองเลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
    ไทย )IOD) รุ่นท่ี 14/2556     แห่งชาติ 
  - หลกัสูตร Monitoring the Quality of    2539 – 2542 กรรมการ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

    Financial Reporting (MFR) สมาคม      
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั       

    ไทย )IOD) รุ่นท่ี 17/2556      
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นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 73 - M.A. Economics Georgetown  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

กรรมการอิสระ/     University, USA   2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
กรรมการตรวจสอบ/  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต )เกียรตินิยม     (มหาชน)  
ประธานกรรมการบริหาร    ดี( มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)  

ความเส่ียง  - หลกัสูตร Audit Committee    2554 – 2557 ประธานกรรมการก ากบัดูแล บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)  
    Program (ACP 27/2552) จาก    กิจการท่ีดี  

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2662  – 2562 ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุนแอด๊วานซ์ จ ากดั (มหาชน)  

เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556    บริษทัไทย )IOD(   2552 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)  
  - หลกัสูตร Director Certification   2552 – 2559 กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน)  
    Program (DCP 104/2551) จาก   2549 – 2552 กรรมการอิสระ กรรมการ บริษทั ปตท.เคมิคอล จ ากดั )มหาชน( 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    ตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
    บริษทัไทย )IOD(   2548 – 2550 ประธานกรรมการ บริษทั โรงกลัน่น ้ามนัระยอง จ ากดั (มหาชน)  
  - หลกัสูตร Finance of Non-finance   2547 – 2551 ประธานกรรมการ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
    Director (FND 13/2547) จาก     จ ากดั )มหาชน( 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2547 – 2551 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน)  
    บริษทัไทย )IOD(   2546 – 2550 ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. จ  ากดั )มหาชน( 
  - หลกัสูตร Rolf of Chairman   2546 – 2550 ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตการไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จ  ากดั   
    Program (RCP 10/2547) จาก      (มหาชน)  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 

    บริษทัไทย )IOD(   2555 – 2561 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ  ากดั 

  - หลกัสูตร Director Accreditation   2546 – 2547 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
    Program (DAP 8/2547) จาก   2545 – 2549 ปลดั กระทรวงพลงังาน 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      

    บริษทัไทย )IOD(      
  - หลกัสูตรการป้องกนัราชณาอาจกัร      

    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      

    )วปอ.( รุ่นท่ี 40      
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นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์  - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง      

)ต่อ(    การเมืองการปกครองระบอบ      

    ประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหาร      
    ระดบัสูง )ปปร.( สถาบนั      
    พระปกเกลา้ รุ่นท่ี 5      
  - หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง      

    สถาบนัขา้ราชการพลเรือน )นบส.1(      

    รุ่นท่ี 13/2536      

  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง      

    สถาบนัวิทยาการตลาดทุน      

    )หลกัสูตร วตท.( รุ่นท่ี 5      
นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 70 - ปริญญาเอก Industrial Engineering,  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสระ    Lamar  University     2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
    ประเทศสหรัฐอเมริกา     (มหาชน)  
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ  - ปริญญาโท Industrial Enginerring,   2557 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานส ารอง  บริษทั ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั )มหาชน( 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558    Lamar    Board Risk Committee  

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต   2661 – 2662 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน)  

    )วิศวกรรมเคร่ืองกล( จุฬาลงกรณ์    กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้  

    มหาวิทยาลยั    และก๊าซธรรมชาติ  

  - หลกัสูตร Role of the Compensation   2657 – 2660 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปตท. จ  ากดั )มหาชน( 
    Committee (RCC) สมาคมส่งเสริม    กลุ่มธุรกิจส ารวจ ผลิต และ  

    สถาบนักรรมการบริษทัไทย )IOD(    ก๊าซธรรมชาติ  
   รุ่นท่ี 10/2553   2543 – 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

      ปตท. ปฏิบติังานในต าแหน่ง จ ากดั (มหาชน)  
      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
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นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์     การด ารงต าแหน่งในบริษทัหน่วยงานอ่ืน/ 
)ต่อ(     2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ากดั 

     2552 – 2555 ประธานกรรมการและ บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่ รีซอร์สเซส จ ากดั 

      รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  

นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั  5: -  License of Law, Emirates  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เอม็  .อลันสัซารี      University   2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา        (มหาชน)  
และก าหนดค่าตอบแทน     การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 

     ปัจจุบนั สมาชิก The National Consulting Council  
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ       สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556     ปัจจุบนั Assistant-Undersecretary The Financial Department of Abu Dhabi  
       สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
     ปัจจุบนั Director General Pvt. & Official office of H.H Sheikh 
       Mohammed Bin Khalifa 
     

  
Bin Zayed Al Nahyan แห่ง 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

     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 – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายซิกมนัต ์สตรอม 73 - ปริญญาโท สาขา Computer  ไม่มี 0.008 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-    Science, Finance/Administration,   2558 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่- บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
อะโกรและโลจิสติกส์    EDB  Hoeyskolen    อะโกรและโลจิสติกส์ (มหาชน) 
    ประเทศนอร์เวย ์   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์  
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร  - Director Certification Program    กรรมการบริหารและ จ ากดั )มหาชน( 
เม่ือวนัท่ี   7 พฤษภาคม 2558    (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั    กรรมการสรรหาและ  
    กรรมการบริษทัไทย )IOD( รุ่นท่ี    ก าหนดค่าตอบแทน  
    182/2556   การด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอ่ืน 
     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 เฟิร์นเลย ์)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 
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายซิกมนัต ์สตรอม 73    2558 – 2559 กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์  
)ต่อ(       จ ากดั 
     2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั 
     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

     2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน )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 )อินโอไชน่า( เอส.เอ. 
     2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ The NORDIC Chamber of Commerce  

กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
     2556 – 2557 กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 

นายวินเซ็นต ์เซียว 46 - ปริญญาเอก Business  ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    Administration (Corporate Law &   2561 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
สายงานกฎหมายและ    Governance), University of South    สายงานกฎหมายและ (มหาชน) 

บริหารงานต่างประเทศ    Australia ประเทศออสเตรเลีย    บริหารงานต่างประเทศ  

  - ปริญญาโท Business   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร    Administration (Oil&Gas), Curtin   2559 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 1: กนัยายน 2671    University    และประธานฝ่ายปฏิบติัการ  

  - ปริญญาโท Global Executive  
  Master of Business Administration, 
  INSEAD 

  2557 – 2558 ผูอ้  านวยการอาวุโส Legal &  

Corporate Affairs/Business 
Development Director 
(Offshore Drilling) 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายวินเซ็นต ์เซียว  - ปริญญาตรี Law (Honors),    2554 – 2556 Corporate Strategy Director/ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

)ต่อ(    Australian National University    Company Secretary/Head of   

    ประเทศออสเตรเลีย    Investor Relations  

  - ปริญญาตรี Commerce    2551 – 2553 General Counsel/Company  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

    (Accounting), Australian National    Secretary & Head of Investor   

    University ประเทศออสเตรเลีย    Relations  

  - หลกัสูตร Director Certification    2548 – 2550 General Counsel & Company  บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) 

    Program (DCP) สมาคมส่งเสริม    Secretary  

    สถาบนักรรมการบริษทัไทย )IOD(   การด ารงต าแหน่งในบริษทัหน่วยงานอ่ืน/ 
    รุ่นท่ี 175/2556   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส  
  - หลกัสูตร Diploma examination     )มาเลเซีย( เอสดีเอน็ บีเอชดี 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส  
    บริษทัไทย )IOD( รุ่นท่ี 38/2556     แอลแอลซี 
  -  Solicitor, Supreme Court of  

   England & Wales 
  2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 

 พีทีอี แอลทีดี  
  - Barrister-at-Law & Solicitor, High    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส  
    Court of Australia     ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั 
  - Barrister-at-Law & Solicitor,   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีที เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส  
    Supreme Court of the Australian     อินโดนีเซีย 
    Capital Territory   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมดซบัซี เซอร์วิสเซส  
       )อินเตอร์เนชัน่แนล( จ  ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล  
       เวนเจอร์ส 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์)มาเลเซีย(  
       เอสดีเอน็ เอชบีดี 

     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส  
)ประเทศไทย( จ  ากดั 
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายวินเซ็นต ์เซียว     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี 
)ต่อ(     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 1 จ  ากดั 
     2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ – 2 จ  ากดั 
     2546 – 2547 ผูจ้ดัการอาวโุส ท่ีปรึกษา 

แห่งประเทศไทย 
บริษทั เจเนอรัล มอเตอร์ส พีทีอี แอลทีดี 

บริษ ั เชฟโรเลต เซลส์ )ประเทศไทย( จ  ากดั 
     2544 – 2545 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายกฎหมาย บริษทั Ferrier Hodgson Co., Ltd. และ  

บริษทั Effective Planners Co., Ltd. ใน  
       ต าแหน่ง Plan Administrator ให้กบั  
       Thai Petrochemical Industry Plc. 
     2542 – 2543 Lawyer Corporate &  

