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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 
 วสิยัทศัน์  :   TTA จะกำ้วข้ึนมำเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำในเอเชียท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจและควำม
น่ำเช่ือถือมำกท่ีสุดดว้ยกำรส่งมอบประสบกำรณ์ท่ีดีในทุกแง่มุมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งต่อเน่ือง และสม ่ำเสมอ 

พนัธกิจ  :    เพ่ือใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ท่ีไดว้ำงไว ้บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดพนัธกิจในกำรกำ้วเขำ้สู่เป้ำหมำยดงักล่ำวไว ้
4 ดำ้นคือ 

1. ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใหก้บัมูลค่ำกำรลงทุนของผูถื้อหุน้ 
2. สร้ำงและดูแลใหกิ้จกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปลงทุนมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 
3. ก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรจดักำร และกำรขยำยกิจกำรในพอร์ตกำรลงทุนใหช้ดัเจน 
4. คืนกลบัสู่สงัคม 

 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “TTA”) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2526 และ
ไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 15 ธันวำคม 2537 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 
1,998,446,888 บำท และทุนช ำระแลว้ 1,822,464,564  บำท  
 

ในระยะ 5 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ 
ดงัต่อไปน้ี 
 

2559 - บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี (“โซลีอำโด”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี TTA ถือหุ้นทั้งหมด            
ได้ลงทุนในเงินกู้แปลงสภำพกบับริษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดัสตรี กรุ๊ป จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน      
20 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

- TTA ขำยเงินลงทุนร้อยละ 49 ในบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด์ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“TSL”)  คิดเป็นมูลค่ำ 
28 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎำคม  2559 

- TTA ลงทุนร้อยละ 30 ในบริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ำกดั (“LGA”) ผ่ำนบริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง        
เซอร์วสิเซส จ ำกดั (“ACS”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้ทั้งหมด  

- TTA ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุน คือ บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จ ำกดั (“TTA SUEZ”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริหำรจดักำร
ดำ้นน ้ ำด่ืมและให้บริกำรดำ้นกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย โดยร่วมทุนกบั Suez Environnement South East Asia 
Limited เพื่อพฒันำธุรกิจน ้ ำด่ืมและบริกำรดำ้นกำรบ ำบดัน ้ ำเสียในประเทศไทย 

- บำคองโคไดรั้บประกำศนียบตัร “Certificate of Compliment” จำก Ba Ria Vung Tau Power Company 
ซ่ึงเป็นรำงวลัแห่งควำมส ำเร็จดำ้นประหยดัพลงังำนและปฏิบติัตำมกฎหมำย  

 
2560 - บริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) ได้ซ้ือเรือขนส่งสินค้ำแห้งเทกองมือสอง        

รวม 3 ล ำ 
- TTA จดัตั้งบริษทั พี เอช แคปปิตอล จ ำกดั (“PHC”) โดยถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 70 ใน PHC เพื่อเขำ้ซ้ือ

กิจกำร พิซซ่ำ ฮทั ในประเทศไทย จำกบริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 



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

- 2 - 

(“YUM”) ไดเ้ป็นผลส ำเร็จเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2560 และ PHC ไดบ้ริหำรจดักำรกิจกำรร้ำนพิซซ่ำ ฮทั 
ทุกสำขำในประเทศไทยนบัตั้งแต่นั้นมำ 

- TTA และ TSS จดัตั้งบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั (“TST”) ข้ึนเพ่ือให้บริกำรขนส่งสินคำ้
ทำงเรือโดยเรือสญัชำติไทย ทั้งน้ี TST ไดรั้บโอนเรือจำก TSS จ ำนวน 1 ล ำ เพ่ือใชใ้นกำรประกอบกิจกำร 

- เมอร์เมด ไดเ้ขำ้ลงทุนโดยกำรถือหุ้นร้อยละ 49 ในบริษทั พีทีจีซี จ ำกดั (“PTGC”) ในประเทศกมัพูชำ 
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนในอนำคต  

 
2561 - TSS ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองมือสองรวม 22 ล ำ 

- TTA ไดรั้บสิทธิในกำรเขำ้ท ำสญัญำแฟรนไชส์ ทำโก ้ เบลล ์ (Taco Bell) (มีกำรลงนำมสญัญำเม่ือตน้      
ปี 2562) กบั บริษทั ทำโก ้ เบลล ์ เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี โดยผำ่นบริษทั สยำมทำโก ้จ ำกดั 
(“STC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 70 เพื่อด ำเนินกิจกำรร้ำนอำหำร ทำโก ้เบลล ์
ในประเทศไทย และขยำยธุรกิจไปสู่ธุรกิจร้ำนอำหำรซ่ึงมีกำรเติบโตสูงและมีควำมมัน่คง 

- TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้นประเทศประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 2 คร้ัง จ ำนวนรวม 3,305.2    
ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรจ่ำยคืนหุน้กูท่ี้ครบก ำหนดไถ่ถอนและเพ่ิมเงินทุนหมนุเวยีนของบริษทัฯ 

- TTA ไดเ้ขำ้ถือหุน้ร้อยละ 80.5 ในบริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(“AIM”) ซ่ึงเป็นบริษทัไทยท่ีมีควำมเช่ียวชำญในบริกำรจดักำรน ้ ำ เพื่อส่งเสริมธุรกิจกำรบริหำร
ทรัพยำกรน ้ ำท่ีมีอยูเ่ดิม 

- บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง  เซอร์วสิเซส จ ำกดั (“ACS”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 ได้
เขำ้ซ้ือหุน้ร้อยละ 16.67 ในบริษทั อลัฟำ ดิจิตอล พีทีอี แอลทีดี (“Alpha”) ในประเทศสิงคโปร์ เพือ่กำร
ลงทุนในบริษทั ว-ีไฟแนนซ์ เทคโนโลย ีจ ำกดั (“V-Finance”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศอิสรำเอล 

- TTA ไดรั้บรำงวลั Asia’s Most Influential Companies ในงำน Asia Corporate Excellence & 
Sustainability Awards 2018 (ACES Awards 2018) ซ่ึงจดัข้ึนโดย MORS Group เพ่ือยกยอ่งควำมส ำเร็จ
ขององคก์รและผูป้ระกอบกำรในทวปีเอเชียท่ีเป็นแบบอยำ่งในกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 
2562 - TTA ไดป้ระกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร

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

- TTA ไดข้ำยหุ้นในบริษทั พีเอ็มที พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั (“PMT”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 99.99 ในสัดส่วนร้อยละ 40 ให้กบับริษทั คนัเด็น เรียลต้ี แอนด์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั (“KRD”)  
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2562 เพ่ือร่วมกนัพฒันำธุรกิจอสงัหำริมทรัพยบ์นท่ีดินของ PMT 

- PHC เปิดใหบ้ริกำรร้ำนพิซซ่ำ ฮทั แลว้ทั้งหมด 147 สำขำในประเทศไทย  
- STC เปิดใหบ้ริกำรร้ำนอำหำร ทำโก ้เบลล ์แลว้ 5 สำขำในกรุงเทพมหำนคร สำขำแรกตั้งอยูท่ี่ศูนยก์ำรคำ้ 

เดอะ เมอร์คิวร่ี วิลล ์แอท ชิดลม และสำขำอ่ืนๆ ตั้งอยูท่ี่ศูนยก์ำรคำ้สยำมพำรำกอน ศูนยก์ำรคำ้เซ็นทรัล 
พลำซ่ำ ป่ินเกลำ้ ศูนยก์ำรคำ้สำมยำ่นมิตรทำวน์ และศูนยก์ำรคำ้ เซ็นทรัล พลำซ่ำ เวสเกสต ์ตำมล ำดบั 
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2563 - TSS ไดซ้ื้อเรือขนส่งสินคำ้แหง้เทกองมือสองเพ่ิมเติมอีก 2 ล ำ  
- TTA ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญำเช่ำ มำถือปฏิบติั 
- บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่เนล เวนเจอร์ส (“MIV”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นทั้งหมดโดยเมอร์เมด

ไดข้ำยหุน้ เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ำกดั (“AOD”) ท่ีถืออยูท่ั้งหมดใหแ้ก่บริษทั ซีดริลล ์จ ำกดั เม่ือเดือน
กนัยำยน 2563 

- บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั (“MSST”) ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุน 2 บริษทั ใน
เดือนกันยำยน 2563 ภำยใต้ช่ือ บริษัท ซีเควสต์ จ ำกัด เ พ่ือร่วมพัฒนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับให้บริกำรงำนวิศวกรรมใตท้ะเลในเชิงพำณิชย์ และบริษทั Mermaid-MOE JV 
Co., Ltd. เพ่ือประกอบกิจกำรให้บริกำรงำนออกแบบดำ้นวิศวกรรม งำนจดัซ้ือ งำนก่อสร้ำง และงำน
ติดตั้ง (“EPCI”) ส ำหรับอุตสำหกรรม ปิโตรเคมี พลงังำน รวมถึงปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติประเภท
ขั้นตน้ 

- PHC เปิดใหบ้ริกำรร้ำนพิซซ่ำ ฮทั แลว้ทั้งหมด 169 สำขำในประเทศไทย  
- STC เปิดให้บริกำรร้ำนอำหำร ทำโก ้เบลล์ แลว้ 8 สำขำในกรุงเทพมหำนคร โดยสำขำล่ำสุดตั้งอยู่ท่ี

ศูนยก์ำรคำ้  ริเวอร์ไซด ์พลำซ่ำ 
 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 

บริษทัฯ มีกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 รับจดัการเรือเดนิทะเล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

1. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ำกดั รับจดักำรเรือเดินทะเล 99.99%/1 
2. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ำกดั (มหำชน) รับจดักำรเรือเดินทะเล 99.99% 

 

 ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

3. บริษทั โทรีเซน ชำร์เตอร์ร่ิง (เอชเค) ลิมิเตด็ ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 99.99% 

4. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 100.00% 
5. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 100.00%/1

 

6. บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 100.00%/1
 

7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพำนี พีทีอี แอลทีดี ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 100.00%/1
 

8. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนันี จีเอม็บีเอช ขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศทำงทะเล 100.00% 
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ให้บริการเช่าเรือและรับขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั ใหบ้ริกำรเช่ำเรือและรับขนส่งสินคำ้แหง้เทกอง 99.99% 
   

 ให้บริการจดัการระบบการเดนิเรือ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

10. กิจกำรร่วมคำ้ โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม ใหบ้ริกำรจดักำรระบบกำรเดินเรือ 95.00% 
 

 
กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

11. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริกำรนอกชำยฝ่ัง 58.22% 
12. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ำกดั ใหบ้ริกำรและสนบัสนุนงำนส ำรวจ 

และขดุเจำะ 
95.00% 

13. บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั ใหบ้ริกำรขดุเจำะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
14. บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั ใหบ้ริกำรขดุเจำะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
15. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มำเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี ใหบ้ริกำรขดุเจำะแก่ธุรกิจปิโตรเคมี 100.00% 
16. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จ ำกดั 
ลงทุนในธุรกิจใหบ้ริกำรนอกชำยฝ่ัง 100.00% 

17. บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี ให้บริกำรส ำรวจแผนท่ีทำงทะเล และกำรวำง
ต ำแหน่งแก่อุตสำหกรรมน ้ ำมัน และก๊ำซ
ธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง 

100.00% 

18. บริษทั พีที ซีสเคป เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย ให้บริกำรส ำรวจแผนท่ีทำงทะเล และกำรวำง
ต ำแหน่งแก่อุตสำหกรรมน ้ ำมัน และก๊ำซ
ธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง 

49.00% 

19. บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี แอลทีดี ให้บริกำรตรวจสอบใต้น ้ ำ ธุรกิจใตน้ ้ ำ ROV 
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร วิ ศ ว ก ร ร ม ใ ต้น ้ ำ    แ ก่
อุตสำหกรรมน ้ ำมัน และก๊ำซธรรมชำตินอก
ชำยฝ่ัง 

100.00% 

20. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (มำเลเซีย) เอสดีเอ็น 
บีเอชดี 

ให้บริกำรตรวจสอบใต้น ้ ำ ธุรกิจใตน้ ้ ำ ROV 
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร วิ ศ ว ก ร ร ม ใ ต้น ้ ำ    แ ก่
อุตสำหกรรมน ้ ำมัน และก๊ำซธรรมชำตินอก
ชำยฝ่ัง 

45.00% 
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 ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
กำรถือหุน้
สดัส่วน 

21. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ยเูค) ลิมิเตด็  ใหบ้ริกำรตรวจสอบใตน้ ้ ำ ธุรกิจใตน้ ้ ำ ROV 
และใหบ้ริกำรวศิวกรรมใตน้ ้ ำ แก่อุตสำหกรรม
น ้ ำมนั และก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง 

100.00% 

22. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั เพื่อกำรลงทุน 100.00% 
23. บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส เพื่อกำรลงทุน 100.00% 
24. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่น

แนล) จ ำกดั 
ใหบ้ริกำรตรวจสอบใตน้ ้ ำ ธุรกิจใตน้ ้ ำ ROV 
และใหบ้ริกำรวศิวกรรมใตน้ ้ ำ แก่อุตสำหกรรม
น ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง 

100.00% 

25. บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซำอุดิอำระเบีย 
จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรตรวจสอบใตน้ ้ ำ ธุรกิจใตน้ ้ ำ ROV 
และใหบ้ริกำรวศิวกรรมใตน้ ้ ำ แก่อุตสำหกรรม
น ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง 

95.00% 

26. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี ใหบ้ริกำรตรวจสอบใตน้ ้ ำ ธุรกิจใตน้ ้ ำ ROV 
และใหบ้ริกำรวศิวกรรมใตน้ ้ ำ แก่อุตสำหกรรม
น ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง 

49.00% 

27. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ำกดั ใหบ้ริกำรขดุเจำะ 33.76% 
28. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ ำกดั ใหบ้ริกำรขดุเจำะ 100.00% 
29. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ ำกดั ใหบ้ริกำรขดุเจำะ 100.00% 
30. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ ำกดั ใหบ้ริกำรขดุเจำะ 100.00% 
31. บริษทั ซำมิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส คอมพำนี  

แอลแอลซี 
ให้บริกำรตรวจสอบ ติดตั้ ง  ซ่อมแซมแก่
บริกำรขดุเจำะและธุรกิจปิโตรเคมี 

40.00% 

32. บริษทั พีทีจีซี จ ำกดั อสงัหำริมทรัพย ์ 49.00% 
33. บริษทั เมอร์เมด-เอม็โออี เจว ีจ ำกดั ใหบ้ริกำรขนส่งติดตั้งและร้ือถอนนอกชำยฝ่ัง 99.99% 
34. บริษทั ซีเควสต ์จ ำกดั พฒันำเทคโนโลยหุ่ีนยนตแ์ละปัญญำประดิษฐ์

เพื่อให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมใต้ทะเลเชิง
พำณิชย ์

50.00% 

 
กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

35 บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อกำรลงทุน 68.52% 
36. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี เพ่ือกำรคำ้ทัว่ไป 100.00%/2 
37. บริษทั บำคองโค จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ย 100.00%/2 
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กลุ่มอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

38. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 99.99% 
39. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 70.00% 
40. บริษทั สยำมทำโก ้จ ำกดั จ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 70.00% 
 
กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ 

โลจสิตกิส์ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

41. บำเรีย เซเรส บริหำรท่ำเรือเก่ียวกบักำรขนถ่ำยสินคำ้ 28.00%/3 
42. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงทะเล 40.00%/3 
43. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) จ ำหน่ำยถ่ำนหิน 95.65%/4 
44. บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั บริหำรจัดกำรด้ำนขนถ่ำยสินค้ำและ

จ ำหน่ำยปุ๋ย 
99.99%/5 

45. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ำกดั ขนส่งทำงน ้ ำ 99.99% 
46. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั ขนส่งทำงบกและจ ำหน่ำยเช้ือเพลิงชีว

มวล 
99.99% 

47. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ำกดั บริกำรท่ำเทียบเรือ 99.99% 
48. บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. ตวัแทนเรือ 50.00% 
49. บริษทั โทรีเซน-วนิำมำ เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั ตวัแทนเรือและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 49.00% 
50. บริษทั โทรีเซน-วนิำมำ โลจิสติกส์ จ ำกดั คลงัสินคำ้ทณัฑบ์นและบริกำรท่ี

เก่ียวขอ้ง 

100.00% 

51. บริษทั โทรีเซน วนิำมำ ทกั จ ำกดั ใหบ้ริกำรเรือลำกจูง 51.00%/6 

52. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั นำยหนำ้เช่ำเหมำเรือ 49.00%/7 
53. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนเรือ 51.00% 
54. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ำกดั คลงัเก็บสินคำ้ 51.00% 
55. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วสิเซส แอนด์ ซพัพลำยส์ จ ำกดั จดัหำอุปกรณ์ส ำหรับจดัวำงสินคำ้ใน

เรือเดินทะเล 
99.99% 

56. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ตวัแทนเรือ 100.00% 
57. บริษทั ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี บริกำรท่ำเรือเก่ียวกบักำรขนถ่ำยสินคำ้ 49.00%/7 
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 การบริหารจดัการน า้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

58. บริษทั ทีทีเอ มำรีเนอร์ จ ำกดั น ้ำด่ืมและบริกำรก ำจดัน ้ ำเสีย 99.99% 
59. บริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั 
กำรบริหำรจดักำรน ้ ำ 80.50% 

60. บริษทั เอเชียน ้ ำประปำหลวงพระบำง จ ำกดั   ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำ 66.67%/8 
 

  
 การลงทุนอืน่ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วน 
กำรถือหุน้ 

61. บริษทั เอเชีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส จ ำกดั เพื่อกำรลงทุน 99.99%/9 
62. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ำกดั ไลฟ์สไตลแ์ละบนัเทิง 30.00% 
63. บริษทั ประณีต จ ำกดั กำรตลำดดิจิทลั 51.00% 

64. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั บริหำรจดักำรอสงัหำริมทรัพย ์ 60.00% 
65. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั เพื่อกำรลงทุน 99.99% 
66. บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี เพื่อกำรลงทุน 100.00% 
67. บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอน็เนอร์ยี ่1 จ ำกดั ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ

จำกพลงังำนทดแทนอ่ืนๆ 
99.99%/5 

68. บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอน็เนอร์ยี ่2 จ ำกดั ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนทดแทนอ่ืนๆ 

99.99%/5 

 
 

 
หมำยเหตุ : (1) ถือหุ้นโดยบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 51 และบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ร้อยละ 49 

(2) ถือหุ้นโดยบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
(3) ถือหุ้นโดยบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  
(4) ถือหุ้นโดยบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
(5) ถือหุ้นโดยบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
(6) ถือหุ้นโดยบริษทั โทรีเซน-วนิำมำ โลจิสติคส์ จ ำกดั ร้อยละ 51 และบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ร้อยละ 34  
(7) ไดจ้ดทะเบียนเพื่อเลิกกิจกำร 
(8) ถือหุ้นโดยบริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(9) ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั ว ีเวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จ  ำกดั เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2564 
(10) กิจกำรร่วมคำ้ โทรีเซน คลองผดุงกรุงเกษม ไดก่้อตั้งข้ึนเป็นหน่วยภำษีแยกต่ำงหำก ซ่ึงลงทุนโดย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั ร้อยละ 95      

และ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ำกดั ร้อยละ 5 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้ำงรำยได ้

  
% การถือ

หุ้น รายได้ (บาท) 

กลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย ของ TTA ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับปีส้ินสุด % ส าหรับปีส้ินสุด % 

   31 ธ.ค. 2561  31 ธ.ค. 2562  31 ธ.ค. 2563  

กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือ ชิปป้ิง 100 5,816,461,835  41  6,772,598,798 41 4,747,731,895  36 

กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง เมอร์เมด 58.2 3,071,867,557  22  3,286,039,877 20 2,616,656,966  20 

ถ่ำนหิน/กลุ่มธุรกิจกำรลงทุนอ่ืนๆ UMS/1 92.9 249,143,366  2 125,593,756 1 121,000,410  1 
ปุ๋ย/กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อ
กำรเกษตร 

บำคองโค/2 100 2,775,153,135  19 2,877,681,309 17 2,829,122,048  22 

กลุ่มธุรกิจกำรลงทุนอ่ืนๆ GTL/CMSS 51/99.9 2,033,713,151  14 378,043,509 2 505,839,128 4 

กลุ่มธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม PHC/STC 70/70 - - 1,988,020,671 12 2,009,469,471  15 

รำยไดอ่ื้น 285,609,634 2 1,115,211,303 7 179,989,789  1 

รวม 14,231,948,678 100 16,543,189,224 100 13,009,809,707 100 
 
 
หมายเหตุ /1 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
 /2 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
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ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิหลกั 
ก. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
ก.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 
 กำรใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ของบริษทัในกลุ่มโทรีเซน เป็นแบบไม่ประจ ำเสน้ทำง (Tramp Service) 
 

 การให้บริการแบบไม่ประจ าเส้นทาง 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเดินเรือแบบไม่ประจ ำเสน้ทำงแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

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

เช่ำจะเป็นผูจ่้ำยค่ำใชจ่้ำยดำ้นน ้ ำมนัเช้ือเพลิง รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในท่ำเรือ (port disbursement) ตลอดจนกำรวำ่จำ้ง
ตวัแทนเรือทั้งตน้ทำงและปลำยทำง โดยเจำ้ของเรือเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรด ำเนินงำนของเรือทั้งหมด ส ำหรับ
โครงสร้ำงรำยไดก้ำรให้บริกำรเช่ำเหมำเป็นเวลำจะอยูใ่นรูปค่ำเช่ำเรือ ซ่ึงกำรคิดอตัรำค่ำเช่ำ (Time Charter Rate หรือ TC 
Rate) จะคิดเป็นรำยวนั (ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำต่อวนั) ซ่ึงอตัรำค่ำเช่ำจะแปรผนัตำมอตัรำค่ำเช่ำของตลำดโลก และถูก
ก ำหนดโดยอุปสงค ์และอุปทำนของเสน้ทำงนั้นๆ 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำเหมำล ำเป็นเท่ียว (Voyage Charter) 
ผูเ้ช่ำ (Charterer) จะจ่ำยค่ำเช่ำเป็นค่ำระวำงต่อตนั หรือคิดเหมำ (Lump sum) ให้กบัเจำ้ของเรือ เจำ้ของเรือ

เป็นผูจ่้ำยค่ำน ้ ำมนัและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ทั้งหมดรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในท่ำเรือ (Port disbursement) ค่ำภำระยกขนสินคำ้ 
รวมทั้งค่ำนำยหนำ้และค่ำใชจ่้ำยในกำรวำ่จำ้งตวัแทนเรือทั้งตน้ทำงและปลำยทำง ส ำหรับโครงสร้ำงรำยไดก้ำรใหบ้ริกำรเช่ำ
เหมำล ำเป็นเท่ียวจะอยู่ในรูปค่ำระวำงสินคำ้ ซ่ึงกำรคิดค่ำระวำงสินคำ้จะเหมือนกับกำรคิดค่ำระวำงสินคำ้ส ำหรับกำร
ใหบ้ริกำรแบบประจ ำเสน้ทำง โดยคิดเป็นค่ำระวำงต่อตนั อยำ่งไก็ตำมเพ่ือควำมสะดวกและควำมเขำ้ใจในกำรเปรียบเทียบ
ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัธุรกิจเรือบรรทุกสินคำ้แหง้เทกองท่ีปฏิบติักนัมำตลอด  ในกำรรำยงำนไดมี้กำรค ำณวณแปลงรำยไดจ้ำก
กำรให้บริกำรค่ำเช่ำเหมำล ำแบบเป็นเท่ียวให้อยูใ่นรูปแบบเทียบเท่ำรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำเหมำเป็นแบบระยะเวลำ (Time 
Charter Equivalent )  เพ่ือน ำมำค ำนวณรำยไดค้่ำระวำงถวัเฉล่ียต่อวนั 

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

กำรใหบ้ริกำร 

ก.3. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจินายหน้าเช่าเหมาเรือ 
รำยไดม้ำจำกค่ำนำยหนำ้ คิดเป็นร้อยละของค่ำระวำงสินคำ้/หรือคำ่เช่ำเรือ 
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ข. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
ข.1. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิบริการงานวศิวกรรมใต้ทะเล 

รำยไดม้ำจำกกำรใหบ้ริกำรซ่อมบ ำรุงท่อน ้ ำมนัและท่อแก๊สใตท้ะเล รวมทั้งโครงสร้ำงของแท่นขดุเจำะ โดยใชน้กั
ประดำน ้ ำ และอุปกรณ์หุ่นยนตด์ ำน ้ ำ รำยไดป้ระกอบดว้ยค่ำเช่ำเรือ อุปกรณ์ด ำน ้ ำ หุ่นยนตด์ ำน ้ ำ และค่ำจำ้งนกัประดำน ้ ำ 
ตำมวนัและเวลำท่ีใชจ้ริง 

ข.2. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิให้บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ัง 
รำยไดม้ำจำกค่ำเช่ำเรือขดุเจำะคิดเป็นรำยวนั และท ำสญัญำใหบ้ริกำรเป็นระยะเวลำตำมท่ีตกลงกนั 

ค. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 
ค.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิปุ๋ ยและบริการพืน้ทีโ่รงงาน 

รำยไดม้ำจำกกำรขำยปุ๋ยและบริกำรพ้ืนท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสินคำ้ 

ง. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มการลงทุนอืน่ 
ง.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิจดัหาอปุกรณ์บนเรือและโลจสิตกิส์ 

รำยไดม้ำจำกกำรขำยอุปกรณ์ส ำหรับรัดตรึงและปกป้องสินคำ้บนเรือ ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีในคลงัสินคำ้ 

ง.2. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารท่าเรือ 
รำยไดม้ำจำกค่ำบริกำรขนถ่ำยสินคำ้ข้ึน/ลงเรือ ค่ำเช่ำอุปกรณ์ขนถ่ำยสินคำ้ ค่ำเช่ำโกดงัในท่ำเรือ คิดค่ำบริกำรจำก

น ้ ำหนกัของสินคำ้และระยะเวลำในกำรเช่ำอุปกรณ์และโกดงั 
 

ง.3. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
รำยไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยถ่ำนหินและกำรบริกำรขนส่งถ่ำนหิน 

 

ง.4. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิบริหารจดัการน า้ 
 รำยไดม้ำจำกกำรบริหำรจดักำรน ้ำ 
 

จ. ลกัษณะรายได้ของกลุ่มการลงทุนอืน่ 
จ.1. ลกัษณะรายได้ของธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ 

รำยไดม้ำจำกกำรกิจกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
 
 

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

ข้อมูลในภาพรวมเกีย่วกบับริษัทฯ 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) (“TTA” หรือ “บริษทัฯ”) เติบโตข้ึนจำกจุดเร่ิมตน้เล็กๆ ในปี 

2447 ในฐำนะของบริษทัท่ีเป็นผูใ้ห้บริกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือจนกำ้วข้ึนมำเป็นกลุ่มธุรกิจระดบัสำกลซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
ภูมิภำคเอเชีย ตะวนัออกกลำง และยโุรปในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 
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โดยประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนในธุรกิจท่ีหลำกหลำยภำยใตส่ี้กลุ่มธุรกิจหลกัอนัประกอบไปดว้ยธุรกิจขนส่งทำงเรือ 
ธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตร และกำรลงทุนอ่ืน 

จำกจุดเร่ิมตน้ในปี 2528 เม่ือบริษทัฯ เร่ิมให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งสินคำ้แห้งเทกอง กำรด ำเนินธุรกิจในด้ำน
พำณิชยน์ำวีไดก้ลำยมำเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ นับตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ซ้ือและขยำยธุรกิจเพ่ือท่ีจะมีเรือขนส่งสินคำ้
เป็นของตนเอง ธุรกิจพำณิชยน์ำวีของบริษทัฯ น้ียงัไดแ้ผ่ขยำยครอบคลุมไปยงัธุรกิจกำรให้บริกำรงำนขุดเจำะน ้ ำมนัและ
ก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ัง เม่ือบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ซ้ือบริษทั เมอร์เมด มำรีน เซอร์วิสเซส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
กำรให้บริกำรงำนขุดเจำะน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังในเวลำต่อมำ และเม่ือธุรกิจดงักล่ำวไดมี้กำรขยำยตวัมำก
ยิง่ข้ึน ในท่ีสุดบริษทั เมอร์เมด มำรีน เซอร์วสิเซส จ ำกดั  ก็ไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ในปี 
2550 และเปล่ียนช่ือมำเป็น บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) (“เมอร์เมด”) บริษทัฯ ยงัไดข้ยำยธุรกิจออกไปเพ่ือเพ่ิม
ควำมหลำกหลำยในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกเหนือจำกกลุ่มพำณิชยน์ำวีในปี 2552 เม่ือบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ไปเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่
ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) (“UMS”)  และบริษทัผูผ้ลิตปุ๋ยของเวยีดนำมท่ีมีช่ือวำ่ บริษทั บำคองโค 
จ ำกดั ซ่ึงบริษทัฯ ยงัสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของกิจกำรผ่ำนกำรน ำบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(“PMTA”) เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดส้ ำเร็จในปี 2558 นอกเหนือจำกท่ีเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะขยำยธุรกิจออกไปเพ่ือลดกำรพ่ึงพิงธุรกิจพำณิชยน์ำวี ซ่ึงมีลกัษณะ
ของกำรเป็นรอบวฏัจกัรท่ีสูง และเพื่อท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถมีรำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนเพ่ิมข้ึน  

ในปี 2554 บริษทัฯ เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัเม่ือนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ ไดก้ลำยมำเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ
บริษทัฯ  ซ่ึงภำยใตก้ำรน ำของนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ บริษทัฯ ได้มีกำรประเมินสถำนะทำงธุรกิจใหม่ พร้อมทั้ งมีกำร
ปรับเปล่ียนโดยเป็นไปอยำ่งรอบคอบ ดว้ยกำรวำงรำกฐำนใหม่เพ่ือเสริมสร้ำงศกัยภำพของธุรกิจหลกัท่ีมีอยูใ่ห้ดียิ่งข้ึน และ
เพ่ิมควำมแข็งแกร่งให้กับสถำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ ดังนั้น เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ขำ้งตน้ บริษทัฯ ได้ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรระดมเงินทุนโดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมสองคร้ัง ในขณะท่ีเมอร์เมดก็ไดมี้กำร
ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมและบุคคลในวงจ ำกดัดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยควำมมุ่งมัน่ท่ีจะก้ำวข้ึนมำเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำในเอเชียท่ีได้รับควำมไวว้ำงใจและควำม
น่ำเช่ือถือมำกท่ีสุด (To be the Most Trusted Asian Investment Group) บริษทัฯ ไดก้ ำหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจใหม่ข้ึนใน
ปี 2557 โดยภำยใตทิ้ศทำงกลยุทธ์ใหม่น้ี บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่ในหลักกำรเดิมของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำควำม
หลำกหลำยในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งแสวงหำกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนและมีควำมยืดหยุน่ให้มำกข้ึนไปกวำ่เดิม ทั้งน้ี เพ่ือ
พฒันำควำมสำมำรถของบริษทัฯ ใหส้ำมำรถรับมือกบัควำมทำ้ทำยเชิงกลยทุธ์ท่ีกล่ำวมำน้ีได ้บริษทัฯ ไดมี้กำรระดมทุนอีก
คร้ังในปี 2558 ดว้ยกำรออกหุน้เพ่ิมทุนจ ำนวนเงิน 7,286 ลำ้นบำท 

บริษทัฯ ไดข้ยำยธุรกิจไปยงักิจกำรคำ้ปลีกอำหำร (food retail) และอุตสำหกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรน ้ ำใน
ประเทศไทย กำรขยำยธุรกิจไปยงักิจกำรคำ้ปลีกอำหำรของบริษทัฯ เร่ิมตน้ดว้ยกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรพิซซ่ำ ฮทั ในประเทศไทย 
จำกบริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ำกดัในปี 2560 และต่อมำบริษทัฯ ก็ไดใ้ชศ้กัยภำพใหม่น้ี 
ดว้ยกำรรับและเร่ิมด ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์กิจกำรร้ำนอำหำร ทำโก ้เบลล์ ในประเทศไทยในปี 2562 ส ำหรับธุรกิจกำร
บริหำรทรัพยำกรน ้ ำ บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนเชิงกลยทุธ์ในปี 2561 ดว้ยกำรเขำ้ถือหุ้นใหญ่ในบริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ 
แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“AIM”) ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำของไทยท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรทรัพยำกรน ้ ำ  กำร
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เขำ้ซ้ือกิจกำรน้ี บริษทัฯ อยูใ่นสถำนะท่ีเขม้แขง็ท่ีจะสำมำรถขยำยธุรกิจออกไปได ้โดยใชป้ระโยชน์จำกโอกำสในภำคธุรกิจ
น้ีของประเทศไทยและระดบัภูมิภำคท่ีก ำลงัเติบโตอยำ่งเตม็ท่ี 
 
กลยุทธ์ทางธุรกจิและวสัิยทศัน์ 

ดว้ยควำมยดึมัน่ในวสิยัทศัน์ท่ีวำ่ “บริษทัฯ จะกำ้วข้ึนมำเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำในเอเชียท่ีไดรั้บควำม
ไวว้ำงใจและควำมน่ำเช่ือถือมำกท่ีสุด” บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ ำทำงธุรกิจดว้ยกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีควำมรับผิดชอบ 
และเป็นเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืน รวมทั้ งสร้ำงมูลค่ำและกำรเติบโตในระยะยำว ด้วยเป้ำหมำยท่ีจะส่งผ่ำน
ประสบกำรณ์ท่ีสั่งสมในตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไปสู่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ภำยใตก้รอบกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำม
หลำกหลำยและศกัยภำพหลกัขององคก์รดงักล่ำวน้ี บริษทัฯ ตั้งเป้ำท่ีจะเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งดำ้นควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของบริษทัฯ ในพอร์ตกำรลงทุน เพ่ือผลประกอบกำรท่ีแข็งแกร่งและยัง่ยืน ตลอดจนสร้ำงผลก ำไรให้กบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ทุกกลุ่มใหส้ำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยกำรเงินท่ีเหนือกวำ่และมีผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนื 
บริษทัฯ มีเป้ำหมำยท่ีจะเจริญเติบโตและพฒันำธุรกิจแฟรนไชส์หลกัๆ รวมถึงช่ือเสียงของบริษทัฯ  ดว้ยกำรปรับปรุงในดำ้น
ต่ำงๆ ให้ดียิ่งข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษทัฯ จะมุ่งเน้นในเร่ืองคุณภำพและ
ตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำใหเ้ขม้งวดมำกยิง่ข้ึน 

บริษทัฯ มีเป้ำหมำยสูงสุดในกำรส่งผ่ำนกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงและสมดุลในทุกแขนงธุรกิจ โดยจะเร่งกำรเติบโต
ของธุรกิจจำกควำมหลำกหลำยของโอกำสทำงกลยทุธ์ท่ีจะท ำให้เกิดผลก ำไรท่ีย ัง่ยืนในระยะยำว  บริษทัฯ จะยงัคงด ำเนิน
ธุรกิจโดยกำรใช้กำรปรับเปล่ียนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เน่ืองด้วยในปีท่ีจะมำถึงน้ี บริษทัฯ ตั้งเป้ำท่ีจะรวมและพฒันำกลไก
ขบัเคล่ือน (growth engine) ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ท่ีโตข้ึนใหมี้ควำมมัน่คงยิง่ข้ึนต่อไป อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ มิไดห้ยดุ
กำรหำโอกำสในกำรควบรวมกิจกำรอ่ืนๆ หรือกำรขยำยธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจท่ีเนน้กำรใชก้ลยทุธ์ท่ียืดหยุน่แต่รัดกุมใน
กำรท ำธุรกิจในประเทศไทยและแถบอินโดจีน แต่ทั้งน้ี บริษทัฯ จะใชค้วำมละเอียดรอบคอบและควำมเขม้งวดในกำรเลือก
เฟ้นใหม้ำกยิง่ข้ึน บริษทัฯ จะยงัคงสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้ทำงธุรกิจต่อไปเพ่ือให้เกิดกำรพฒันำธุรกิจใหม่ดว้ยศกัยภำพ
ของบริษทัฯ  

ในฐำนะกลุ่มบริษทัท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงธุรกิจ ควำมส ำเร็จของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรบริหำร
กำรลงทุนและกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรอบคอบและมีประสิทธิภำพในแต่ละรอบวฏัจกัรของอุตสำหกรรม พร้อมทั้งสร้ำง
มูลค่ำท่ีย ัง่ยนืดว้ยกำรบริหำรจดักำรในระยะยำว บริษทัฯ จะยงัคงแสวงหำนวตักรรมและแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำท่ีถูกตอ้ง
เหมำะสม และรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถและมีศกัยภำพสูง  รวมทั้งกำรก ำกบัดูแลและวินยัท่ีเขม้งวดในทุกธุรกิจของ
บริษทัฯ 

บริษทัฯ จะเป็นบริษทัท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงธุรกิจยิ่งข้ึน โดยให้ควำมส ำคญักบัผลประกอบกำรและกำรสร้ำง
มูลค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 
พอร์ตการลงทุนทางธุรกจิ 

ในฐำนะท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษทัอ่ืน บริษทัฯ มีพอร์ตกำรลงทุนทำงธุรกิจท่ี
หลำกหลำย โดยประกอบไปดว้ยห้ำกลุ่มธุรกิจหลกัอนัไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือ กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง กลุ่ม
ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตร กลุ่มธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม และกลุ่มกำรลงทุนอ่ืน ในส่วนของกำรลงทุนอ่ืนน้ี บริษทัฯ 
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ประกอบกิจกำรบริหำรทรัพยำกรน ้ ำ และธุรกิจกำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์เป็นหลกั โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดในกำรสร้ำงและ
ท ำใหมู้ลค่ำของผูถื้อหุน้มีควำมยัง่ยนื นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้ท่ีกำรบริหำรจดักำรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัพอร์ต
กำรลงทุนทำงธุรกิจในภำพรวมอีกดว้ย  

พอร์ตกำรลงทุนทำงธุรกิจหลกัท่ีส ำคญั ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2563 ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจหลกัห้ำ
กลุ่มโดยมีบริษทัหลกัในแต่ละกลุ่มธุรกิจดงัน้ี 
 
กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 

 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 100) 
ผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 
 

กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

 บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 58.22) 
ผู้ เช่ียวชาญการให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการขุดเจาะนอกชายฝ่ังในอุตสาหกรรมน า้มันและก๊าซ
ธรรมชาติ 
 

กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 

 บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 68.52) 

 ผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยและให้บริการพืน้ท่ีโรงงานในประเทศเวียดนาม 
 
กลุ่มธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ 

 บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ำกดั (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 70) 

ผู้ให้บริการแฟรนไชส์ค้าปลีกอาหารในประเทศไทย 
 บริษทั สยำมทำโก ้จ ำกดั (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 70) 

ผู้ให้บริการแฟรนไชส์ค้าปลีกอาหารในประเทศไทย 
 
กลุ่มการลงทุนอืน่ 

 บริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 80.5) 

 ผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 
 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) (สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 92.93) 

ผู้ เช่ียวชาญการให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 กำรลงทุนอ่ืนๆ 
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กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
2.1.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 
โทรีเซน ชิปป้ิง 
แนวโน้มธุรกจิ 

TTA ประกอบธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองภำยใตช่ื้อ โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริกำรเรือขนส่งสินคำ้
แห้งเทกองระหวำ่งประเทศชั้นน ำท่ีสั่งสมช่ือเสียงและประสบกำรณ์อนัเช่ียวชำญในแวดวงพำณิชย์นำวีระดบัโลกมำอยำ่ง
ยำวนำนกวำ่ 110 ปี 

โทรีเซน ชิปป้ิง ให้บริกำรเรือเดินทะเลขนส่งสินคำ้ไปยงัทุกภูมิภำคของโลกตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดย
สินคำ้ท่ีขนส่งมีทั้ งสินคำ้ประเภทหีบห่อและสินคำ้แห้งเทกอง ไดแ้ก่ แร่เหล็ก ถ่ำนหิน ผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร วสัดุ
ก่อสร้ำง และเหลก็ เป็นตน้ 

กองเรือของโทรีเซน ชิปป้ิง มีรูปแบบกำรใหบ้ริกำรท่ีหลำกหลำยตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ อำทิ แบบกำรให้เช่ำ
เหมำล ำตำมรำคำตลำดภำยใตร้ะยะเวลำท่ีก ำหนด (spot market under time charters) บริกำรให้เช่ำเรือตำมกำรเซ็นสัญญำ  
รับขนส่งสินคำ้ล่วงหนำ้ (Contracts of Affreightment หรือ “COA”) นอกจำกจะให้บริกำรดว้ยกองเรือท่ีตนเองเป็นเจำ้ของ
แลว้ โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัมีกำรเช่ำเรือมำเสริมเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

กองเรือทั้งหมดจะถูกบริหำรจดักำรโดยทีมงำนมืออำชีพท่ีมีประสบกำรณ์ซ่ึงประจ ำอยู่ท่ีส ำนักงำนในสิงคโปร์ 
ไทย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และกรุงลอนดอน 

กองเรือท่ีโทรีเซนเป็นเจ้ำของรวมทั้ งเรือท่ีเช่ำมำเสริมนั้นได้ติดตั้งป้ันจั่นไวบ้นเรือ เพ่ือควำมสะดวกในกำร        
ยกสินคำ้ข้ึน/ลงจำกเรือ และขนถ่ำยสินคำ้ท่ีท่ำเรือ หำกท่ำเรือนั้นไม่มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกประจ ำชำยฝ่ังหรือมีอยูอ่ยำ่ง
จ ำกดั ในกรณีไปจอดเทียบยงัท่ำท่ีเขำ้ถึงได้ยำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โทรีเซนสำมำรถเรียก
ค่ำบริกำรเพ่ิมเติมไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือท่ีไม่มีผูใ้หบ้ริกำรเรือขนส่งสินคำ้เทกองรำยอ่ืนท่ีล ำใหญ่กวำ่หรือ
สะดวกกวำ่ใหบ้ริกำร 

ตลำดกำรขนส่งสินคำ้แห้งเทกองมีกำรแข่งขนักนัสูงมำก ในขณะท่ีกองเรือทั่วโลกขยำยตวัอย่ำงกำ้วกระโดด 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ ขอ้ไดเ้ปรียบทำงดำ้นกำรแข่งขนัของโทรีเซนยงัคงเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน รวมถึงทกัษะของบุคลำกรดว้ยเช่นกนั 

แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำไปทัว่โลกท่ีเกิดข้ึนในปีน้ีเป็นส่ิงทำ้ทำยอย่ำงมำกต่อกำรด ำเนินงำนของเรำ ทั้งน้ี
บริษทัไดค้  ำนึงถึงเร่ืองควำมปลอดภยัเป็นหลกั ไม่ว่ำจะเป็นส่วนของส ำนักงำน ลูกเรือ รวมทั้งสมำชิกในครอบครัวของ
พนกังำน นบัวำ่เป็นโชคดีอยำ่งมำกท่ีไม่มีกำรติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เลยในหมู่พนกังำนของเรำทั้งในส่วนท่ีท ำงำนอยูบ่น
ชำยฝ่ังและท่ีประจ ำกำรอยู่บนเรือ กำรสับเปล่ียนลูกเรือท ำไดอ้ย่ำงยำกล ำบำก เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัทำงดำ้นกำรบินและกำร
เดินทำงระหวำ่งประเทศ ดว้ยรูปแบบกำรบริหำรจดักำรแผนกลูกเรือโดยหน่วยงำนภำยในองคก์รเอง ท ำให้บริษทัไม่ตอ้ง
พ่ึงพำบริษทัภำยนอกในกำรจดัหำลูกเรือท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ท่ีตึงเครียดเช่นน้ี นอกจำกน้ีเรำยงัคงไดรั้บกำรสนบัสนุนและ
ควำมร่วมมือท่ีดีจำกบรรดำคนเรือในองคก์รของเรำอยำ่งต่อเน่ือง 



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

- 15 - 
 

หลงัจำกกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถเชิงธุรกิจและศกัยภำพทำงกำรคำ้โดยกำรพิจำรณำถึงควำมผนัผวนของตลำด
ขนส่งสินคำ้แห้งเทกองในช่วงปี 2563 รำยรับจำกกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึนอีกคร้ังอยำ่งเห็นไดช้ดัจน
บริษทัมีผลก ำไรระดบัสูงสุดได ้ในขณะเดียวกนั ดว้ยกลยทุธ์กำรป้องกนัควำมเส่ียงของสินคำ้คงคลงัตำมฤดูกำล (seasonal 
hedging strategy) ในส่วนของเรือท่ีบริษทัเป็นเจำ้ของ ก็ส่งผลใหผ้ลตอบแทนปรับตวัสูงข้ึน โดยรำยรับจำกเรือท่ีบริษทัเป็น
เจำ้ของมีอตัรำสูงกวำ่ดชันีตลำด  