Government Division 

Deacons Graham & James ประเทศ
ออสเตรเลีย 

นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวิด 42 - ปริญญาตรี สาขา Commerce & ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     Management, Lincoln University   2558 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
กลยทุธ์และการพฒันา    ประเทศนิวซีแลนด ์    กลยทุธ์และการพฒันา (มหาชน) 

กรรมการบริหารความเส่ียง  - Chartered Financial Analyst (CFA)   การด ารงต าแหน่งในบริษทัหน่วยงานอ่ืน/ 
กรรมการการลงทุน    Charter holder with CFA Institute   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์  
  - CPA Australia     แมเนจเมน้ท ์)ประเทศไทย( จ  ากดั 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร     2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ  ากดั 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2669     2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 

     2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั 

     2556 – 2557 Senior Vice President gmE maK kna yaM ประเทศสิงคโปร์ 
     2548 – 2555 Executive Director Goldman Sachs ประเทศสิงคโปร์ 
     2547 – 2548 Vice President ECM Libra ประเทศมาเลเซีย 
     2543 – 2547 tamlEnA srit rSceSnAnSn ประเทศมาเลเซีย 
     2541 – 2543 Auditor Ernst & Young ประเทศมาเลเซีย 
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นายสมชาย อภิญญานุกุล 4: - ปริญญาโท สาขา International ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     Business, Swinburne University of   2562 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
สายงานทรัพยากรบุคคล    Technology เมลเบิร์น    สายงานทรัพยากรบุคคล (มหาชน) 
    ประเทศออสเตรเลีย   2559 – 2561 ผูอ้  านวยการสายงาน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บณัฑิต    ทรัพยากรบุคคล (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2672    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   2555 – 2556 ผูอ้  านวยการสายงาน บริษทั ปูนซิเมนตน์ครหลวงไทย จ ากดั  
  - หลกัสูตร “7 อุปนิสยัพฒันาสู่ผูมี้    ทรัพยากรบุคคล  (มหาชน)  
    ประสิทธิผลสูง” หรือ “7 Habits for    (โรงงานสระบุรี)   
    Highly effective People” จดัโดย   การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 

    สถาบนั FranklinConvey    2550 – 2556 ผูอ้  านวยการสายงาน บริษทั  ฟาบริเนท จ ากดั ประเทศไทย 
    ประเทศไทย ปี 2562    ทรัพยากรบุคคล )หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน NYSE – FN 
  - หลกัสูตร Director Accreditation      สหรัฐอเมริกา( 
    Program (DAP) สมาคมส่งเสริม   การด ารงต าแหน่งในบริษทัหน่วยงานอ่ืน/ 
    สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ  ากดั 
    รุ่นท่ี 170/2672    2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
  - The Predictive Index System, PI   2556 – 2559 ผูอ้  านวยการสายงาน บริษทั เอคโค่ (ประเทศไทย )จ  ากดั  
    Management ประเทศสิงคโปร์    ทรัพยากรบุคคล  

  - HRMS Seminar กรุงวอชิงตนั ดี.ซี.      

    ประเทศสหรัฐอเมริกา      
  - PMAT ประเทศไทย      
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3. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัทฯ 
 

 ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินคือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ปรากฏอยูใ่นขอ้ 1 . คณะกรรมการ 
 

ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางสาวบุญเพญ็ ลิขิตวารินทร์ 51 - ปริญญาโทสาขาระบบเทคโนโลย ี ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ     สารสนเทศจากมหาวิทยาลยั   2560 – ปัจจุบนั รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั  
วิเคราะห์การเงินส่วนกลาง     เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี    และวิเคราะห์การเงิน (มหาชน) 
  การอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้น    ส่วนกลาง  
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูท่ี้ได ้  บญัชี   2557 – 2559 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั 
รับมอบหมายให้รับผิดชอบ  - ความรู้เบ้ืองตน้และการประยกุตใ์ช ้    วิเคราะห์การเงินส่วนกลาง  (มหาชน) 
โดยตรงในการควบคุมดูแล    สญัญาเช่าและภาษีเงินได ้จ  านวน 6 ชม.   2554 – 2557 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั 
การท าบญัชีของบริษทัฯ  - การวิเคราะห์งบการเงิน จ านวน 7 ชม.    ตรวจสอบภายในและการ (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2670  - งบกระแสเงินสด จ านวน 7 ชม.    บริหารความเส่ียง  
  - สารสนเทศทางการบญัชี 1 จ  านวน 3 ชม.   การด ารงต าแหน่งงานในหน่วยงานอ่ืน 
  - สารสนเทศทางการบญัชี 1 จ  านวน 9 ชม.   2553 – 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี เคพีเอม็จี สิงคโปร์ 
  - การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน    ภายนอก  
    รุ่นท่ี 3/62 จ  านวน 12 ชม.   2544 – 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ออดิท จ ากดั 
  การอบรมอ่ืนๆ     ภายนอก  
  - Derivatives and its Application in 

Thailand 
     

  - IBC Seminar      
  - Insight Financial Management      
  - หลกัสูตร “7 อุปนิสยั พฒันาสู่ผูมี้      
  ประสิทธิผลสูง” หรือ “7 Habits for       
  Highly effective People” จดัโดย      
  สถาบนั FranklinConvey      
  ประเทศไทย ปี 2562      
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4. เลขานุการบริษัท 

ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางวรพินท ์อิศราธรรม 62 - ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขานุการบริษทัฯ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2560 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่าย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั 
  - Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    เลขานุการบริษทั )มหาชน( 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง    ปริญญาตรี เศรษฐาศาสตร์ สาขา   2541 – 2557 เลขานุการบริษทัและ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
16 สิงหาคม 2670    การเงินและการคลงั จุฬาลงกรณ์    ผูอ้  านวยการฝ่าย )มหาชน( 
    มหาวิทยาลยั    ตรวจสอบภายใน  
  - หลกัสูตร S06: การจดัท ารายงานความ   2540 – 2553 เลขานุการบริษทั บริษทั เดอะโคเจนเนอเรชัน่ จ  ากดั 
    ย ัง่ยนื )Sustainability Reporting(     )มหาชน( 
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   การด ารงต าแหน่งงานในหน่วยงานอ่ืน 
    รุ่นท่ี 1 ปี 2562   2532 – 2553 เลขานุการประธานกรรมการ บริษทั ดาว เคมิคอล จ ากดั 
  - หลกัสูตร S05: การประเมินผลและ   2523 – 2532 เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คสัตอม แพค จ ากดั 
    การจดัการดา้นความย ัง่ยนื       
    )Sustainability Evaluation and Data      
    Management)      
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
    รุ่นท่ี 2 ปี 2562      
  - หลกัสูตร S04: การวิเคราะห์ความ      
   เส่ียงและประเด็นส าคญัดา้นความ      
   ย ัง่ยนื )Sustainability Risk and       
   Materiality Analysis)       
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
    รุ่นท่ี 1 ปี 2562      
  - หลกัสูตร S01-03: ชุดกลยทุธ์ดา้น      
  ความย ัง่ยนืของธุรกิจ )Corporate      
  Sustainability Strategy)      
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
    รุ่นท่ี 1 ปี 2562      
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ช่ือ – สกุล / ต  าแหน่ง /  
วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 

อาย ุ
)ปี( 

คุณวฒิุทางการศึกษา /  
ประวติัอบรม 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

นางวรพินท ์อิศราธรรม  - หลกัสูตร P01: หลกัสูตรพ้ืนฐานดา้น      
เลขานุการบริษทัฯ    ความย ัง่ยนืของธุรกิจ       
)ต่อ(    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
    รุ่นท่ี 3 ปี 2561      
  - หลกัสูตร การจดัการกระดาษท าการ      
    )Working Paper( เพ่ือมาตรการต่อ      
    ตา้นการคอร์รัปชนัในองคก์ร โดย      
    โครงการแนวร่วมปฏิบติัของเอกชน      
    ไทยในการต่อตา้นการทุจริต )“CAC”(      
    ร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม      
    ราชูปถมัภ ์รุ่น 3/62      
  - Presentation Skill สมาคมการจดัการ      
    ธุรกิจแห่งประเทศไทย )TMA(      
  - หลกัสูตร Internal Auditing       
    Certification Program (IACP)       
    สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถมัภ ์      
  - หลกัสูตร Company Secretary   

  Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษทัไทย )IOD( ปี 2550 

     

  - หลกัสูตร Director Certification   
   Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษทัไทย )IOD( ปี 2547 

     

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 ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั  /  /           / 
 8. บริษทั โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (เอชเค) ลิมิเตด็            /    
 9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช            /    
 10. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ  ากดั (มหาชน) X, /, // /, // /, // /, //         O   
บริการ 11. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ากดั  / / /         /   
นอก 12. บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั  / / /         /   
ชายฝ่ัง 13. บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั  / / /         /   
 14. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี                
 15. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั  / / /         /   
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รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 