ในปี 2563 บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี:  

 กำรรับมือกบักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยกำรเตรียมกำรและเร่ิมใชแ้ผนกำรบริหำรจดักำร
ตน้ทุนอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือท่ีจะลดตน้ทุนลง 

 กำรด ำเนินกำรปรับปรุงระบบบ ำบดัน ้ ำอบัเฉำเรือของเรือทุกล ำจนเสร็จสมบูรณ์ 

 กำรเปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่ำก ำมะถนัต ่ำหลงักำรประกำศใชก้ฎระเบียบ IMO 2020 จนเสร็จสมบูรณ์ 

 กำรด ำเนินมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงแบบมืออำชีพและกำรรำย งำนผลเป็นรำยสปัดำห์ 

 ด ำเนินกำรขนส่งในโครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งน ้ ำมนัของแคนำดำเป็นผลส ำเร็จ และยงัคงเป็นหน่ึงในบริษทั
ขนส่งท่อเหลก็เคลือบท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 กำรซ้ือเรือบรรทุกสินคำ้แบบเทกองมือสองประเภท Ultramax เพ่ือใชส้ ำหรับบรรทุกท่อนซุง  

จำกกำรท่ีโทรีเซน ชิปป้ิง มีกำรบริหำรจดักำรกองเรือและแผนกลูกเรือโดยหน่วยงำนภำยในองค์กรเอง ส่งผลให้
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนต ่ำกวำ่ค่ำเฉล่ียของกลุ่มอุตสำหกรรมถึงร้อยละ 19 

ในเชิงพำณิชย ์บริษทัมีฐำนลูกคำ้หลกัท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงใชบ้ริกำรของกองเรือโทรีเซนในกำรขนส่งสินคำ้ไปยงัตลำด
ท่ีส่งมอบสินคำ้ทนัทีและตลำดซ้ือขำยสินคำ้ล่วงหนำ้ 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีซอฟต์แวร์ท่ีทนัสมยัและดีท่ีสุดในกำรบริหำรเท่ียวเรือ กำรตรวจวดัควำมเส่ียง และกำร
รำยงำนผล ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัสำมำรถควบคุมผลตอบแทนไดอ้ยำ่งรัดกมุ 
 
ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
 
โครงสร้างกองเรือและรูปแบบการให้บริการเชิงพาณิชย์  

ณ ส้ินปี 2563 โทรีเซน ชิปป้ิง เป็นเจำ้ของเรือประเภท Supramax  22 ล ำ และประเภท Ultramax  1 ล ำ รวมทั้งหมด
จ ำนวน 23 ล ำโดยมีขนำดระวำงบรรทุกสินคำ้รวม 1.28  ลำ้นเดทเวทตนั  อำยเุฉล่ียของกองเรือโทรีเซน 13.06  ปี และขนำด
ระวำงบรรทุกเฉล่ียอยูท่ี่ 55,686  เดทเวทตนั นอกจำกน้ี ยงัมีเรือขนส่งสินคำ้แห้งเทกองอีกจ ำนวนประมำณ 7.9 ล ำ ท่ีบริษทั
ไดเ้ช่ำมำเสริมเพ่ิมเติมแบบเตม็ระยะเวลำเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในช่วงระหวำ่งปี 
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โครงสร้างกองเรือ (ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2563)   
1.  จ านวนเรือ 

จ านวนเรือ 

ประเภทของเรือ เรือทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ เรือทีเ่ช่า (เทยีบเท่าจ านวนล า) เร่ือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax - 0.1 - 0.19 

Supramax 22 5.5 - 27.5 

Ultramax 1 2.3 - 3.3 

รวม 23 7.9 - 30.9 

 
2. อายุเฉลีย่กองเรือ (Simple Average Age) 

จ านวนเรือ 

ประเภทของเรือ เรือทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของ เรือทีเ่ช่า (เทยีบเท่าจ านวนล า) เร่ือทีส่ั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax - 12.0 - 12.0 

Supramax 13.45 9.80 - 10.85 

Ultramax 4.67 4.48 - 4.49 

รวม 13.06 8.30 - 9.38 
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3. รายช่ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 

ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบเรือ 
จากอู่ต่อเรือ 

 เดทเวทตนั  อายุ ชนิดของเรือ การจดัช้ันเรือ 

1 ทอร์ แอค็ชีพเวอร์ 5/01/2553 57,015  10.99 Bulk Carrier Standard BV 

2 ทอร์ เบรฟ 15/11/2555 53,506  8.13 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape ABS 

3 ทอร์ บรีซ 13/08/2556 53,572  7.39 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape ABS 

4 ทอร์ เฟียร์เลส 9/11/2548 54,881  15.15 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 

5 ทอร์ ฟอร์จูน 15/06/2554 54,123  9.55 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 

6 ทอร์ เฟรนดชิ์ป 13/01/2553 54,123  10.97 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 

7 ทอร์ ฟิวเจอร์ 3/03/2549 54,170  14.84 Bulk Carrier Open Hatch / Box Shape NKK 

8 ทอร์ อินดิเพนเดน็ซ์ 23/10/2544 52,407  19.20 Bulk Carrier Standard NKK 

9 ทอร์ อินฟินิต้ี 1/02/2545 52,383  18.93 Bulk Carrier Standard NKK 

10 ทอร์ อินสุว ิ 16/11/2548 52,489  15.13 Bulk Carrier Standard NKK 

11 ทอร์ อินทิกริต้ี 2/04/2544 52,375  19.76 Bulk Carrier Standard BV 

12 ทอร์ เมด็อค 15/07/2548 55,695  15.47 Bulk Carrier Standard KR 

13 ทอร์ มำกนัฮิลด ์ 28/06/2549 56,023  14.52 Bulk Carrier Standard NKK 

14 ทอร์ แมก็ซิมสั 7/10/2548 55,695  15.24 Bulk Carrier Standard KR 

15 ทอร์ เมเนลอส 25/08/2549 55,710  14.36 Bulk Carrier Standard KR 
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 ช่ือเรือ 
วนัทีส่่งมอบเรือ 
จากอู่ต่อเรือ 

เดทเวทตนั อายุ ชนิดของเรือ การจดัช้ันเรือ 

16 ทอร์ เมอร์คิวร่ี 11/10/2548 55,862  15.23 Bulk Carrier Standard ABS 

17 ทอร์ โมนำดิค 5/09/2549 56,026  14.33 Bulk Carrier Standard NKK 

18 ทอร์ คอนฟิเดนซ ์ 25/06/2551 58,781  12.53 Bulk Carrier Standard KR 

19 ทอร์ เคอริจ 22/04/2552 58,693  11.70 Bulk Carrier Standard DNV-GL 

20 ทอร์ แคลลิเบอร์ 19/12/2551 58,732  12.04 Bulk Carrier Standard NKK 

21 ทอร์ ไชโย 16/07/2551 58,731  12.47 Bulk Carrier Standard NKK 

22 ทอร์ ไชยชนะ 26/02/2556 58,605  7.85 Bulk Carrier Standard NKK 

22 ทอร์ นิรมิตร 1/05/2559 61,171  4.67 Bulk Carrier Standard NKK 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน 1,280,768  เดทเวทตนั     

 
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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แผนภูม:ิ กองเรือโทรีเซน ปี 2553-2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบการให้บริการของกองเรือ 

 ปี 2563 เป็นปีท่ีตลำดได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกเหตุกำรณ์แพร่กระจำยของไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจ      
ทัว่โลกท่ีอยูใ่นภำวะชะงกังนั หลงัจำกตลำดชะลอตวัเช่นเคยในช่วงไตรมำสท่ี 1 และปรับตวัดีข้ึนในไตรมำสท่ี 2 บริษทั      
ก็ไดเ้ร่งปรับแผนกำรด ำเนินงำนอยำ่งรวดเร็ว แมว้ำ่รำยรับจำกกองเรือจะลดลงอยำ่งมำกในช่วงไตรมำสท่ี 2 แต่เรำยงัคงมีผล
ก ำไรจำกทั้งกลยุทธ์กำรป้องกนัควำมเส่ียงและกำรจองระวำงสินคำ้  ซ่ึงส่ิงน้ีเองท่ีช่วยเน้นย  ้ำควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบกำร
บริหำรจดักำรกองเรือท่ีเรำเป็นเจำ้ของเรือเองและกำรบริหำรระวำงสินคำ้ในแบบฉบบัของเรำ ในไตรมำสท่ี 3 ตลำดกลบัฟ้ืน
ตวัไดเ้ลก็นอ้ยดว้ยแรงหนุนจำกจีน และปรับตวัดีข้ึนในไตรมำสท่ี 4 เน่ืองจำกปริมำณสินคำ้ท่ียงัคงคำ้งในระหวำ่งปี รวมถึง
ปริมำณเมลด็พนัธ์ุพืชท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

อยำ่งไรก็ตำม ควำมผนัผวนของตลำดก็ส่งเสริมให้เกิดโอกำสทำงกำรคำ้เพ่ิมข้ึนดว้ย บริษทัยงัคงมุ่งเป้ำไปท่ีกำร
ใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้หลกัและพยำยำมคงสดัส่วนของกำรเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือและกำรเป็นเจำ้ของเรือเองให้
สมดุลกนั  

ดว้ยวิธีน้ี บริษทัจึงสำมำรถใชฐ้ำนลูกคำ้ท่ีมีอยูแ่ละยอดกำรจองเรือล่วงหนำ้เป็นประกนัถึงผลก ำไรของเรือ ทั้งท่ี
บริษทัฯ เป็นเจำ้ของเองรวมถึงเรือท่ีเช่ำเหมำล ำแบบเป็นระยะเวลำดว้ย 

บริษัทบริหำรควำมเส่ียงด้วยกำรกระจำยกองเรือไปยงัตลำดหลำยภูมิภำค ได้แก่ มหำสมุทรแอตแลนติก 
มหำสมุทรอินเดีย และ มหำสมุทรแปซิฟิก และหำกเป็นไปได ้บริษทัจะส่งเรือไปยงัพ้ืนท่ีเป้ำหมำยท่ีมีกำรส่งออกเมล็ด
ธญัพืชตำมฤดูกำล ซ่ึงกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณสินคำ้ท่ีขนส่งยอ่มส่งผลถึงกำรเพ่ิมข้ึนของระดบัอตัรำค่ำระวำงดว้ย  บริษทัได้
รวมกำรวำ่จำ้งแบบระยะสั้นเขำ้ไวด้ว้ย เพ่ือช่วยป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับไตรมำสท่ีก ำลงัจะมำถึง และช่วยดึงรำคำตลำด
ภำยใตร้ะยะเวลำท่ีก ำหนด (spot market) ใหสู้งข้ึนดว้ย 
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2.1.2 กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อมูลและภาพรวมธุรกจิ 

บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน)  หรือ เมอร์เมด เป็นบริษทัผูใ้ห้บริกำรงำนส ำรวจใตท้ะเลชั้นน ำระดบั
นำนำชำติใหก้บับริษทัผูผ้ลิตน ้ ำมนัและก๊ำซรำยใหญ่หรือผูรั้บเหมำของบริษทัดงักล่ำว ส ำนกังำนใหญ่ของเมอร์เมดตั้งอยูใ่น
ทวปีเอเชีย (ประเทศไทย) มีฐำนกำรด ำเนินงำนในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลำง และพ้ืนท่ีแถบทะเลเหนือ 
 

เมอร์เมดใหบ้ริกำรแบบครบวงจรแก่บริษทัผูผ้ลิตน ้ ำมนัและก๊ำซรำยใหญ่ท่ีส ำรวจหรือขุดเจำะนอกชำยฝ่ังดว้ยเรือ
ท่ีให้บริกำรงำนส ำรวจใตท้ะเลประเภทต่ำงๆ อุปกรณ์ด ำน ้ ำชนิดพิเศษส ำหรับงำนใตท้ะเล และยำนส ำรวจใตท้ะเลแบบ      
ไร้คนขบั บริษทัด ำเนินธุรกิจนอกชำยฝ่ังมำกวำ่ 30 ปี และปัจจุบนัมีฐำนธุรกิจในห้ำภูมิภำค ดว้ยทีมงำนมืออำชีพมำกกว่ำ 
500 คน ประกอบดว้ยนกัด ำน ้ ำ ช่ำงเทคนิค นกัส ำรวจ ผูบ้ริหำร และเจำ้หนำ้ท่ีดำ้นสนบัสนุน  บริษทัมีวิสัยทศัน์ในกำรเป็น  
ผูใ้ห้บริกำรท่ีมีคุณภำพกับผู ้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมน ้ ำมันและก๊ำซนอกชำยฝ่ัง และเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำง
ผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้อยำ่งต่อเน่ือง 
 

ดว้ยควำมทำ้ทำยท่ีเพ่ิมข้ึนของธุรกิจอุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซ ท ำให้ทีมผูบ้ริหำรระดบัสูงของเมอร์เมดยงัคง
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงธุรกิจแบบคู่ขนำน โดยค ำนึงถึงทั้ งแผนธุรกิจแบบระยะสั้ น/ยุทธวิธีอันชำญฉลำด                    

("เสริมสร้ำงธุรกิจหลกั") และวสิยัทศัน์ทำงธุรกิจแบบระยะยำว ("ก ำหนดต ำแหน่งธุรกิจเพ่ือกำรเติบโต") ซ่ึงจะท ำให้บริษทั
สำมำรถสร้ำงมูลค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้อยำ่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

เสริมสร้ำงธุรกิจหลกั: เพ่ือควำมต่อเน่ืองกบักลยทุธ์ "กำรเสริมสร้ำงธุรกิจหลกั" บริษทัใหค้วำมส ำคญักบักำรรักษำ
ตลำดหลกัท่ีเป็นฐำนธุรกิจของบริษทั และเพ่ิมศกัยภำพกำรท ำงำนภำยในของบริษทั โดยเมอร์เมดและบริษทั เอไอ แอนด ์ 
โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ำกดั หรือ ARV ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท.สผ. ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมทุนในนำม "ZeaQuest"  บน
ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมคุณภำพกำรบริกำรท่ีประหยดัทั้งเวลำและตน้ทุน ควำมร่วมมือท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันำ
เทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละปัญญำประดิษฐ์เพ่ือให้บริกำรวิศวกรรมใตท้ะเลเชิงพำณิชยแ์ก่ผูป้ระกอบกำรน ้ ำมนัและก๊ำซ และ
กลุ่มบริษทัพลงังำนทดแทนท่ีด ำเนินงำนในธุรกิจนอกชำยฝ่ังทั้งในเอเชียและภูมิภำคอ่ืนๆ โดยบริษทัไดเ้ปล่ียนทิศทำงธุรกิจ
จำกงำนบริกำรดำ้นขดุเจำะทำงทะเลมำมุ่งเนน้ดำ้นงำนบริกำรใตท้ะเลและกองเรือแทน ในเดือนกนัยำยน 2563  
 

ก ำหนดต ำแหน่งธุรกิจเพ่ือกำรเติบโต:  ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์ "ก ำหนดต ำแหน่งธุรกิจเพ่ือกำรเติบโต" 
บริษทัพยำยำมต่อยอดโอกำสทำงธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจท่ีหลำกหลำยในสภำวะตลำดท่ีก ำลงัถดถอย 
บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนท่ีบริกำรขนส่งนอกชำยฝ่ัง บริกำรติดตั้ง (T&I) และบริกำรดำ้นงำนร้ือถอนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของ
ควำมหลำกหลำยทำงธุรกิจตำมแผนกำรขยำยกำรลงทุนตำมแผนกลยุทธ์กำรเติบโต นอกจำกน้ีบริษทัไดเ้ขำ้ร่วมทุนกับ 
Meitech เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงธุรกิจ ซ่ึงกำรเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกบั Meitech จะท ำให้บริษทัไดป้ระโยชน์จำกกอง
เรือของกลุ่ม MEINDO และบริกำรเฉพำะทำงดำ้นอ่ืนๆ ซ่ึงกำรผนึกก ำลงัเขำ้ดว้ยกนัของธุรกิจทั้งสองกลุ่มเป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรกบักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยท่ีด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ในอ่ำวไทย 
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ก: ผลติภณัฑ์และบริการ 
โครงสร้างและบริการของกองเรือ 

 
บริการวศิวกรรมใต้ทะเล 

 กำรด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปท่ีงำนดำ้นกำรด ำน ้ ำ และเรือด ำน ้ ำท่ีควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทรลแบบไร้คนขบั      
(“ROV”) โดยบริษทัก ำลงัพฒันำยำนยนตใ์ตน้ ้ ำอตัโนมติัล ำแรกของโลก ("AUV") และและก ำลงัพฒันำหุ่นยนตซ่์อมบ ำรุงท่อ
ใตน้ ้ ำ  ("SFCR") โดย บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกดั และ บริษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส (อินเตอร์
เนชัน่แนล) จ ำกดั เป็นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบงำนวิศวกรรมใตท้ะเล ซ่ึงทั้งสองหน่วยงำนไดถู้กควบรวมเขำ้ดว้ยกนัและ
ด ำเนินงำนภำยใตช่ื้อกิจกำร "บริกำรวศิวกรรมใตท้ะเลเมอร์เมด" กำรใหบ้ริกำรวศิวกรรมใตท้ะเลท่ีหลำกหลำยประกอบดว้ย
วศิวกรรมกำรติดตั้งใตท้ะเล งำนร้ือถอนนอกชำยฝ่ัง งำนส ำรวจ งำนซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ งำนก่อสร้ำงและบริกำรกำร
ติดตั้ง งำนวำ่จำ้ง งำนสำยเคเบิล และโครงกำรวำงท่อใตท้ะเล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กองเรือวิศวกรรมใตท้ะเลประกอบดว้ยเรือบริกำรงำนใตท้ะเล 6 ล ำ โดย 3 ล ำเป็นเรือ
บริกำรงำนด ำน ้ ำเฉพำะทำง และงำนท่ีใชร้ะบบ ROV 15 ล ำ รวมถึงระบบงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ในเขตน ้ ำลึกและเขตน ้ ำลึก
พิเศษ นอกเหนือจำกทรัพยสิ์นส ำคญัดงักล่ำว ฝ่ำยวิศวกรรมใตท้ะเลยงัมีกองเรือยงัมีพนักงำนกวำ่ 500 ชีวิต ประกอบดว้ย 
วิศวกรมืออำชีพ นักด ำน ้ ำ ช่ำงเทคนิค นักส ำรวจ บุคลำกรท่ีดูแลด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม (HSE) 

ผูเ้ช่ียวชำญพำณิชยนำว ีและเจำ้หนำ้ท่ีสนบัสนุนโครงกำรวศิวกรรมใตท้ะเลเพ่ิมเติมจำกพนกังำนประจ ำตำมท่ีกล่ำวไว ้

บริการกองเรือ 

เรือทุกล ำไดรั้บกำรจดัชั้นเรือโดยองคก์รรับรองมำตรฐำน DNV GL (ซ่ึงจะเปล่ียนเป็น "DNV" ใน วนัท่ี 1 มีนำคม 
2564) หรือสมำคมจดัชั้นเรือแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ ("ABS") ซ่ึงถือเป็นสมำคมชั้นน ำในกำรจดัชั้นเรือทั้งสองแห่ง ท่ีเรือ
ทุกล ำถูกก ำหนดใหรั้บกำรตรวจเป็นประจ ำโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจกำรจดัชั้นเรือเพ่ิมเติมจำกกำรน ำเรือเขำ้อู่เป็นประจ ำและกำร
บ ำรุงรักษำด้ำนอ่ืนๆ ตำมก ำหนด ควำมสำมำรถหลกัอีกด้ำนของฝ่ำยวิศวกรรมใตท้ะเล คือกำรด ำเนินงำนด ำน ้ ำให้ได้
มำตรฐำนระดบัโลกโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ขอ้ก ำหนดท่ีถูกตั้งข้ึนโดยสมำคมผูผ้ลิตน ้ ำมนัและก๊ำซระหวำ่งประเทศ ("OGP") 
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รายช่ือกองเรือ 
 

ล าดบัที ่ ช่ือเรือ ประเภทเรือ ปีปฏิทนิ (พ.ศ.) 

ปีทีส่ร้าง ปีทีซ้ื่อ 
1. เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำลึกระบบ DP2 2553 2553 

2. เมอร์เมด เอเชียน่ำ เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำลึกระบบ DP2 2553 2553 
3. เมอร์เมด คอมมำนเดอร์ เรือสนบัสนุนกำรด ำน ้ ำลึกระบบ DP2 2530 2548 

4.  เมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือสนบัสนุนยำนส ำรวจใตท้ะเลแบบ
ไร้คนขบั 

2552 2552 

5.  เมอร์เมด ชำเลนเจอร์ เรือบริกำรและสนบัสนุนงำน
วศิวกรรมใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์

2551 2551 

6. เอส. เอส. บำรำคูดำ้ เรือบริกำรและสนบัสนุนงำน
วศิวกรรมใตท้ะเลชนิดอเนกประสงค ์

2525 2553 

 
การบริการหลกัของฝ่ายวศิวกรรมใต้ทะเลมรีายละเอยีดดงันี ้
 
บริกำรดำ้นงำนส ำรวจ งำนส ำรวจก่อนกำรติดตั้ง กำรก ำหนดต ำแหน่งแท่นขดุเจำะช่วยเหลือดำ้นกำรติดตั้ง           

งำนซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงำนวศิวกรรมใตท้ะเล 
บริกำรดำ้นพฒันำ กำรติดตั้งวำงท่อใตท้ะเล ท่อขนส่ง เชือกช่วยชีวติ ชุดท่อร่วมและเสำตวัยก งำนวำงและฝังท่อ 

กำรติดตั้งและยดึเสำและอุปกรณ์ท่อ  งำนประกอบท่อ กำรทดสอบ และกำรตรวจสอบ กำรร้ือ
ถอนโครงสร้ำงนอกชำยฝ่ัง งำนระบบ SURF และงำนวำงและเช่ือมต่อสำยเคเบิล 

บริกำรดำ้นกำรผลิต กำรตรวจสอบ งำนซ่อมบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมโครงสร้ำงกำรผลิต เสำ ท่อส่ง และอุปกรณ์
วศิวกรรมใตท้ะเล 

 
  

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

บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ PMTA ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นใน
บริษทั บำคองโค จ ำกดั (“บำคองโค”) และบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTS”) ปัจจุบนับำคอง
โคประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร (Agrochemicals) โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ทำงตอนใตข้องประเทศ
เวียดนำม ห่ำงจำกนครโฮจิมินห์ประมำณ 70 กิโลเมตร ในขณะท่ี PMTS เป็นบริษทัท่ีจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือ
ใหบ้ริกำรจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชส้ ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรของบำคองโค 
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บำคองโคเป็นผูพ้ฒันำ ผลิต ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำย และจดัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีเชิงผสม ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว และ
ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ โดยมีก ำลงักำรผลิตรวมอยูท่ี่ประมำณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีก ำลงักำรบรรจุหีบห่อประมำณ 
550,000 เมตริกตนัต่อปี ทั้งน้ี ผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีทั้งหมดของบำคองโคท่ีจดัจ ำหน่ำยในประเทศเวียดนำม จดัจ ำหน่ำยภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ “STORK” ท่ีบำคองโคจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองตั้งแต่ปี 2548 เคร่ืองหมำยกำรคำ้ STORK ของ 
บำคองโคเป็นท่ียอมรับและไดรั้บควำมเช่ือถือดำ้นคุณภำพอนัเป็นผลจำกกำรท่ีบำคองโควำงกลยทุธ์ท่ีจะเป็นผู ้ผลิตปุ๋ยเคมี
คุณภำพสูงท่ีมีส่วนผสมของสำรอำหำรหลกั อนัไดแ้ก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทช (K2O) 

 

 
เคร่ืองหมายการค้า STORK ของบาคองโคได้รับการจดทะเบียนในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี 2548 

 

เพ่ือเป็นกำรขยำยฐำนลูกคำ้ เพ่ิมช่องทำงกำรขำย และจดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ บำคองโคด ำเนินกำรผลิตตำม
ค ำสัง่ซ้ือและจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ภำยนอก ปัจจุบนับำคองโคมีกำรส่งออกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีไปยงั 30 กวำ่ประเทศทัว่โลก 
โดยมีกลุ่มลูกคำ้หลกัเป็นประเทศในแถบแอฟริกำ ตะวนัออกกลำง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจำกผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีท่ี
กล่ำวไปแลว้นั้น บำคองโคมีกำรจดัจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลงในประเทศเวียดนำมและ
ปุ๋ยทำงใบทั้งในประเทศเวยีดนำมและต่ำงประเทศ  โดยกระบวนกำรผลิตและกำรบรรจุหีบห่อส ำหรับสำรเคมีป้องกนัและ
ก ำจดัศตัรูพืชเป็นกำรวำ่จำ้งบุคคลภำยนอก (Outsource) ตำมสูตรและมำตรฐำนท่ีบำคองโคก ำหนด นอกจำกน้ี บำคองโคเป็น 

ผูด้  ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำย และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมี  สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืช และปุ๋ยทำงใบ
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีมีกำรจดทะเบียนไวเ้ป็นของตนเองในประเทศเวยีดนำม  

  
ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 
1. ผลติภัณฑ์ปุ๋ ยเคม ี

สำรอำหำรหลกัในปุ๋ยเคมี คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซ่ึงใหฟ้อสฟอรัส (P) แก่พืช และ โพแทช (K2O) ซ่ึงให้
โพแทสเซียม (K) แก่พืช นอกจำกน้ี ยงัประกอบไปดว้ยสำรอำหำรเสริมอีกหลำกหลำยชนิด โดยทั้งสำรอำหำรหลกัและ
สำรอำหำรเสริมจะท ำหนำ้ท่ีฟ้ืนฟแูละเพ่ิมสำรอำหำรในดิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเพำะปลูกและผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ไนโตรเจนมีประโยชน์ในกำรเร่งกำรเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในกำรสังเครำะห์แสง อีกทั้งยงัช่วยในกำรผลิตเมล็ดพืช 
ฟอสฟอรัสมีประโยชน์ในกำรพฒันำและเจริญเติบโตของล ำตน้และช่วยให้ระบบรำกแข็งแรง โพแทสเซียมมีประโยชน์ใน
กำรสร้ำงและเคล่ือนยำ้ยสำรอำหำรจ ำพวกแป้งและน ้ ำตำลไปเล้ียงในส่วนท่ีก ำลงัเจริญเติบโต หรือท่ีหัวและล ำตน้เพ่ือเป็น
เสบียง และเพื่อลดโอกำสกำรติดโรคอีกดว้ย  

 
1.1 ปุ๋ ยเคมเีชิงผสม NPK 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ประกอบไปดว้ยสำรอำหำรหลกัสำมชนิด คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซ่ึงให้
ฟอสฟอรัส (P) แก่พืช และโพแทช (K2O) ซ่ึงให้โพแทสเซียม (K) แก่พืช โดยปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK แต่ละสูตรจะมี
ส่วนผสมของ N P และ K ท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมวตัถุประสงคแ์ละควำมตอ้งกำรทำงชีวภำพของพืชแต่ละชนิด โดย
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบำคองโคท่ีมีกำรจดัจ ำหน่ำยทั้งในประเทศเวยีดนำมและต่ำงประเทศ   
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1.2 ปุ๋ ยเคมอีืน่ 
สินคำ้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมีอ่ืนประกอบไปดว้ยปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียวหรือแม่ปุ๋ยท่ีมีธำตุอำหำรหลกัธำตุ

เดียว และปุ๋ยเคมีเชิงประกอบท่ีได้จำกกรรมวิธีทำงเคมีและมีธำตุอำหำรหลกัตั้งแต่ 2 ธำตุข้ึนไป ปุ๋ยเคมีชนิด
ดงักล่ำวนิยมใชก้นัเน่ืองจำกควำมยดืหยุน่ในกำรผสมสูตรตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชแ้ต่ละคนหรือพืชแต่ละชนิด 
โดยปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจน (N) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในกำรเร่งกำรเจริญเติบโตของใบซ่ึงช่วยในกำร
สังเครำะห์แสงและกำรผลิตเมล็ดพืช  ปุ๋ยท่ีมีฟอสเฟต (P) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในกำรพฒันำและ
เจริญเติบโตของล ำตน้และระบบรำก ขณะท่ีปุ๋ยท่ีมีโพแทช (K) เป็นส่วนผสมหลกัมีประโยชน์ในกำรสร้ำงและ
เคล่ือนยำ้ยสำรอำหำรไปเล้ียงในส่วนท่ีก ำลงัเจริญเติบโต เพ่ิมคุณภำพของดอกผล และเพ่ิมปริมำณโปรตีนเพ่ือ
ป้องกนักำรติดโรค  

 
2. ผลติภัณฑ์เคมเีพือ่การเกษตรอืน่ 

ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือกำรเกษตรอ่ืนประกอบไปดว้ยสำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลง ซ่ึง 

บำคองโคเป็นผูรั้บซ้ือจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยและส่งให้แก่บุคคลภำยนอก (Outsource) เพ่ือท ำกำรบรรจุภณัฑโ์ดยจ ำหน่ำยภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของบำคองโค รวมถึงปุ๋ยชนิดน ้ ำหรือปุ๋ยทำงใบ    
 

2.1 สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศัตรูพชืและสารก าจดัแมลง 
สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลงเป็นสำรเคมีชีวภำพหรือสำรเคมีสังเครำะห์เพ่ือกำร

ป้องกนั ท ำลำย ไล่ หรือลดปัญหำของศตัรูพืชและแมลง ซ่ึงศตัรูพืชท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด คือ แมลง โรคพืช วชัพืช 
และจุลินทรีย์ท่ีเป็นพำหะน ำโรคและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรเกษตรกรรมและส่งผลให้ผลผลิตลดลง          
บำคองโคจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ STORK ในประเทศเวยีดนำมเท่ำนั้น 