นา
ยป

ระ
เส
ริฐ
 บุ
ญส

ัมพ
นัธ

 ์

นา
ยเฉ

ลิม
ชยั

 ม
หา

กิจ
ศิริ

 

นา
ยฌ

อ็ง
 ป
อล

 เท
เวอ

แน
็ง 

นา
ยจิ
เท
นเ
ดอ

ร์ พ
อล

 เว
อร์
มา

 

นา
งส

าว
อุษ

ณา
 มห

ากิ
จศิ

ริ 

นา
ยก
มล

สุท
ธิ์ ท

พัพ
ะรั
งสี

 

นา
ยส

มบู
รณ์

เกีย
รติ
 เก
ษม

สุว
รร
ณ 

นา
ยส

ันติ
 บ
าง
ออ้

 

นา
ยเชิ

ดพ
งษ

 ์สิ
ริว
ิชช

 ์

นา
ยจิ
ตร
พง

ษ ์
กว

า้ง
สุข

สถิ
ตย

 ์

นา
ยโ
มฮ

มัเ
หม

ด็ ร
าเช

ด อ
าห

มดั
 

เอม็
. อ
ลัน

สัซ
ารี

 

นา
ยซิ

กม
นัต

 ์ส
ตร
อม

 

นา
ยว
ินเ
ซ็น

ต ์เ
ซีย

ว 

นา
ยคิ

ท 
เห
วย่
 อึ้ง

 

นา
ยส

มช
าย
 อภิ

ญญ
านุ
กุล

 

รายช่ือบริษทั 

 16. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี    /         /   
 17. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย                
 18. บริษทั พีที เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส อินโดนีเซีย   /             
 19. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี   /          /   
 20. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (มาเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี             /   
 21. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั  /           /   
 22. บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส จ ากดั  /           /   
 23. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั  / / /            
 24. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จ  ากดั  / / /         /   
 25. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี  /           /   
 26. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ากดั  /              
 27. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ  ากดั  /              
 28. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ  ากดั  /              
 29. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ  ากดั  /              
 30. บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส คอมพานี แอลแอลซี    /            
 31. บริษทั พีทีจีซี จ  ากดั  / / /            
เคมีภณัฑ ์ 32. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)  X, /, // / /, //        /, //, O    
เพื่อการ 33. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  /          /    
เกษตร 34. บริษทั บาคองโค จ ากดั  /  /        X    
 

 

 

 



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

  - 265 -  

 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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รายช่ือบริษทั 

 35. บาเรีย เซเรส  /          /    
 36. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ากดั   / /        /    
 37. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน)  X, /, //              
 38.  บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั  /              
 39. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั  /              
 40. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั  /              
โลจิส- 41. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วิสเซส จ ากดั  /              
ติกส์ 42. บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.  /  /        /    
 43. บริษทั โทรีเซน-วินามา เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั            /    
 44. บริษทั โทรีเซน-วินามา โลจิสติกส์ จ  ากดั            /    
 45. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  /  /        /    
 46. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ากดั  /  /        /    
 47. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ากดั  /  / /       /    
 48. บริษทั ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั  /  / /       /    
 49. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี  /  /        /    
 50. บริษทั ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี            /    
อาหาร 51. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ากดั  /   / /          
เคร่ืองด่ืม 52. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั    / /         /  
 53. บริษทั สยามทาโก ้จ  ากดั  /            / / 
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รายช่ือบริษทั 

บริหาร 54 .บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ากดั  / /           /  
จดัการน ้า 55. บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั  / /           /  
 56. บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั  /   / /          
การ 57. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ากดั  /    /          
ลงทุน 58. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั  / / / / /          
อ่ืน 59. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  /   /           
 60. 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 

นางสาวอภิชญา พงษป์รีชา 
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังาน 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 เมษายน 2562 

37 - ปริญญาโท MBA จาก Aston 
University สหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่มี 0 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม.ย. 62 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2546 – 2549  Accountant บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอ่ืน   
2555 – 2562  ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จ  ากดั 

2550 – 2555  Assistant Manager  KPMG Phoomchai Business Advisosry Co.,Ltd 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 
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เอกสาร 5 อ่ืนๆ 

สารบญั CG Code ในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี 2562 
 

หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

หลกัปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบัติ 1.1: คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจบทบำทและตระหนกัถึงควำมรับผดิชอบในฐำนะผูน้ ำท่ีตอ้งก ำกบัดูแลใหอ้งคก์รมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 
1 กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย กลยทุธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน 

ตลอดจนกำรจดัสรรทรัพยำกรส ำคญั และกำรติดตำม ประเมินผล 
และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

/  9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 111) 
 (ซ) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของ

บริษัทฯ 
- กำรก ำหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจ  

(หนำ้ 135-136) 
หลกัปฏิบัติ 1.2: ในกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลกิจกำรใหน้ ำไปสู่ผล อยำ่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี  

1.2.1 ในกำรก ำหนดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกิจกำร คณะกรรมกำร
ควรค ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส ำคญั นอกเหนือจำกผลประกอบกำรทำงกำรเงิน 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 114) 
- 3.1 กำรดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภำยใต้

หวัขอ้ (ข) พนกังำน (หนำ้ 99) 
- (ซ) จริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณของ

บริษทัฯ (หนำ้ 134-136) 
10. รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื  10. รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน (หนำ้ 153-200) 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1.2.2 คณะกรรมกำรมีบทบำทส ำคญัในกำรสร้ำงและขบัเคล่ือน
วฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจริยธรรม โดยคณะกรรมกำรควร
ประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งในฐำนะผูน้ ำในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

/  9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 114) 
- (ช) จริยธรรมทำงธุรกิจและจรรยำบรรณของ

บริษทัฯ (หนำ้ 134-136) 
 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีส าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2562 (CG Code) ไปปรับใช้ 
(หนำ้ 92) 

1.2.3 มีนโยบำยส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ท่ีแสดงถึง
หลกักำรและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนำ้ 91) 

1.2.4 มีกำรส่ือสำรเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนเขำ้ใจ 
มีกลไกเพียงพอท่ีเอ้ือใหมี้กำรปฏิบติัจริงตำมนโยบำยขำ้งตน้ 
ติดตำมผลกำรปฏิบติั และทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบติัเป็น
ประจ ำ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนำ้ 91-152) 

หลกัปฏิบัติ 1.3: คณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีดูแลใหก้รรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร และดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั 
และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.3.1 กรรมกำรและผูบ้ริหำรไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ 
ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ต่อองคก์ร อยำ่งนอ้ยตอ้งพิจำรณำ
ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ (หนำ้ 111-115) 

 

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1.3.2 ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบหรือกลไกอยำ่งเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้ำ่ กำร
ด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ ตลอดจนนโยบำย หรือแนวทำงท่ีไดก้  ำหนดไว ้รวมทั้งมี
กระบวนกำรอนุมติักำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 114-115) 
หลกัปฏิบัติ 1.4: คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และฝ่ำยจดักำรอยำ่ง
ชดัเจน ตลอดจนติดตำมดูแลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และฝ่ำยจดักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 

1.4.1 จดัท ำกฎบตัรหรือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร 
(board charter) และควรมีกำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำวเป็นประจ ำ
อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง รวมทั้งควรทบทวนกำรแบ่งบทบำทหนำ้ท่ี
คณะกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และฝ่ำยจดักำร อยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 114-115) 

1.4.2 คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจขอบเขตหนำ้ท่ีของตน และมอบหมำย
อ ำนำจกำรจดักำรกิจกำรใหแ้ก่ฝ่ำยจดักำร ซ่ึงควรบนัทึกเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 114-115) 
หลกัปฏิบัติ 2: ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบัติ 2.1: คณะกรรมกำรควรก ำหนดใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีสอดคลอ้งกบักำรสร้ำงคุณค่ำใหท้ั้งกิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

2.1.1 ดูแลใหกิ้จกำรมีวตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยหลกั ท่ีชดัเจน 
เหมำะสม สำมำรถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ 
และส่ือสำรใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคล่ือนไปในทิศทำงเดียวกนั 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ซ) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ 
- ค่ำนิยมหลกัของบริษทั วสิัยทศัน์และ 

พนัธกิจ (หนำ้ 135-136) 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

2.1.2  ก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีสำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้
ทั้งแก่กิจกำร ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวมควบคู่กนัไป 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 114-115) 
 ปัจจัยความเส่ียง 

- 2.1 กำรแข่งขนั (หนำ้ 50) 
2.1.3  ค่ำนิยมขององคก์รควรมีส่วนท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี 
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ซ) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของ

บริษัทฯ 
- ค่ำนิยมหลกัของบริษทั (หนำ้ 135) 