 
2.2 ปุ๋ ยทางใบ 

ปุ๋ยทำงใบเป็นปุ๋ยสำรละลำยท่ีใชใ้นกำรฉีดพน่พืชเพ่ือกำรดูดซึมทำงใบ เน่ืองจำกสำรอำหำรจะถูกดูดซึม
ทำงใบไดเ้ร็วกวำ่ทำงรำก ปุ๋ยทำงใบใหส้ำรอำหำรคลำ้ยคลึงกบัปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK จึงนิยมใชก้บักำรปลูกผกัและ
ผลไมโ้ดยจะใหผ้ลผลิตท่ีสูงและคุณภำพดีกวำ่ 

 
3. การให้บริการจดัการพืน้ทีโ่รงงาน 

บำคองโคตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรม Phu My I ในเขตพ้ืนท่ี Ba RiaVung Tau ทำงตอนใตข้องเวยีดนำม ซ่ึงอยูห่่ำงจำก
นครโฮจิมินห์ประมำณ 70 กิโลเมตร นิคมอุตสำหกรรม Phu My I มีควำมโดดเด่นในกำรดึงดูดผู ้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรม ดว้ยท ำเลท่ีติดกบัแม่น ้ ำ นิคมอุตสำหกรรม Phu My I จึงถือเป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงกำรส่งออกของทำงตอน
ใตข้องประเทศเวียดนำม และไดรั้บประโยชน์จำกควำมตอ้งกำรบริกำรดำ้นโลจิสติกส์ ซ่ึงบริกำรดำ้นโลจิสติกส์มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้พ้ืนท่ีเพ่ือเก็บสินค้ำหรือวตัถุดิบก่อนกำรส่งออกไปยงัท่ำเรือหรือสถำนท่ีต่ำงๆ และเน่ืองจำกธุรกิจใน
อุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรทั้ งในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศมีลกัษณะเป็นวฏัจักรข้ึนอยู่กับกิจกรรมภำค
กำรเกษตรในแต่ละช่วงเวลำ จึงท ำใหบ้ำคองโคมีพ้ืนท่ีวำ่งท่ีไม่ไดน้ ำมำใชป้ระโยชน์ในช่วงเวลำต่ำงๆ บำคองโคจึงเล็งเห็น
โอกำสทำงธุรกิจในกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรพ้ืนท่ีโรงงำนเพ่ือเก็บสินคำ้เพ่ือใชพ้ื้นท่ีวำ่งให้เป็นประโยชน์ในกำรรองรับ
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ควำมตอ้งกำรเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บสินคำ้สร้ำงแหล่งรำยไดต้่อเน่ือง (Recurring Income) และช่วยให้บำคองโค เติบโตอยำ่งย ัง่ยืน
จำกกำรกระจำยควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 

 
ทั้งน้ี กลุ่มลูกคำ้ของอำคำรแต่ละแห่งจะแตกต่ำงกนัตำมจุดประสงค์กำรใชง้ำนและขนำดพ้ืนท่ีให้บริกำรจดัเก็บ

สินคำ้กล่ำวคือ อำคำร Baconco 1 (“BCC I”) และ Baconco 3 (“BCC III”) จะถูกใชส้ ำหรับเก็บวตัถุดิบสินคำ้ส ำเร็จรูป 
อะไหล่และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรของ บำคองโค เป็นหลกั อยำ่งไรก็ตำม 
อำจมีกำรใหลู้กคำ้ภำยนอกเช่ำพ้ืนท่ีวำ่งเป็นระยะสั้น ในขณะท่ีอำคำร Baconco 5 (“BCC V”) นั้นถูกสร้ำงข้ึนเพ่ือรองรับกำร
ขยำยสำยกำรบรรจุห่อปุ๋ยทำงใบ อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกมีพ้ืนท่ีว่ำงคงเหลือ บำคองโคจึงจัดสรรพ้ืนท่ีดังกล่ำวไวเ้พ่ือ
ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรพ้ืนท่ีโรงงำนเพ่ือเก็บสินคำ้ ทั้งน้ี อำคำรของบำคองโคสำมำรถแบ่งยอ่ยไดต้ำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์และระบบสำธำรณูปโภคครบวงจร อำทิเช่น ท่ีจอดรถบรรทุก จุดถ่ำยสินคำ้ บริกำรรักษำควำม
ปลอดภยั  และระบบสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้ำ น ้ ำประปำและระบบระบำยอำกำศ เป็นตน้ 

 
ก าลงัการผลติปุ๋ ยเคม ี

ปัจจุบนัโรงงำนผลิตปุ๋ยของบำคองโคมีก ำลงักำรผลิตปุ๋ยประมำณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี และมีก ำลงักำรบรรจุ
หีบห่อประมำณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี  

 
กระบวนการผลติ 

 
 
บำคองโคผลิตปุ๋ย 3 ชนิดไดแ้ก่ ชนิดเมด็ (Granulated) ชนิดเมด็แบบคอมแพค็ (Compacted) และชนิดคลุกเคลำ้ 

(Bulk Blending) อีกทั้งยงัสำมำรถผลิตสำรเคมี Urea Super Phosphate (USP) และ Bio Stimulant ซ่ึงใชเ้พ่ิมประสิทธิภำพ
ของปุ๋ยเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำ (Value added) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละควำมคุม้ค่ำแก่ลูกคำ้อีกดว้ย  
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เคร่ืองผสมปุ๋ ยชนิดคลุกเคลำ้ เคร่ืองป๊ัมเมด็ 

  
กำรบรรจุหีบห่อ เคร่ืองอบแห้งปุ๋ ยชนิดเมด็ 

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

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) หรือ UMS ประกอบธุรกิจกำรน ำเขำ้ถ่ำนหินคุณภำพประเภท      
บิทูมินสั และซบับิทูมินสั (ถ่ำนหินสะอำด) มีค่ำพลงังำนควำมร้อนระดบัปำนกลำง และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย 
โดยน ำเขำ้จำกประเทศอินโดนีเซียหรือซ้ือจำกผูน้ ำเขำ้ในประเทศ เพ่ือจดัจ ำหน่ำยใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งขนำดใหญ่ 
ขนำดกลำงและขนำดเลก็ โดยเฉพำะโรงงำนอุตสำหกรรมในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจงัหวดัใกลเ้คียง บริษทั มี
อุตสำหกรรมท่ีเป็นเป้ำหมำยหลกั คือ อุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม อุตสำหกรรมกระดำษ อุตสำหกรรมปูนซีเมนต ์โดย
บริษทัมีกลยทุธ์ในกำรน ำถ่ำนหินดงักล่ำวมำท ำกำรคดัเลือกและปรับปรุงคุณภำพ เพ่ือใหถ่้ำนหินมีคุณภำพตรงกบัคุณสมบติั
เชิงวศิวกรรมของหมอ้ไอน ้ ำของแต่ละโรงงำนอุตสำหกรรม    
 

บริษัทวำงรูปแบบกำรจัดส่งถ่ำนหินให้ถึงมือลูกค้ำอย่ำงทันท่วงที ด้วยกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน     
(Supply Chain) แบบครบวงจร โดยมีกำรบริหำรจดักำรกบักองถ่ำนหิน และคลงัสินคำ้เป็นอยำ่งดี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่เรำมีถ่ำน
หินเพียงพอส ำหรับส่งมอบให้ลูกคำ้ ซ่ึงท ำให้ลูกคำ้ไม่ตอ้งคอยกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองกำรส ำรองถ่ำนหินและเตรียมพ้ืนท่ีหรือ
คลงัสินคำ้ในกำรจดัเก็บถ่ำนหินดว้ยตวัเอง 

 
ก: ผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลซ่ึงมีปริมำณส ำรองอยูม่ำก โดยแหล่งถ่ำนหินกระจำยอยู่ในประเทศต่ำงๆ มำกกว่ำ 
100 ประเทศทัว่โลก ท ำใหถ่้ำนหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีควำมมัน่คงดำ้นปริมำณสูง รำคำมีกำรแข่งขนักนัสูง ส่งผลให้มีรำคำถูก
กวำ่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งก๊ำซธรรมชำติและน ้ ำมนัเตำ ถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชำติชนิดหน่ึงซ่ึงมีสถำนะ
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เป็นของแขง็และมีแร่ธำตุท่ีส ำคญั คือ คำร์บอน โดยทัว่ไปแลว้ถ่ำนหินจะมีสีน ้ ำตำลเขม้หรือสีด ำและแบ่งไดห้ลำยประเภท 
ถ่ำนหินท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุด (พิจำรณำจำกค่ำควำมร้อน ค่ำควำมช้ืนและปริมำณก ำมะถนั) เรียงตำมล ำดบั ไดแ้ก่ แอนทรำไซต ์ 
บิทูมินสั ซบับิทูมินสั และลิกไนต ์ 
 

UMS น ำเขำ้ถ่ำนหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสั เน่ืองจำกเป็นถ่ำนหินท่ีมีคุณภำพดี มีค่ำควำมร้อนในระดบั
ปำนกลำง มีค่ำควำมช้ืนและปริมำณเถำ้ในระดบัท่ีเหมำะสม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่มีปริมำณก ำมะถนัท่ีต ่ำเม่ือเทียบกบัน ้ ำมนัเตำ 
(น ้ ำมนัเตำมีปริมำณก ำมะถนัประมำณร้อยละ 0.1 – 3.0) ท ำให้มีมลภำวะกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมำก ส ำหรับถ่ำนหินประเภท 
แอนทรำไซต ์บริษทัไม่ไดน้ ำเขำ้ถ่ำนหินประเภทน้ีเน่ืองจำกมีรำคำสูงกวำ่มำก อีกทั้งปริมำณกำรใชภ้ำยในประเทศมีจ ำกดั
และไม่มีแนวโน้มกำรขยำยตวั ส่วนถ่ำนหินประเภทลิกไนตเ์ป็นถ่ำนหินคุณภำพต ่ำท่ีสุด มีปริมำณก ำมะถนัมำก ท ำให้มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง ดงันั้นถ่ำนหินประเภทน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมของลูกคำ้ และบริษทั ไม่ไดน้ ำเขำ้ถ่ำนหินประเภท
ลิกไนต ์ 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเร่ิมจำกน ำเขำ้ถ่ำนหินจำกประเทศอินโดนีเซีย  หรือซ้ือถ่ำนหินท่ีน ำเขำ้จำก
อินโดนีเซียมำจำกผูข้ำยในประเทศ และจ ำหน่ำยให้กบัโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่
ทั้งหมดและโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงบำงรำย บริษทัสำมำรถจดัส่งถ่ำนหินให้ลูกคำ้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพกัสินคำ้ท่ี
คลงัสินคำ้ของบริษทัแต่ส ำหรับลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงบำงรำยและโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดยอ่มตอ้งกำร
ถ่ำนหินท่ีผำ่นกระบวนกำรคดัเลือก ปรับปรุงคุณภำพและกำรคดัขนำด โดยในกำรน ำเขำ้ถ่ำนหินแต่ละคร้ังประมำณ 50,000 
ตนั ถ่ำนหินมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนัในดำ้นค่ำควำมร้อน ควำมช้ืน ปริมำณข้ีเถำ้ และปริมำณก ำมะถนั ซ่ึงบริษทัจ ำเป็นตอ้งท ำ
กำรคดัเลือกคุณภำพถ่ำนหินก่อน ซ่ึงถ่ำนหินท่ีน ำเขำ้แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่ำงกนั เช่น ในดำ้นค่ำควำมร้อน 
ควำมช้ืน แมว้ำ่จะมำจำกเหมืองเดียวกนัก็ตำม (ถ่ำนหินในแต่ละชั้นดินจะมีคุณสมบติัแตกต่ำงกนั เช่น ซบับิทูมินสั อำจแยก
ออกเป็นหลำยชนิด ข้ึนอยูก่บัค่ำควำมร้อน ควำมช้ืน ปริมำณข้ีเถำ้ และปริมำณก ำมะถนั เป็นตน้) หลงัจำกนั้นบริษทัจึงน ำ
ถ่ำนหินมำผสมกนัตำมสูตรเฉพำะของบริษทั เพ่ือใหไ้ดคุ้ณสมบติัตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร และบริษทัจะท ำกำรคดัขนำดถ่ำนหิน
เพื่อใหมี้คุณภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับหมอ้ไอน ้ ำของโรงงำนอุตสำหกรรม เน่ืองจำกหมอ้ไอน ้ ำแต่ละโรงงำนจะมีกำรออกแบบ
เชิงวิศวกรรมท่ีแตกต่ำงกนัออกไป เพ่ือให้กำรเผำผลำญเช้ือเพลิงเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์มำกท่ีสุด และบริษทัจะให้บริกำร
จดัส่งสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ โดยจดัส่งทุกวนัเพ่ือควำมสะดวกในกำรใชง้ำนของลูกคำ้ และยงัเป็นกำรช่วยลดจ ำนวนถ่ำนหินท่ี
จะตอ้งเก็บในโกดงัเก็บถ่ำนหินของลูกคำ้อีกดว้ย เน่ืองจำกลูกคำ้หลำยรำยไม่มีสถำนท่ีเพียงพอในกำรเก็บถ่ำนหิน 
 
2.1.5 กลุ่มธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 
ธุรกจิจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่ 
บริษัท พเีอช แคปปิคอล จ ากดั 
 
ภาพรวมธุรกจิ 

ตลำดธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมมีกำรแข่งขนัท่ีสูงมำก ทั้งคู่แข่งทำงตรง ไดแ้ก่ The Pizza Company, Domino’s 
Pizza หรือร้ำนพิซซ่ำอ่ืน ๆ  และคู่แข่งทำงออ้มในส่วนท่ีเป็น Quick Service Restaurant เช่น KFC,  McDonald’s และ 
Burger King เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั กำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วของ Food Aggregators ท ำให้ผูบ้ริโภคเองมีทำงเลือกในกำร
สัง่อำหำรมำรับประทำนท่ีบำ้นมำกข้ึน    
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
กลุ่มธุรกจิของบริษัทฯ 
 

2.2.1 กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
 
การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ  
การขนส่งสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงสร้ำงควำมเติบโตใหก้บัธุรกิจขนส่งสินคำ้อยำ่งต่อเน่ืองกบักลุ่มลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรขนส่งสินคำ้
ทำงเรือ บริษทัไดท้บทวนเป้ำหมำยดำ้นแผนกำรตลำดและกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งใกลชิ้ดกบักลุ่มลูกคำ้หลกั ในกำรจดัหำ
ระวำงสินคำ้ให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของพวกลูกคำ้ทั้งในแบบท่ีตอ้งกำรขนส่งสินคำ้ในทนัที และแบบท่ีท ำสัญญำขนส่ง
สินคำ้ล่วงหนำ้ ซ่ึงลว้นแต่ตอ้งมีควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีในเร่ืองของตลำดกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือและเช้ือเพลิงในเรือ 

ดว้ยกำรมุ่งเนน้ไปท่ีตวัลูกคำ้และควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนัของพวกเขำ ส่งผลให้บริษทัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัใน
แถบภูมิภำคแอตแลนติคเหนือ มหำสมุทรอินเดีย และมหำสมุทรแปซิฟิก  

บริษทัเป็นหน่ึงในบริษทัขนส่งสินคำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรขนส่งท่อเคลือบ ดว้ยกองเรือท่ีมี
ควำมหลำกหลำยและทีมบริหำรงำนท่ีมำกดว้ยประสบกำรณ์ ท ำให้โทรีเซน ชิปป้ิง สำมำรถจดัหำระวำงสินคำ้ให้ตรงกบั
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉพำะกลุ่มเหล่ำน้ีได ้
 
แผนภูม ิ: ลูกค้าจ าแนกตามรายรับปี 2563 

 
ท่ีมา : TTA 
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โทรีเซนขนส่งสินคำ้ปริมำณ 12.68 ลำ้นตนัในปี 2563 ซ่ึงแบ่งโดยคร่ำวๆ ออกเป็นร้อยละ 40/60    ระหวำ่งสินคำ้
แห้งเทกองกลุ่มหลกั อำทิ ถ่ำนหิน แร่/สินแร่ และเมล็ดธัญพืช  และสินคำ้แห้งเทกองกลุ่มย่อย อำทิ เหล็ก ปุ๋ย ซีเมนต ์
ผลผลิตทำงกำรเกษตร และอ่ืนๆ 

 
แผนภูม ิ: สินค้าทีข่นส่งจ าแนกตามประเภทของสินค้าในปี 2563 
 

 
 
ความได้เปรียบในการด าเนินธุรกจิ 

โทรีเซนยงัคงควำมเป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองอยำ่งครบวงจร คู่แข่งทำงธุรกิจส่วนใหญ่ของ
บริษทั มกัตอ้งพ่ึงพำกำรบริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก อำทิ กำรจดัหำลูกเรือ กำรบริหำรจดักำรดำ้นเทคนิค ประกนัภยั และ
กำรจดัซ้ือจดัหำ แต่โทรีเซนมีหน่วยงำนภำยในท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่ำวดว้ยตนเอง 

นอกจำกน้ี ดว้ยรำกฐำนอนัแขง็แกร่งทำงดำ้นบุคลำกรท่ีมำกดว้ยประสบกำรณ์ รวมทั้งแผนกปฏิบติักำรเรือ 
(Marine Operations Department) ซ่ึงประจ ำอยูท่ี่กรุงเทพมหำนคร ลว้นทุ่มเทในกำรปฏิบติังำน เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่
บริษทัไดด้ ำเนินงำนโดยมีค่ำใชจ่้ำยรำยวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเดินเรือต ่ำท่ีสุดรำยหน่ึง 

กำรผนวกควำมเช่ียวชำญของหน่วยงำนต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนัในเชิงลึก อนัประกอบดว้ย ลูกเรือ กำรด ำเนินงำนดำ้น
เทคนิค กำรปล่อยเช่ำเหมำล ำ กำรปฏิบติักำรเชิงพำณิชย ์ กำรเงิน และในดำ้นควำมเส่ียง ลว้นสะทอ้นสู่สำยตำของลูกคำ้
อุตสำหกรรมของบริษทัไดเ้ป็นอยำ่งดี ลูกคำ้ของบริษทัทรำบดีวำ่กำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือดว้ยบริกำรของโทรีเซนจะมัน่ใจได้
ในเร่ืองของประสิทธิภำพ กำรด ำเนินกำรอยำ่งมืออำชีพ และยดืหยุน่ได ้ ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้
กำรขนส่งสินคำ้ของลูกคำ้ประสบผลส ำเร็จเป็นอยำ่งดี 
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ดว้ยกำรเนน้ย  ้ำถึงควำมส ำคญัของประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน กำรส่ือสำรท่ีเขม้แขง็ และพอร์ตกำรลงทุนท่ีมี
กำรกระจำยควำมเส่ียง ทั้งในส่วนของกองเรือและสินคำ้ท่ีขนส่ง บริษทัเช่ือวำ่โทรีเซนจะสำมำรถท ำก ำไรในช่วงกำรฟ้ืนตวั
ของวฏัจกัรธุรกิจขนส่งสินคำ้แหง้เทกองน้ีได ้

 
ตลาดธุรกจิขนส่งสินค้าแห้งเทกอง 

ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 

 สภำวะตลำดในปี 2563 เร่ิมตน้อยำ่งซบเซำเน่ืองจำกเทศกำลตรุษจีนท่ีมำถึงเร็วกวำ่ปกติเป็นเหตุให้กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจต่ำงๆ ตอ้งชะลอออกไปจนกวำ่จะถึงช่วงคร่ึงหลงัของไตรมำสแรก หลงัจำกฟำร์มสุกรในจีนไดรั้บผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำตแ์อฟริกำในสุกร (African swine fever) และสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรัฐฯ และจีนท่ียืดเยื้อ
ยำวนำนนบัปี ตลำดก็ไดรั้บแรงหนุนเลก็นอ้ยจำกกำรขนส่งเมลด็พนัธ์ุของสหรัฐฯ  

ในช่วงกลำงเดือนมกรำคม ข่ำวกำรแพร่กระจำยของเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ในเมืองอู่ฮัน่ไดแ้พร่สะพดั
ออกไป มีกำรคำดกำรณ์ในเบ้ืองตน้ว่ำเหตุกำรณ์น้ีจะส่งผลให้ตลำดชะลอตวัต่อไปอีกนำนในปีน้ี  แต่หลงัจำกบงัคบัใช้
มำตรกำรอยำ่งจริงจงั ก็ดูเหมือนวำ่จีนสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัสไดภ้ำยในไม่ก่ีสัปดำห์ ท ำให้โรงงำนรวมทั้ง
สถำนประกอบกำรต่ำงๆ เร่ิมกลบัมำเปิดด ำเนินงำนไดอี้กคร้ัง   

ทวำ่ในเดือนมีนำคม ควำมคิดเห็นน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว จำกกำรท่ีไวรัสโคโรนำไดแ้พร่กระจำยไปทัว่
โลก และต่อมำในกลำงเดือนมีนำคม องค์กำรอนำมยัโลก (WHO) ไดป้ระกำศยกระดบัให้ไวรัสโคโรนำเป็นโรคระบำด
ร้ำยแรง ส่งผลให้เศรษฐกิจทัว่โลกหยดุชะงกั ปริมำณกำรขนส่งสินคำ้หำยไปจำกตลำดเป็นจ ำนวนมำกและอตัรำค่ำระวำง
ของสินคำ้แหง้เทกองปรับตวัลดลงไปอยูท่ี่จุดต ่ำสุดอีกคร้ังเท่ำกบัเม่ือปี 2559 

ดว้ยมำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำง (lock down) ท่ียงัยดืเยื้อ รวมทั้งอำกำศท่ีอุ่นข้ึนในช่วงฤดูหนำวของประเทศในซีก
โลกเหนือส่งผลใหร้ำคำน ้ ำมนัลดลงอยำ่งมำก นอกจำกน้ีอุตสำหกรรมกำรเดินเรือยงัไดรั้บผลกระทบ มีเรือขนส่งท่ีตอ้งหยดุ
ใหบ้ริกำร รำคำน ้ ำมนัพุง่ด่ิงลงและควำมแตกต่ำงของรำคำระหวำ่งเช้ือเพลิงท่ีมีค่ำก ำมะถนัสูงและเช้ือเพลิงท่ีมีค่ำก ำมะถนัต ่ำ
ปรับตวัลดลงอยำ่งเห็นไดช้ดั  เจำ้ของเรือท่ีคำดหวงัวำ่จะใชข้อ้ไดเ้ปรียบในกำรติดตั้งอุปกรณ์ดกัจบัแก๊สท่ีมีอนุภำคขนำดเลก็ 
(gas scrubbers) ไดสู้ญเสียโอกำสในเร่ืองควำมแตกต่ำงของรำคำน้ีไป ส่วนเจำ้ของเรือท่ีวำงแผนจะเปล่ียนมำใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมี
ค่ำก ำมะถนัต ่ำก็ไดรั้บควำมช่วยเหลืออยำ่งดี ท ำใหก้ำรเปล่ียนผำ่นกำรใชเ้ช้ือเพลิงตำมกฎ IMO2020 ส ำเร็จไดอ้ยำ่งรำบร่ืน 

ในช่วงไตรมำสท่ี 3 และ 4  ตลำดปรับตวัดีข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดัเป็นผลมำจำกกำรฟ้ืนตวัของจีน นอกจำกกำรด ำเนิน
มำตรกำรอยำ่งจริงจงัในกำรป้องกนักำรแพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำในชุมชนแลว้ รัฐบำลจีนยงัไดใ้ชน้โยบำยทำงกำรเงิน
และกำรคลงัแบบแข็งกร้ำวเพ่ือท่ีจะปกป้องเศรษฐกิจจำกผลกระทบท่ีรุนแรงของเหตุกำรณ์แพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำ
อีกดว้ย ดว้ยกำรพลิกฟ้ืนของจีนและปริมำณกำรคำ้เมล็ดพนัธ์ุท่ีสูงข้ึนไดช่้วยพยุงตลำดธุรกิจกำรขนส่งสินคำ้แห้งเทกอง
ในช่วงท่ีเหลือของปี 2563 ไวไ้ด ้

อยำ่งไรก็ตำม ส่ิงท่ีน่ำจบัตำมองมำกท่ีสุดในปีน้ีก็คือยอดกำรสัง่ต่อเรือท่ีต ่ำท่ีสุดเป็นประวติักำรณ์ อู่ต่อเรือไดรั้บค ำสั่งต่อเรือ
ใหม่เพียงเลก็นอ้ย ดูเหมือนวำ่ผูป้ระกอบกำรเดินเรือไดว้ำงแผนท่ีจะลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในตอนแรกและ
ตำมมำดว้ยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งอำศยักำรเปล่ียนแปลงระบบขบัเคล่ือนพลงังำน ส่ิงเหล่ำน้ีน่ำจะ
ใชเ้วลำหลำยปีและยงัตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนของอุตสำหกรรมรวมทั้งกำรลงทุนมูลค่ำมหำศำลอีกดว้ย ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัคงมีควำมลงัเลเพ่ิมมำกข้ึนในกำรลงทุนในเรือลกัษณะท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั จึงท ำใหอุ้ปทำนชะลอตวัลง 



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

- 31 - 
 

ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนวำ่คนทัว่โลกอำจจะตอ้งกลบัมำด ำเนินชีวติใน
แบบวิถีใหม่ (new normal) อยำ่งไรก็ตำมควำมส ำเร็จในกำรผลิตวคัซีนก็ช่วยจุดประกำยควำมหวงัวำ่สภำพเศรษฐกิจจะ
เติบโตข้ึนในปี 2564 นอกจำกน้ีกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 ยงัเป็นเหตุให้ควำมกงัวลดำ้นควำมมัน่คงทำงอำหำรและ
กำรจัดหำวตัถุดิบอ่ืนๆ เพ่ิมสูงข้ึนดว้ย ดูเหมือนว่ำกำรผลิตและขนส่งสินคำ้วตัถุดิบจะเพ่ิมสูงข้ึนดว้ย รัฐบำลทัว่โลกได้
พยำยำมกระตุน้เศรษฐกิจและอดัฉีดเมด็เงินเขำ้ในระบบเพ่ือรับมือกบักำรระบำดของเช้ือโควดิ-19 คร้ังน้ี เรำหวงัวำ่มำตรกำร
เหล่ำจะช่วยหนุนใหอุ้ปสงคป์รับตวัเพ่ิมข้ึน แมว้ำ่อุปทำนจะชะลอลงก็ตำม ปัจจยัเหล่ำน้ีจะส่งผลให้รำยรับของธุรกิจขนส่ง
สินคำ้แหง้เทกองในอีก 1-3 ปีขำ้งหนำ้เติบโตแขง็แกร่งข้ึนอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 

จ านวนเรือทีส่ั่งต่อใหม่ส าหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ณ ส้ินเดอืนธันวาคม 2563 

ประเภทเรือทีส่ั่งต่อใหม่ จ านวนเรือ 
ขนาดระวางบรรทุกรวม 

% ของกองเรือทีม่อียู่เดมิ 
(ล้านเดทเวทตนั) 

Handysize  172 5.39 5.1% 
Handymax  271 16.26 7.8% 
Panamax  277 23.05 10.6% 
Capesize  212 47.02 13.5% 
รวม 932 91.71 10.4% 

 

ท่ีมา : Clarksons 

 
ราคาน า้มนั 

บริษทัไดใ้ชก้ลยุทธ์ป้องกนัควำมเส่ียงของรำคำน ้ ำมนัท่ีรัดกุมในส่วนของกำรจองระวำงบรรทุกสินคำ้ล่วงหน้ำ 
โดยกำรท ำสญัญำซ้ือขำยน ้ ำมนัล่วงหนำ้ (bunker swap agreements)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.2.2 กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
 

1. ตลาดและการแข่งขัน 
ลูกค้างานบริการวศิวกรรมใต้ทะเล  
ผูผ้ลิตและจดัหำน ้ ำมนัและก๊ำซรำยใหญ่ระดบัประเทศและนำนำชำติ ผูป้ระกอบกำรงำนวำงท่อล ำเลียงใตท้ะเล

และ บริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำงนอกชำยฝ่ังต่ำงไวว้ำงใจเมอร์เมดให้เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจในตลำด
ภูมิภำคตะวนัออกกลำง และภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงลูกคำ้ในตะวนัออกกลำงยงัคงเป็นลูกคำ้กลุ่มส ำคญัต่อธุรกิจ
ของเมอร์เมด โดยรำยไดส้ ำคญัของเมอร์เมดมำจำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำงำนด ำน ้ ำท่ีบริษทัไดรั้บในปี 2556 ผ่ำนบริษทั
ร่วมทุนในนำม Zamil ท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตตะวนัออกกลำงและหลงัจำกเมอร์เมดสำมำรถต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปีเม่ือปี 2561 
เมอร์เมดยงัคงไดรั้บผลตอบแทนดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ืองจนถึงส้ินปี 2565 ทั้งน้ี บริษทัคำดว่ำจะขยำยตลำดในระดบัภูมิภำค
ไปสู่ตลำดอ่ืนส ำหรับธุรกิจวิศวกรรมใตท้ะเลตำมแนวกลยุทธ์ "กำรก ำหนดต ำแหน่งเพ่ือกำรเติบโต" เช่น เขตทะเลเหนือ 
ภูมิภำคแอฟริกำตะวนัตกและเมดิเตอร์เรเนียนในอีกไม่ก่ีปีขำ้งหนำ้ กำรใชเ้รือให้เกิดประโยชน์สูงสุดยงัคงเป็นหน่ึงในเร่ือง
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ท่ีบริษทัมุ่งเนน้ด ำเนินกำรเป็นส่ิงแรก ในขณะเดียวกนัก็ให้ควำมส ำคญักบักลยทุธ์จูงใจให้ลูกคำ้ซ้ือบริกำรดำ้นอ่ืนของกลุ่ม
บริษทัเพ่ิม (cross-selling) และเขำ้ต่อรองเพ่ือใหไ้ดส้ญัญำระยะยำวโดยเฉพำะในพ้ืนท่ีท่ีสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจ เช่น เขต
ทะเลเหนือ ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และภูมิภำคตะวนัออกกลำง 