2.1.4 ส่งเสริมกำรส่ือสำร และเสริมสร้ำงใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
หลกัขององคก์รสะทอ้นอยูใ่นกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในทุกระดบั จนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

/   2.  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ (หนำ้ 12) 

หลกัปฏิบัติ 2.2:  คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลำปำนกลำงและ/ หรือประจ ำปีของกิจกำรสอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
หลกัของกิจกำร โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ยำ่งเหมำะสม ปลอดภยั 

2.2.1 ดูแลใหก้ำรจดัท ำกลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร โดยค ำนึงถึงปัจจยั
แวดลอ้มของกิจกำร ณ ขณะนั้น และใหมี้กำรทบทวนเป็นประจ ำ 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปีไดค้  ำนึงถึงผลกระทบ
ในระยะเวลำท่ียำวข้ึน และยงัพอจะคำดกำรณ์ไดต้ำมสมควร  

/   2.  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ (หนำ้ 12) 
/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  1.1  กลยุทธ์ (หนำ้ 48-50) 
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 114-115) 
- รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(หนำ้ 150-151) 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

2.2.2  ในกำรก ำหนดกลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปี ควรดูแลใหมี้กำร
วิเครำะห์สภำพแวดลอ้ม ปัจจยัและควำมเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสำย value chain 
รวมทั้งปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีอำจมีผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลกัของ
กิจกำร โดยควรมีกลไกท่ีท ำใหเ้ขำ้ใจควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนได้
เสียอยำ่งแทจ้ริง 

/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  2. ด้านการปฏิบัติการ (หนำ้ 50-53) 
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

- (ค) คู่สัญญำ (หนำ้ 102-103) 

2.2.3  ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรม และน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใช ้
เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรับผดิชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 114-115) 
- (ซ) กำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (หนำ้ 114-115) 
2.2.4 ก ำหนดเป้ำหมำยใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มและมีศกัยภำพ

ของธุรกิจ และตระหนกัถึงควำมเส่ียงของกำรตั้งเป้ำหมำยท่ีอำจ
น ำไปสู่กำรประพฤติท่ีผิดกฎหมำย หรือขำดจริยธรรม (unethical 
conduct) 

/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  1.1 กลยุทธ์ (หนำ้ 48-49) 
 1.5 ช่ือเสียง (หนำ้ 50) 
 3. ด้านการเงนิ (หนำ้ 53-54) 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

(หนำ้ 114-115) 
2.2.5  

  
ก ำกบัดูแลใหมี้กำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผำ่นกลยทุธ์
และแผนงำนใหท้ัว่ทั้งองคก์ร 

/   2.  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ (หนำ้ 12) 
 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

- (ข) พนกังำน (หนำ้ 99-102) 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

2.2.6  ดูแลใหมี้กำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนท่ี
เหมำะสม และติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์และแผนงำน
ประจ ำปี 
 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 129-130) 
หลกัปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบัติ 3.1: คณะกรรมกำรควรรับผดิชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเร่ืองขนำด องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัท่ีก ำหนดไว ้

3.1.1 ดูแลใหค้ณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติั
หลำกหลำย ทั้งในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและ
คุณลกัษณะเฉพำะดำ้น ตลอดจนเพศและอำย ุท่ีจ  ำเป็นต่อกำรบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ  
(หนำ้ 111) 
- ก.6 กำรสรรหำกรรมกำร (หนำ้ 118) 

3.1.2 พิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสม สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยตอ้งมีจ ำนวนกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน 
และไม่ควรเกิน 12 คน 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ (หนำ้ 111) 
-  (ก.2) คณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 113-114) 
3.1.3 ควรมีสัดส่วนระหวำ่งกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหำรท่ีสะทอ้นอ ำนำจท่ีถ่วงดุลกนัอยำ่งเหมำะสม  
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- (ก.1) กรรมกำรอิสระ (หนำ้ 112-113)  
- (ก.2) คณะกรรมกำรบริษทัฯ (หนำ้ 113-114) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.1.4 เปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรท่ีมี
ควำมหลำกหลำย และขอ้มูลกรรมกำร  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ก.2) คณะกรรมกำรบริษทัฯ (หนำ้ 113-114) 

หลกัปฏิบัติ 3.2: คณะกรรมกำรควรเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ องคป์ระกอบและกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอ้ือต่อกำรใชดุ้ลพินิจในกำรตดัสินใจอยำ่งมีอิสระ 
3.2.1 ประธำนกรรมกำรควรเป็นกรรมกำรอิสระ   / 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- (ก.1) กำรแยกต ำแหน่งหนำ้ท่ีและควำม

รับผดิชอบของประธำนกรรมกำร  
(หนำ้ 104-105) 

3.2.2 ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ใหช้ดัเจน และเพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดั 
ควรแยกบุคคลท่ีด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลท่ี
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ก.3) กำรแยกต ำแหน่ง (หนำ้ 115-116) 

3.2.3 ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็นผูน้ ำและมีหนำ้ท่ีครอบคลุมตำม 
กลต. ก ำหนด 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของประธำน

กรรมกำร (หนำ้ 115) 
- (ก.5) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 116-118) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.2.4 ส่งเสริมใหเ้กิดกำรถ่วงดุลอำนำจระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำย
จดักำรในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
ไม่ไดแ้ยกจำกกนัอยำ่งชดัเจน เช่น ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั ประธำนกรรมกำรไม่
เป็นกรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั หรือประธำนกรรมกำรเป็น
สมำชิกในคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะท ำงำน หรือไดรั้บ
มอบหมำยใหมี้หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบดำ้นกำรบริหำร  

 /  9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ก.1) กำรแยกต ำแหน่งหนำ้ท่ีและควำม

รับผดิชอบของประธำนกรรมกำร  
(หนำ้ 115) 

3.2.5 ก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่
เกิน 9 ปี นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ก.4) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร

บริษทัฯ (หนำ้ 116) 
- จ ำนวนวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัของ

กรรมกำร (หนำ้ 116) 
3.2.6 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือพิจำรณำประเดน็เฉพำะ

เร่ือง กลัน่กรองขอ้มูล และเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอให้
คณะกรรมกำรเห็นชอบต่อไป 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ข) คณะกรรมกำรชุดยอ่ยและเลขำนุกำร

บริษทั (หนำ้ 118-128) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.2.7 ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยบทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมและจ ำนวนคร้ัง
ท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผำ่นมำ และรำยงำนผล
กำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทุกชุด 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ข) คณะกรรมกำรชุดยอ่ยและเลขำนุกำร

บริษทั (หนำ้ 118-128) 
 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

(หนำ้ 131) 
หลกัปฏิบัติ 3.3: คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหก้ำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก ำหนดไว ้

3.3.1 จดัตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ ซ่ึงสมำชิกส่วนใหญ่และประธำนควร
เป็นกรรมกำรอิสระ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 
- (ข.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน (หนำ้ 123) 
3.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำควรจดัใหมี้กำรประชุม เพื่อพิจำรณำ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อใหไ้ดก้รรมกำรท่ีมี
คุณสมบติัท่ีจะท ำใหค้ณะกรรมกำรมีองคป์ระกอบควำมรู้ควำม
ช ำนำญท่ีเหมำะสม และเสนอต่อคณะกรรมกำร ก่อนจะน ำเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำร 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 
- (ข.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน (หนำ้ 123) 

3.3.3 คณะกรรมกำรสรรหำควรทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำ
กรรมกำร เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรก่อนท่ีจะมีกำรสรรหำ
กรรมกำรท่ีครบวำระ และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรสรรหำเสนอช่ือ
กรรมกำรรำยเดิม ควรค ำนึงถึง ผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร
รำยดงักล่ำว 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 
- (ข.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน (หนำ้ 123) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.3.4 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไดแ้ต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษำของ
คณะกรรมกำรสรรหำ ควรมีกำรเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษำนั้นไว้
ในรำยงำนประจ ำปี รวมทั้งควำมเป็นอิสระ หรือไม่มีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

/    บริษทัฯ ไม่ไดมี้กำรแต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรสรรหำฯ 

หลกัปฏิบัติ 3.4: ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมกำรควรพิจำรณำใหโ้ครงสร้ำงและอตัรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกบัควำมรับผดิชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมกำรน ำ
องคก์รใหด้ ำเนินงำน ตำมเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

3.4.1 จดัตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ซ่ึงสมำชิกส่วนใหญ่และ
ประธำนควรเป็นกรรมกำรอิสระ เพื่อท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำนโยบำย
และหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 
- (ข.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน (หนำ้ 123) 
3.4.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรควรสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้ำหมำย

ของบริษทั ประสบกำรณ์ ภำระหนำ้ท่ีขอบเขตของบทบำทและ
ควำมรับผดิชอบ (accountability and responsibility) โดยกรรมกำร
ท่ีเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยควรไดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิม
ท่ีเหมำะสม เปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสำหกรรม 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- 4.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

(หนำ้ 109) 
/   8. โครงสร้ำงกำรจดักำร  8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

(หนำ้ 84-85) 
3.4.3 ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้ำงและอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมกำรควร
พิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ควำมเหมำะสม 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- 4.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

(หนำ้ 109) 
/   8. โครงสร้ำงกำรจดักำร  8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

(หนำ้ 84-85) 
 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.4.4 
 
 

เปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ี
สะทอ้นถึงภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของแต่ละคน รวมทั้ง
รูปแบบและจ ำนวนของค่ำตอบแทน 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- 4.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

(หนำ้ 109) 
/   8. โครงสร้ำงกำรจดักำร  8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

(หนำ้ 84-85) 
3.4.5 ควรมีกำรเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนรวมทั้งควำมเป็นอิสระหรือไม่มีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

  / บริษทัฯ ไม่ไดมี้กำรแต่งตั้งบุคคล
ใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษำของ
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 

- บริษทัฯ ไม่ไดมี้กำรแต่งตั้งบุคคลใดใหเ้ป็นท่ี
ปรึกษำของคณะกรรมกำรสรรหำฯ 

หลกัปฏิบัติ 3.5: คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหก้รรมกำรทุกคนมีควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ 
3.5.1 ดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ มีกลไกสนบัสนุนใหก้รรมกำรเขำ้ใจบทบำท

หนำ้ท่ีของตน 
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- (ช) กำรปฐมนิเทศและกำรพฒันำกรรมกำร 

(หนำ้ 133-134) 
3.5.2 ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมกำร 

โดยรวมแลว้ไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียน 
  / 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- (ก) คณะกรรมกำรบริษทัฯ (หนำ้ 111) 

3.5.3 จดัใหมี้ระบบกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอ่ืนของกรรมกำร และ
เปิดเผยใหเ้ป็นท่ีรับทรำบ 

/   เอกสำรแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี
อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
(หนำ้ 239-262) 

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.5.4 ดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัมีมำตรกำรป้องกนัอยำ่งเพียงพอและมีกำร
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบตำมเหมำะสมในกรณีท่ีกรรมกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่วำ่โดยตรง
หรือโดยออ้มในกิจกำรอ่ืนท่ีมีควำมขดัแยง้ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3.  การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย (หนำ้ 98)  
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

(หนำ้ 108-111) 
 2.2 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน (หนำ้ 97-98) 

3.5.5 กรรมกำรแต่ละคนควรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของ
จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมด ท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนใน
รอบปี 

  / 8.   โครงสร้ำงกำรจดักำร  8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2562 (หนำ้ 81) 

 / 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั (หนำ้ 129-

130) 
หลกัปฏิบัติ 3.6:  คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหมี้กรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมกบักิจกำร
แต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนมีควำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย ในกำรแต่งตั้ง
บุคคลไปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร โดยก ำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผดิชอบของบุคคลดงักล่ำว รวมทั้งดูแลใหมี้กำรควบคุม
ภำยในของบริษทัยอ่ยท่ีเหมำะสมรัดกมุและเพียงพอ พร้อมทั้ง
ก ำกบัดูแลเร่ืองกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและ กำรท ำรำยกำรท่ี
ส ำคญัอ่ืนๆ  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 111) 
- (ข.2) คณะกรรมกำรบริหำร (หนำ้ 122) 

/   11. กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียง (หนำ้ 201-205) 

 

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.6.2 ในกรณีท่ีมีกำรเขำ้ร่วมลงทุนในกิจกำรอ่ืนอยำ่งมีนยัส ำคญั ควร
ดูแลใหมี้กำรจดัท ำ shareholders’ agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืน 
เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนเก่ียวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั  

/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  1.3 การลงทุนใหม่ (หนำ้ 49) 
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 111) 
 1.3 การลงทุนใหม่ (หนำ้ 49) 

หลกัปฏิบัติ 3.7: คณะกรรมกำรควรจดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีประจ ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน ำไปใชส้ ำหรับกำรพฒันำกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไปดว้ย 

3.7.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยควรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ง.2) กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

และกรรมกำรชุดยอ่ยรำยคณะและรำยบุคคล 
(หนำ้ 131) 

3.7.2 ในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน ควรประเมินทั้งแบบคณะและ
รำยบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและผลกำรประเมิน
ในภำพรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ง.2) กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

และกรรมกำรชุดยอ่ยรำยคณะและรำยบุคคล 
(หนำ้ 131) 

3.7.3 จดัใหมี้ท่ีปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และ
เสนอแนะประเดน็ในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
คณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

/   บริษทัฯ ไม่ไดมี้กำรแต่งตั้งหรือจดัหำบุคคลใดใหเ้ป็นท่ีปรึกษำในกำรก ำหนดแนวทำง 
และเสนอแนะประเดน็ในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.7.4 ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรควรถูกน ำไปใชป้ระกอบ
พิจำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำร 
 
 
 
 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ง.2) กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร

และกรรมกำรชุดยอ่ยรำยคณะและรำยบุคคล 
(หนำ้ 131) 

หลกัปฏิบัติ 3.8: คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหค้ณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหนำ้ท่ี ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกคนไดรั้บกำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.8.1 ก ำกบัดูแลใหค้ณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหนำ้ท่ี ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้
กรรมกำรทุกคนไดรั้บกำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ช) กำรปฐมนิเทศและกำรพฒันำกรรมกำร 

(หนำ้ 133-134) 

3.8.2 ควรดูแลใหก้รรมกำรไดรั้บกำรอบรมและพฒันำควำมรู้ท่ีจ ำเป็น
อยำ่งต่อเน่ือง 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ช) กำรปฐมนิเทศและกำรพฒันำกรรมกำร 

(หนำ้ 133-134) 
3.8.3 มีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักฎหมำย กฎเกณฑ ์มำตรฐำน ควำมเส่ียง และ

สภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้
รับทรำบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  1. ด้านกลยุทธ์ (หนำ้ 48-50) 
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  การก ากบัดูแลกจิการ (หนำ้ 91) 

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

  3.8.4 เปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองของ
คณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ช) กำรปฐมนิเทศและกำรพฒันำกรรมกำร 

(หนำ้ 133-134) 
/   เอกสำรแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี

อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
(หนำ้ 239-263) 

หลกัปฏิบัติ 3.9: คณะกรรมกำรควรดูแลใหม้ัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีจ ำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษทัท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นและ
เหมำะสมต่อกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

3.9.1 จดัใหมี้ก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็น
กำรล่วงหนำ้ เพ่ือใหก้รรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชุม
ได ้

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 129-130) 
3.9.2 จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรควรพิจำรณำให้

เหมำะสมกบัภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
ในกรณีท่ีไม่ไดมี้กำรประชุมทุกเดือน คณะกรรมกำรควร
ก ำหนดใหฝ่้ำยจดักำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหค้ณะกรรมกำร
ทรำบในเดือนท่ีไม่ไดมี้กำรประชุม  

/  / 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 12-130) 

3.9.3 ดูแลใหมี้กลไกใหก้รรมกำรแต่ละคน รวมทั้งฝ่ำยจดักำรมีอิสระท่ี
จะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขำ้สู่วำระกำรประชุม 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 129-130) 
 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

3.9.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมควรส่งใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำร
ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัประชุม 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 129-130) 
3.9.5 สนบัสนุนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เชิญผูบ้ริหำรระดบัสูงเขำ้ร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือใหส้ำรสนเทศรำยละเอียดเพ่ิมเติมใน
ฐำนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหำโดยตรง  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 129-130) 
3.9.6 คณะกรรมกำรควรเขำ้ถึงสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ำก

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เลขำนุกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรอ่ืนท่ีไดรั้บ
มอบหมำย  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ข) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั (หนำ้ 106-

109) 
3.9.7 มีนโยบำยใหก้รรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีโอกำสท่ีจะประชุม

ระหวำ่งกนัเองตำมควำมจ ำเป็น โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ย  
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- กำรประชุมของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

(หนำ้ 118) 
3.9.8 ก ำหนดคุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัท่ี

เหมำะสม พร้อมทั้งเปิดเผยคุณสมบติัและประสบกำรณ์ของ
เลขำนุกำรบริษทัในรำยงำนประจ ำปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 
- (ข.8) เลขำนุกำรบริษทั (หนำ้ 127-128) 

/   เอกสำรแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
(หนำ้ 239-262) 

3.9.9 เลขำนุกำรบริษทัควรไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่ง
ต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 
- (ข.8) เลขำนุกำรบริษทั (หนำ้ 127-128) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

หลกัปฏิบัติ 4: สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบัติ 4.1: คณะกรรมกำรควรด ำเนินกำรใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรสรรหำและพฒันำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำรระดบัสูงใหมี้ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือน
องคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

4.1.1 มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร
สรรหำบุคคล ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ 

  / 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ฉ) แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
(หนำ้ 132) 

- ก.6 กำรสรรหำกรรมกำร (หนำ้ 118) 
4.1.2 ติดตำมดูแลใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดูแลใหมี้ผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ี

เหมำะสม โดยอยำ่งนอ้ยคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรสรรหำ
ควรร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่พิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร
ในกำรสรรหำและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลท่ีกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรระดบัสูง 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- ก.6 กำรสรรหำกรรมกำร (หนำ้ 118) 

4.1.3 ก ำกบัดูแลใหมี้แผนสืบทอดต ำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็น
กำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำร
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพ่ือทรำบอยำ่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

  / 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ฉ) แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
(หนำ้ 132) 

4.1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำร
ระดบัสูงไดรั้บกำรอบรมและพฒันำ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำน 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (ช) กำรปฐมนิเทศและกำรพฒันำกรรมกำร 

(หนำ้ 133-134) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

4.1.5 ก ำหนดนโยบำยและวธีิปฏิบติัในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ี
บริษทัอ่ืนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำรระดบัสูงอยำ่ง
ชดัเจน  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ข.2 คณะกรรมการบริหาร 
- บทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรบริหำร (หนำ้ 122) 
หลกัปฏิบัติ 4.2: คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหมี้กำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลท่ีเหมำะสม 

4.2.1 คณะกรรมกำรควรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจ
ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูบ้ริหำรระดบัสูง และบุคลำกรอ่ืนๆ ทุก
ระดบั  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (จ.2) นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
(หนำ้ 113) 

- (จ.3) นโยบำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  
(หนำ้ 113) 

4.2.2 คณะกรรมกำรท่ีไม่รวมกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรควรมีบทบำท
เก่ียวกบัค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำน กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
-  (จ.2) นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
(หนำ้ 113) 

4.2.3 เห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในกำรประเมินผลงำน ตลอดจน
อนุมติัโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสูง และติดตำมให้
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ประเมินผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกักำรประเมินดงักล่ำว 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
-  (จ.2) นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
(หนำ้ 113) 

- (จ.3) นโยบำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  
(หนำ้ 113) 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

4.2.4 ก ำกบัดูแลใหมี้กำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในกำรประเมินผล
งำนส ำหรับทั้งองคก์ร 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
- (ข) พนกังำน (หนำ้ 99-102) 

 5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 
- (จ.2) นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
(หนำ้ 113) 
 

หลกัปฏิบัติ 4.3: คณะกรรมกำรควรเขำ้ใจโครงสร้ำงและควำมสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
4.3.1 เขำ้ใจโครงสร้ำงและควำมสัมพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงอำจอยูใ่น

รูปแบบของขอ้ตกลงภำยในกิจกำรครอบครัว ไม่วำ่จะเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบำยของกลุ่ม
บริษทัแม่ ซ่ึงมีผลต่ออ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจดักำรกิจกำร 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
- 4.8 กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรเขำ้ท ำรำยกำร

ระหวำ่งกนั (หนำ้ 102-103) 

4.3.2 ดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตำมขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของคณะกรรมกำร เช่น กำรมีบุคคลท่ีเหมำะสมมำสืบทอด
ต ำแหน่ง 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
- 4.8 กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรเขำ้ท ำรำยกำร

ระหวำ่งกนั (หนำ้ 111) 
4.3.3 ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลตำมขอ้ตกลงต่ำง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

กำรควบคุมกิจกำร 
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

- 4.8 กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนั (หนำ้ 111) 

 

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

หลกัปฏิบัติ 4.4: คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหมี้จ ำนวน ควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมำะสม 
4.4.1 ดูแลใหมี้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทำงและกล

ยทุธ์ขององคก์ร พนกังำนในทุกระดบัมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
แรงจูงใจท่ีเหมำะสม และไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นธรรม เพ่ือ
รักษำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถขององคก์รไว ้

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- (ข) พนกังำน (หนำ้ 99-102) 

4.4.2 ดูแลใหมี้กำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพหรือกลไกอ่ืนเพ่ือดูแลให้
พนกังำนมีกำรออมอยำ่งเพียงพอส ำหรับรองรับกำรเกษียณ รวมทั้ง
สนบัสนุนใหพ้นกังำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรจดักำรเงิน 
กำรเลือกนโยบำยกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัช่วงอำย ุระดบัควำม
เส่ียง หรือดูแลใหมี้นโยบำยกำรลงทุนแบบ life path 
 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- (ข) พนกังำน (หนำ้ 99-102) 

หลกัปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 
หลกัปฏิบัติ 5.1: คณะกรรมกำรควรใหค้วำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกคำ้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

5.1.1 ใหค้วำมส ำคญักบักำรสร้ำงวฒัธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
นวตักรรมและดูแลใหฝ่้ำยจดักำรน ำไปเป็นส่วนหน่ึงในกำร
ทบทวนกลยทุธ์ กำรวำงแผนพฒันำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน และ
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 

- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
(หนำ้ 111) 

- (ฌ) กำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
(หนำ้ 136) 

 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

5.1.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำใหกิ้จกำรตำมสภำพ
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  

/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  1. ด้านกลยุทธ์ (หนำ้ 48-49) 
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

(หนำ้ 111) 
- (ฌ) กำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

(หนำ้ 136) 
หลกัปฏิบัติ 5.2: คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนด ำเนินกำร (operational plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ ทุกฝ่ำย
ขององคก์รไดด้ ำเนินกำรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยทุธ์ของกิจกำร 

5.2.1 ดูแลใหมี้กลไกท่ีท ำใหม้ัน่ใจวำ่ กิจกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมี
จริยธรรม มีควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิด
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทำงใหทุ้กส่วนในองคก์ร
สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั ท่ีเป็นไปดว้ยควำม
ยัง่ยนื 

/    9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  การก ากบัดูแลกจิการ (หนำ้ 91-92) 
 3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

(หนำ้ 98-103) 

หลกัปฏิบัติ 5.3: คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรัพยำกรใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรัพยำกรตลอดสำย value 
chain เพ่ือใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

5.3.1 ตระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของทรัพยำกรท่ีตอ้งใช ้รวมทั้งตระหนกัวำ่
กำรใชท้รัพยำกรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั 

/    9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
- 3.3 ควำมรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม (หนำ้ 107-108) 
/   10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม  10. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

(หนำ้ 153-200) 
 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

5.3.2 ในกำรตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงควรค ำนึงถึงผลกระทบและ
ควำมคุม้ค่ำท่ีจะเกิดข้ึน ต่อทรัพยำกร โดยยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐำนของ
กำรมีจริยธรรม มีควำมรับผดิชอบ และสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำร 
อยำ่งย ัง่ยนื 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนำ้ 91-92)  
 3.3 ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม (หนำ้ 107-108) 
/   10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม  10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนำ้ 153-200) 

5.3.3 ดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ ในกำรบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของ
กิจกำร ฝ่ำยจดักำรมีกำรทบทวน พฒันำ ดูแล กำรใชท้รัพยำกรให้
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงกำร
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภำยในและภำยนอกอยูเ่สมอ 

/    9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  9.1 การก ากบัดูแลกจิการ (หนำ้ 91-92) 
 3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (หนำ้ 98-103) 

/   10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม  10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนำ้ 153-200) 

หลกัปฏิบัติ 5.4: คณะกรรมกำรควรจดัใหมี้กรอบกำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกิจกำร รวมทั้งดูแลใหมี้กำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใชใ้นกำรเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือใหกิ้จกำรสำมำรถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

5.4.1 มีนโยบำยในเร่ืองกำรจดัสรรและกำรบริหำรทรัพยำกรดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรจดัสรรทรัพยำกรให้
เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรก ำหนดแนวทำงเพ่ือรองรับใน
กรณีท่ีไม่สำมำรถจดัสรรทรัพยำกรไดเ้พียงพอตำมท่ีก ำหนดไว ้

/ 
 
 

  
  
  

3. ปัจจยัควำมเส่ียง  2.7 เทคโนโลยสีารสนเทศ (หนำ้ 52-53) 
9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
 
 
 
 

 5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ 

- อ ำนำจและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
(หนำ้ 111) 

- (ฌ) กำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
(หนำ้ 136) 

5.4.2 ดูแลใหค้วำมเส่ียงขององคก์รครอบคลุมถึงกำรบริหำรและจดักำร
ควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศดว้ย 

5.4.3 จดัใหมี้นโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สำรสนเทศ 
 

11. กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร (Information & 
Communication) (หนำ้ 203-204) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

หลกัปฏิบัติ 6: ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏิบัติ 6.1: คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยำ่งมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
และมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.1 เขำ้ใจควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกิจกำร และอนุมติัควำมเส่ียงท่ียอมรับ
ได ้

/    11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง (หนำ้ 201-205) 

6.1.2 พิจำรณำและอนุมติันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และควำมเส่ียงท่ียอมรับได้
ของกิจกำร ส ำหรับเป็นกรอบกำรปฏิบติังำนในกระบวนกำร
บริหำรควำมเส่ียงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทำงเดียวกนั และ
ดูแลใหมี้กำรทบทวนเป็นประจ ำ  

/    11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง (หนำ้ 201-205) 

6.1.3 ดูแลใหบ้ริษทัมีกำรระบุควำมเส่ียง โดยพิจำรณำปัจจยัทั้งภำยนอก
และภำยในองคก์รท่ีอำจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้

/    3. ปัจจัยความเส่ียง (หนำ้ 48-55) 

6.1.4 ดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัไดมี้กำรประเมินผลกระทบและโอกำสท่ี
เกิดข้ึนของควำมเส่ียงท่ีไดร้ะบุไว ้เพื่อจดัล ำดบัควำมเส่ียง และมีวิธี
จดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 

/    3. ปัจจัยความเส่ียง (หนำ้ 48-55) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

6.1.5 มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงหรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบกลัน่กรอง ขอ้ 6.1.1 – 6.1.4 ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมกำร
พิจำรณำ ตำมท่ีเหมำะสมกบัธุรกิจ 

/ 
 

  9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
11. กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุด
ย่อย 
- บทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (หนำ้ 116-118) 
- บทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (หนำ้ 125) 
 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำม

เส่ียง (หนำ้ 201-205) 

6.1.6 ติดตำมและประเมินผลประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

/   

6.1.7 ดูแลใหกิ้จกำรประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ
มำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งของในประเทศและในระดบัสำกล 

/   

6.1.8 ในกรณีท่ีบริษทัมีบริษทัยอ่ยหรือกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนอยำ่ง
มีนยัส ำคญั (เช่น มีสัดส่วนกำรถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อย
ละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมกำรควรน ำผลประเมิน
ระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงมำเป็นส่วนหน่ึงใน
กำรพิจำรณำตำมขอ้ 6.1.1 – 6.1.7 ดว้ย 

/   

หลกัปฏิบัติ 6.2: คณะกรรมกำรตอ้งจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและอิสระ 
6.2.1 จดัใหมี้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 

3 คน ซ่ึงทุกคนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และมีคุณสมบติัและหนำ้ท่ี
ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท  
- บทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (หนำ้ 119-121) 

6.2.2 คณะกรรมกำรควรก ำหนดหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมีหนำ้ท่ีตำมท่ี กลต. ก ำหนด  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท  
- บทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (หนำ้ 119-121) 
 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (หนำ้ 140-143) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

6.2.3 จดัใหมี้กลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะท ำใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมำย  

/  9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท  
- บทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (หนำ้ 119-121) 
 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (หนำ้ 140-143) 

6.2.4 จดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระ
ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรพฒันำและสอบทำน
ประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
พร้อมทั้งรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยรำยงำน
กำรสอบทำนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

/   11. กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง  

 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เส่ียง (หนำ้ 201-205) 

6.2.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งใหค้วำมเห็นถึงควำมเพียงพอของ
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน และเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 
 

/   11. กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เส่ียง (หนำ้ 201-205) 

หลกัปฏิบัติ 6.3: คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึนไดร้ะหวำ่งบริษทักบั ฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมิ
ควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกำสของบริษทั และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

6.3.1 ก ำกบัดูแลใหมี้ระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล ก ำหนด
นโยบำยและวิธีปฏิบติั รวมทั้งกำรจดักำรขอ้มูลท่ีอำจมีผลกระทบ
ต่อรำคำหลกัทรัพย ์ 

/  3. ปัจจยัควำมเส่ียง  2.7 ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (หนำ้ 52-53) 
 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  2.2 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน (หนำ้ 97-98) 

6.3.2 ใหมี้กำรจดักำรและติดตำมรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลใหมี้แนวทำงและวธีิปฏิบติัเพ่ือใหก้ำรท ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผย
ขอ้มูล ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

/    9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย (หนำ้ 98) 
 5. โครงสร้างและหน้าที่ความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 129-130) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

6.3.3 มีขอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียก่อนกำร
พิจำรณำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และบนัทึกไวใ้นรำยงำน
กำรประชุม โดยงดเวน้กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำใน
วำระนั้น 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย (หนำ้ 98) 

หลกัปฏิบัติ 6.4: คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหมี้กำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบติัดำ้นกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัท่ีชดัเจน และส่ือสำรในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพ่ือใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบติัไดจ้ริง 
6.4.1 จดัใหมี้โครงกำร หรือแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต กำรคอร์รัป

ชนั รวมถึงกำรสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้
พนกังำนทุกคนปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3.2 การด าเนินการในการต่อต้าน         คอร์รัปชัน 
(หนำ้ 103-107) 

หลกัปฏิบัติ 6.2: คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหกิ้จกำรมีกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำร กรณีมีกำรช้ีเบำะแส 
6.5.1 ก ำกบัดูแลใหมี้กลไกและกระบวนกำรจดักำร (บนัทึก ติดตำมควำม

คืบหนำ้ แกไ้ขปัญหำ รำยงำน) ขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
ดูแลใหมี้กำรจดัช่องทำงเพ่ือกำรรับขอ้ร้องเรียนท่ีมีควำมสะดวก
และ มีมำกกวำ่หน่ึงช่องทำง รวมทั้งเปิดเผยช่องทำงกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนไวใ้น เวบ็ไซต ์หรือรำยงำนประจ ำปี 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3.2 การด าเนินการในการต่อต้าน               คอร์รัป
ชัน (หนำ้ 103-107) 

6.5.2 มีนโยบำยและแนวทำงท่ีชดัเจนในกรณีท่ีมีกำรช้ีเบำะแส โดยควร
ก ำหนดใหมี้ช่องทำง ในกำรแจง้เบำะแสผำ่นทำงเวบ็ไซตข์อง
กิจกำร หรือผำ่นกรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบของกิจกำร ท่ี
ไดรั้บมอบหมำย รวมทั้งมีกระบวนกำรตรวจสอบขอ้มูล กำร
ด ำเนินกำร และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3.2.2 การด าเนินการในกรณีมผู้ีแจ้งเบาะแสและ
การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส (หนำ้ 106-107) 

 3.2.3 ช่องทางในการตดิต่อบริษัทฯ ส าหรับผู้มี
ส่วนได้เสีย (หนำ้ 107) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

6.5.3 ดูแลใหมี้มำตรกำรคุม้ครองท่ีเหมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแสท่ีแจง้
เบำะแสดว้ยเจตนำสุจริต 
 
 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3.2.2 การด าเนินการในกรณีมผู้ีแจ้งเบาะแสและ
การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส (หนำ้ 106-107) 

 3.2.3 ช่องทางในการตดิต่อบริษัทฯ ส าหรับผู้มี
ส่วนได้เสีย (หนำ้ 107) 

หลกัปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบัติ 7.1: คณะกรรมกำรมีควำมรับผดิชอบในกำรดูแลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่ำง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบติั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.1.1 ดูแลใหบุ้คลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มูล มีควำมรู้ 
ทกัษะ และประสบกำรณ์ ท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ 
และมีจ ำนวนเพียงพอ  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หนำ้ 108) 

7.1.2 ใหค้วำมเห็นชอบกำรเปิดเผยขอ้มูล ค ำนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ในกรณีท่ีเป็นรำยงำนทำงกำรเงิน ตอ้งแสดงควำมเห็นของผูส้อบ
บญัชีและขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีรวมทั้งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (หนำ้ 140-143) 

 11. กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 การควบคุมภายใน (หนำ้ 201-205) 

 13. ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั  ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั (หนำ้ 214) 
7.1.3 ใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี แบบ 

56-1 สนบัสนุนใหบ้ริษทัจดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำย
จดักำร  เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส  

/    14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (หนำ้ 225-237) 

7.1.4 เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรใดเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรรำยใดรำยหน่ึงเป็น
กำรเฉพำะ กรรมกำรรำยนั้นควรดูแลใหก้ำรเปิดเผยในส่วนของตน
มีควำมครบถว้น ถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มูลผูถื้อหุน้ของกลุ่มตน กำร
เปิดเผยในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั shareholders’ agreement ของกลุ่ม
ตน 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  2.2 การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย (หนำ้ 98) 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

หลกัปฏิบัติ 7.2: คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 
7.2.1 ใหฝ่้ำยจดักำรมีกำรติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของ

กิจกำร และมีกำรรำยงำน ต่อคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ  
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท (หนำ้ 129-130) 

7.2.2 ในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรใดๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมกำรควรมัน่ใจไดว้ำ่ กำรท ำ
รำยกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกิจกำร 
สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท (หนำ้ 129-130) 

หลกัปฏิบัติ 7.3: ในภำวะท่ีกิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรควรมัน่ใจไดว้ำ่ กิจกำรมีแผนในกำรแกไ้ขปัญหำ หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำร
เงินได ้ทั้งน้ี ภำยใตก้ำรค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

7.3.1 ในกรณีท่ีกิจกำรมีแนวโนม้ท่ีจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีหรือมีปัญหำ
ทำงกำรเงิน คณะกรรมกำรควรติดตำมอยำ่งใกลชิ้ด และดูแลให้
กิจกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมระมดัระวงั และปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูล 

/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  3. ด้านการเงนิ (หนำ้ 53-54) 
  9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

- เจำ้หน้ี (หนำ้ 102) 

7.3.2 ก ำหนดแผนกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงิน โดยค ำนึงถึงควำมเป็น
ธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงเจำ้หน้ี ตลอดจนติดตำมกำร
แกไ้ขปัญหำโดยใหฝ่้ำยจดักำรรำยงำนสถำนะอยำ่งสม ่ำเสมอ 

/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  3. ด้านการเงนิ (หนำ้ 53-54) 
  9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

- เจำ้หน้ี (หนำ้ 102) 
- (ค) ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

(หนำ้ 129-130) 
7.3.3 มัน่ใจไดว้ำ่ กำรพิจำรณำตดัสินใจใดๆ ในกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำร

เงินของบริษทัไม่วำ่จะดว้ยวธีิกำรใดจะตอ้งเป็นไปอยำ่ง
สมเหตุสมผล 

/   3. ปัจจยัควำมเส่ียง  3. ด้านการเงนิ (หนำ้ 53-54) 
 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  3.1 การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย  

(หนำ้ 98-103) 
 

 



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

 

- 297 - 
 

หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

หลกัปฏิบัติ 7.4: คณะกรรมกำรควรพิจำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม 
7.4.1 เปิดเผยขอ้มูลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 

ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี โดยค ำนึงถึงกรอบกำรรำยงำนท่ีไดรั้บกำร
ยอมรับในประเทศหรือในระดบัสำกล  

/    10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนำ้ 153-200) 

7.4.2 ดูแลใหข้อ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นเร่ืองท่ีส ำคญั และสะทอ้นกำรปฏิบติัท่ี
จะน ำไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำแก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 

/    10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (หนำ้ 153-200) 

หลกัปฏิบัติ 7.5: คณะกรรมกำรควรก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัใหมี้หน่วยงำนหรือผูรั้บผดิชอบงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเครำะห์ ให้
เป็นไปอยำ่งเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และทนัเวลำ 

7.5.1 จดัใหมี้นโยบำยกำรส่ือสำร (communication policy) และนโยบำย
กำรเปิดเผยขอ้มูล (disclosure policy) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ กำร
ส่ือสำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภำยนอก ใหเ้ป็นไปอยำ่ง
เหมำะสม รวมทั้งมีกำรส่ือสำรใหเ้ขำ้ใจตรงกนัทั้งองคก์รในกำร
ปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (หนำ้ 108) 

7.5.2 จดัใหมี้กำรก ำหนดผูท่ี้รับผดิชอบกำรใหข้อ้มูลกบับุคคลภำยนอก /   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
- 4.5 ควำมสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน (หนำ้ 106) 

7.5.3 ใหฝ่้ำยจดักำรก ำหนดทิศทำงและสนบัสนุนงำนดำ้นนกัลงทุน
สัมพนัธ์  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
- 4.5 ควำมสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน (หนำ้ 106) 

หลกัปฏิบัติ 7.6: คณะกรรมกำรควรส่งเสริมใหมี้กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูล 
7.6.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดควรใหมี้กำรเปิดเผย

ขอ้มูลทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษผำ่นช่องทำงอ่ืนดว้ย เช่น 
เวบ็ไซตข์องบริษทั  
 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
- 4.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและผลกำร

ปฏิบติั (หนำ้ 108-109) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

หลกัปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
หลกัปฏิบัติ 8.1: คณะกรรมกำรควรดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั 

8.1.1 ดูแลใหเ้ร่ืองส ำคญั ทั้งประเดน็ท่ีก ำหนดในกฎหมำยและประเดน็ท่ี
อำจมีผลกระทบต่อ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ไดผ้ำ่นกำร
พิจำรณำ และ/หรือกำรอนุมติัของผูถื้อหุน้  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ (หนำ้ 92-97) 

8.1.2 สนบัสนุนกำรมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ ทั้งในกำรเสนอเพ่ิมวำระกำร
ประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

  / 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ (หนำ้ 92-97) 

8.1.3 ดูแลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอต่อกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิกำรก่อนกำรประชุม (หนำ้ 94-95)  
8.1.4 ดูแลใหมี้กำรส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสำรท่ี

เก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั อยำ่งนอ้ย 28 วนัก่อน
วนัประชุม 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิกำรก่อนกำรประชุม (หนำ้ 94-95) 
8.1.5 เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม โดย

ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์
ดงักล่ำวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

  / 9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ (หนำ้ 92-97) 

8.1.6 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัท ำเป็น
ภำษำองักฤษทั้งฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัฉบบัภำษำไทย 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิกำรก่อนกำรประชุม (หนำ้ 94-95) 
 

 



บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)    แบบ 56-1  
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

หลกัปฏิบัติ 8.2: คณะกรรมกำรควรดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถใชสิ้ทธิของตน 
8.2.1 ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีประชุม โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกใน

กำรเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้  
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 
(ก) วธีิกำรก่อนกำรประชุม (หนำ้ 94-95) 

8.2.2 ดูแลไม่ใหมี้กำรกระท ำใด ๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเขำ้ประชุม
หรือสร้ำงภำระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิกำรก่อนกำรประชุม (หนำ้ 94-95) 
8.2.3 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยมีำใชก้บักำรประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งกำร

ลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำรนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  ำ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ข) วนัประชุมผูถื้อหุน้ (หนำ้ 95) 
8.2.4 ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนำ้ท่ีดูแลให้

กำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั จดัสรรเวลำส ำหรับแต่ละวำระกำรประชุมท่ี
ก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอยำ่งเหมำะสม และเปิดโอกำสให้
ผูถื้อหุน้ แสดงควำมเห็นและตั้งค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวำ่งกำรประชุม (หนำ้ 95-96) 

8.2.5 ไม่สนบัสนุนกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นกำรล่วงหนำ้
โดยไม่จ ำเป็น  

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ก) วธีิกำรก่อนกำรประชุม (หนำ้ 94-95) 
8.2.6 กรรมกำรทุกคนและผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งควรเขำ้ร่วมกำรประชุม 

เพื่อผูถื้อหุน้สำมำรถซกัถำมในประเดน็ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 
(ค) ระหวำ่งกำรประชุม (หนำ้ 95-96) 
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- 300 - 
 

หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

8.2.7 ก่อนเร่ิมกำรประชุม ผูถื้อหุน้ควรไดรั้บทรำบจ ำนวนและสัดส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ
ฉนัทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียงและกำรนบัคะแนนเสียง 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวำ่งกำรประชุม (หนำ้ 95-96) 
8.2.8 ในกรณีท่ีวำระใดมีหลำยรำยกำร ประธำนท่ีประชุมควรจดัใหมี้กำร

ลงมติแยกในแต่ละรำยกำร เช่น ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวำ่งกำรประชุม (หนำ้ 95-96) 
8.2.9 สนบัสนุนใหมี้กำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคญั และ

ส่งเสริมใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในกำรประชุม และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียงในแต่ละวำระใหท่ี้ประชุมทรำบ 
พร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) ระหวำ่งกำรประชุม ((หนำ้ 95-96) 

หลกัปฏิบัติ 8.3: คณะกรรมกำรควรดูแลใหก้ำรเปิดเผยมติท่ีประชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 
8.3.1 ดูแลใหบ้ริษทัเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลกำรลงคะแนน

เสียงภำยในวนัท ำกำรถดัไป ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ง) วิธีกำรหลงักำรประชุม (หนำ้ 96-97) 
8.3.2 ดูแลใหก้ำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ง) วิธีกำรหลงักำรประชุม (หนำ้ 96-97) 
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หลกัปฏิบัติ CG Code 
แนวทางปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติและอธิบาย 
ได้ปฏิบัติแล้ว 

ส่วนทีเ่กีย่วข้อง หัวข้อทีร่ะบุไว้ 
ใช่ ไม่ใช่ 

8.3.3 ดูแลใหมี้รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มูลอยำ่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
(1) รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีเขำ้ประชุม และสัดส่วน
กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมกำรประชุม ไม่เขำ้ร่วมกำรประชุม 
(2) วิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลกำร
ลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวำระ 
(3) ประเดน็ค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นำมสกลุ
ของผูถ้ำมและผูต้อบ 

/   9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

(ง) วิธีกำรหลงักำรประชุม (หนำ้ 96-97) 

 