 
การแข่งขัน 
เมอร์เมดยงัคงเป็นผูใ้ห้บริกำรท่ีเป่ียมคุณภำพในตลำดเน่ืองจำกบริษทัมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์สูงและอำยงุำน

ยำวนำน ประกอบกบักำรส่งมอบงำนท่ีตรงเวลำ รวมทั้งยงัมีเหตุผลอีกนำนัปประกำรท่ีลูกคำ้เลือกใชบ้ริกำรของเมอร์เมด 
บริษทัมีประวติักำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนดำ้นสุขภำพ ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอนัยอดเยี่ยม ซ่ึงถือเป็น
ควำมภำคภูมิใจของบริษทัเป็นอย่ำงยิ่ง และให้บริกำรงำนคุณภำพชั้นสูงดว้ยอตัรำค่ำบริกำรท่ีเหมำะสมคุม้ค่ำ บริษทัมี
ศกัยภำพและทรัพยำกรในกำรท ำงำนให้กบัทั้งโครงกำรขนำดใหญ่และขนำดเล็กตำมควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 
และดว้ยเหตุน้ีเองท ำใหเ้มอร์เมดเป็นผูใ้หบ้ริกำรแบบ 'ครบวงจร' นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีทีมงำนผูเ้ช่ียวชำญท่ีประกอบไปดว้ย
บุคลำกรมำกประสบกำรณ์และมีควำมทุ่มเทจ ำนวนมำกผนวกกบัไดรั้บควำมร่วมมือทำงธุรกิจจำกพนัธมิตรในแต่ละภูมิภำค 
ซ่ึงบริษทัปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลในกำรประกอบธุรกิจเรือ แท่นขุดเจำะและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่ง
เคร่งครัด 

 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัคงท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือสร้ำงประวติักำรท ำงำนท่ีดีโดยเฉพำะกบัโครงกำรท่ี

ประสบควำมส ำเร็จใหก้บัลูกคำ้ท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือขยำยธุรกิจไปยงัภูมิภำคใหม่ๆ พร้อมพฒันำกำรบริกำรให้กบัลูกคำ้ในพ้ืนท่ี
เดิมโดยกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ในระยะยำว และมีระบบรองรับท่ีพร้อมให้กำรสนับสนุนลูกคำ้โดยเฉพำะ และ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินไดอ้ย่ำงทนัท่วงที รวมทั้งรองรับกำรเปล่ียนแปลงค ำสั่งซ้ือต่ำงๆ ในทุกภำวกำรณ์ไดต้ลอดเวลำ 
ดว้ยเหตุน้ีเมอร์เมดจึงพร้อมรับงำนจำกกลุ่มลูกคำ้เดิมอยำ่งต่อเน่ือง 

 
เมอร์เมดยงัเขำ้ร่วมกำรวิจยัและพฒันำเพ่ือน ำเสนอเทคโนโลยีและบริกำรใหม่ๆ เช่น ปัญญำประดิษฐ์ (A.I.) และ

หุ่นยนตใ์ตน้ ้ ำเพ่ือลดเวลำกำรด ำเนินงำน ควำมเส่ียง ค่ำใชจ่้ำย และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพ่ือตอบสนองแก่ลูกคำ้ท่ีมี
ควำมตอ้งกำรแตกต่ำงกนัออกไป 
 

2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
2.1 2563/2564  – การฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็วจากผลกระทบโรคระบาดโดยความช่วยเหลอืของกลุ่ม OPEC  

ภำวะควำมตอ้งกำรและกำรผลิตพลงังำนทัว่โลกไดรั้บผลกระทบอยำ่งหนักจำกกำรระบำดใหญ่ของ COVID-19 
แมเ้ศรษฐกิจจะกลบัมำฟ้ืนตวัอยำ่งรวดเร็วตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2563 แต่ก็ยงัมีควำมไม่แน่นอนเน่ืองจำกวคัซีนมีอยูอ่ยำ่ง
จ ำกดั และควำมเป็นไปไดท่ี้รัฐจะออกมำตรกำรป้องกนัต่ำงๆ และสั่งปิดพ้ืนท่ี อยำ่งไรก็ตำม องคก์ำรกลุ่มประเทศผูส่้งออก
น ้ ำมนั (OPEC) และ ประเทศคู่คำ้ (OPEC+) ไดต้ดัสินใจเพ่ิมแผนกำรผลิตน ้ ำมนัในเดือนมกรำคม 2564 ใหน้อ้ยกวำ่แผนกำร
ผลิตท่ีก ำหนดไวเ้ดิมพร้อมทั้งปรับแผนกำรผลิตใหเ้ป็นไปตำมอตัรำอุปสงคร์ำยเดือน 
 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรลงทุนน ้ ำมนัและก๊ำซคำดวำ่จะลดลงมำกกวำ่ 23% เทียบกบัปีก่อนหนำ้ 2563 ตำมขอ้มูลจำก
ศูนยว์จิยั Fitch Solution ก๊ำซธรรมชำติซ่ึงเคยเป็นท่ีพดูถึงวำ่จะเป็นธุรกิจใหม่ท่ีจะตอบสนองภำวะอุปทำนลน้ตลำดไดน้ั้นก็
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ก ำลงัเผชิญกบัสภำวะวกิฤตอยูใ่นขณะน้ีเช่นกนั ภำวะโรคระบำดและกำรชะลอตวัของรำคำน ้ ำมนัส่งผลกระทบอยำ่งหนกั
ต่ออุตสำหกรรมพลงังำน 
 

บริษทัตรวจสอบบญัชี Deloitte เผยวำ่ผูป้ระกอบกำรดำ้นพลงังำนก๊ำซธรรมชำติในสหรัฐอเมริกำรอยำ่งนอ้ย 43 
รำยไดย้ื่นขอลม้ละลำย กำรถอนกำรลงทุน กำรควบรวมและกำรซ้ือกิจกำร (M&A) น่ำจะเป็นทำงเลือกท่ีดีท่ีสุดแต่ก็ยงัไม่
สำมำรถท ำไดแ้มว้ำ่จะประเมินมูลค่ำกิจกำรในระดบัต ่ำแลว้ก็ตำมเน่ืองจำกนกัลงทุนตอ้งกำรจะเก็บเงินสดไวใ้ห้มำกท่ีสุดใน
สถำนกำรณ์เช่นน้ี 
 

กำรลดลงของอุปทำนท่ีสอดคลอ้งกบัอุปสงค์ท่ีลดลงอนัเน่ืองมำจำก COVID-19 เป็นผลดีต่อรำคำน ้ ำมนั  ตำม
ขอ้มูลของ Deloitte ควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัทัว่โลกลดลง 25% จำกกำรระบำดของ COVID-19 ในเดือนเมษำยน 2563 เม่ือเทียบ
กบัเดือนมกรำคม โดยควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัเบนซินในสหรัฐลดลงถึง 45% หรือเกือบ 5 ลำ้นบำร์เรลต่อวนั 
 

โรคระบำด COVID-19 ก ำลงัจะสร้ำงควำมเสียหำยอย่ำงมำก ผูค้นจ ำนวนมำกตอ้งตกงำนและหลำยอำชีพตอ้ง
อนัตรธำนหำยไปในช่วงกำรระบำดและอำจไม่กลบัมำใหเ้ห็นภำยในส้ินปี 2564  ตำมท่ี Deloitte ไดว้เิครำะห์ไว ้
 

แนวโน้มตลำดน ้ ำมนัในอนำคตท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุดข้ึนอยู่กับปัจจัย 3 ประกำร ประกำรแรกคือ รัฐบำลเขม้งวด
เพียงใดในกำรบริหำรจดักำรกับกำรระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำระลอกสอง รัฐบำลจดักำรกับเร่ืองดังกล่ำวไดส้ ำเร็จ
เพียงใด และวกิฤติปัญหำโรคร้ำยระดบัโลกน้ีจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจดำ้นใด ประกำรท่ีสองคือ กำรพฒันำ
และกำรผลิตวคัซีนท่ีรวดเร็ว ควำมพร้อมกำรใชง้ำนและรำคำ สุดทำ้ยคือภำวะอุปทำนในตลำด 
 

สถำบนัวจิยัอิสระ Rystad Energy มองวำ่กำรปิดประเทศคร้ังท่ีสองและมำตรกำรป้องกนัโรคระบำดในยโุรปจะไม่
ส่งผลกระทบต่อควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัเบนซินมำกเท่ำกบัเม่ือเดือนเมษำยนเน่ืองจำกกำรล็อคดำวน์คร้ังน้ีครอบคลุมพ้ืนท่ีนอ้ย
กวำ่ และชำวยโุรปเองใหค้วำมร่วมมือปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัท่ีก ำหนดนอ้ยลง  
 

ส ำนกังำนสำรสนเทศดำ้นพลงังำนสหรัฐฯ (EIA) เห็นวำ่อุปสงคน์ ้ ำมนัและก๊ำซดีดตวัข้ึนอย่ำงรวดเร็วหลงัจำก
เดือนเมษำยน 2563 แต่รำคำน ้ ำมนัดิบเบรนทย์งัคงไม่กระเต้ืองโดยมีอตัรำเฉล่ียท่ีประมำณ 45 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล แมจ้ะ
มีกำรพยงุรำคำไวแ้ต่ก็ไม่สำมำรถทะลุอตัรำรำคำระดบับนท่ี 50 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรลได ้ทั้งน้ี คำดวำ่ควำมตอ้งกำรน ้ ำมนั
น้ีจะยงัคงต ่ำกวำ่อตัรำอุปสงคช่์วงก่อนกำรระบำดของ COVID-19 
 

ในเดือนพฤศจิกำยน 2563 ข่ำวกำรพฒันำวคัซีน COVID-19 ออกมำพร้อมกบัควำมคำดหวงัว่ำแผนเพ่ิมกำรผลิต
น ้ ำมนัของกลุ่มประเทศ OPEC และประเทศคู่คำ้ OPEC+ จะมีจ ำนวนนอ้ยกวำ่แผนเดิมท่ีไดก้ ำหนดไว ้
 

ต่อมำในเดือนธนัวำคม 2563 มีกำรยนืยนัข่ำวลือดงักล่ำว เม่ือ OPEC และ OPEC+ ประกำศลดกำรผลิตจำก 2 ลำ้น
บำร์เรลต่อวนัเป็น 0.5 ลำ้นบำร์เรลต่อวนั  
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EIA คำดกำรณ์วำ่รำคำน ้ ำมนัดิบเบรนทจ์ะอยูท่ี่รำว 49 เหรียญฐสหรัฐต่อบำร์เรลในปี 2564 อุปทำนสะสมจำกปี 
2563 จะถูกทยอยน ำมำใช ้และรำคำจะไตข้ึ่นไปอีก 5 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรลในไตรมำสแรก และเพ่ิมข้ึนอีก 1 เหรียญ
สหรัฐต่อบำร์เรลภำยในส้ินปี 2564 

 
(ท่ีมำ: www.eia.gov,Rystad Energy,Deloitte และ Fitch Solution) 

 
ข้อมูลการคาดการณ์ราคาน า้มนัดบิเบรนท์เฉลีย่ในปี 2564   

ล ำดบั สถำบนัท่ีคำดกำรณ์ปี 2564 รำคำน ้ ำมนัดิบเบรนทท่ี์คำดกำรณ์ 
1. โกลดแ์มน แซคส์ $65 
2. ผลส ำรวจนกัวเิครำะห์แห่งรอยเตอร์ $51 
3. ธนำคำรซิต้ีแบงก ์ $49 
4. สถำบนัจดัอนัดบัมูด้ี $45 
5. ศูนยว์จิยัฟิทชโ์ซลูชัน่ $45 
6. ธนำคำรโลก $41 

(ท่ีมำ: oilprice.com) 
 

2.2  ภาคอุตสาหกรรมน า้มนัและก๊าซนอกชายฝ่ัง 
ในขณะท่ีรำคำน ้ ำมนัถูกคำดกำรณ์วำ่จะฟ้ืนตวั ควำมไม่แน่นอนยงัคงอยูเ่น่ืองจำกภำวะอุปทำนลน้ตลำดและสินคำ้

คงเหลือเป็นจ ำนวนมำก เน่ืองจำกกำรซ้ือขำยลดลงเพรำะผลกระทบจำก COVID-19 เมอร์เมดจะด ำเนินงำนเชิงรุกเพื่อ
เสริมสร้ำงธุรกิจหลกัและกระจำยพอร์ตกำรลงทุนเพ่ือรับมือกบัยคุวถีิชีวติแบบใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว 
 

ตำมกำรคำดกำรณ์ของ Rystad  Energy ภำวะอุปทำนลน้ตลำดจะเกิดข้ึนในไตรมำสแรกของปี 2564 แลว้จะค่อยๆ 
เปล่ียนเป็นกำรขำดดุลในกำรจดัหำอุปทำน ดว้ยกำรฟ้ืนตวัอนัรวดเร็วในอนำคต ภำวะขำดดุลอุปทำนรำยเดือนจะเร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤษภำคมและแตะระดบัสูงสุดประมำณ 3.4 ลำ้นบำร์เรลต่อวนัในเดือนสิงหำคม 
 

ส ำนักงำนพลังงำนระหว่ำงประเทศ ("IEA") ได้ประเมินว่ำควำมต้องกำรก๊ำซจะเพ่ิมข้ึน 1.5% จำกปี 2563  
นอกจำกน้ี Rystad  Energy ยงัคำดกำรณ์ว่ำเม่ือภำวะขำดดุลอุปทำนยงัคงด ำเนินต่อไป ผูผ้ลิตโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
อุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติจะไดรั้บโอกำสทำงธุรกิจมำกข้ึน ซ่ึงคำดวำ่จะมีกำรซ้ือขำยเพ่ิมข้ึน 32% รวมทั้งสร้ำงโอกำส
มำกมำยใหก้บัอุตสำหกรรมพลงังำนลมนอกชำยฝ่ัง 
 

กำรชะลอตวัของอุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซไดก้ระตุน้ให้ผูล้งทุนน ้ ำมนัและก๊ำซรำยใหญ่ผนัตนเองมำจบัธุรกิจ
อุตสำหกรรมพลงังำนลมนอกชำยฝ่ัง ตำมท่ีบริษทัท่ีปรึกษำดำ้นพลงังำนทดแทน Evorze ไดก้ล่ำวไว ้อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำก
ตลำดอุตสำหกรรมพลงังำนลมนอกชำยฝ่ังมีขนำดเล็กกว่ำเม่ือเทียบกับตลำดน ้ ำมนัและก๊ำซ กำรแข่งขนัเพ่ือให้ได้งำน
โครงกำรพลงังำนลมต่ำงๆ จึงเป็นไปอยำ่งดุเดือด 
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ส ำหรับควำมตอ้งกำรในธุรกิจพลงังำนลมนอกชำยฝ่ังท่ีขยำยตวัมำกข้ึนนั้น จะท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรใชเ้รือพิเศษเพื่อ
ช่วยในกำรติดตั้งเพ่ิมสูงข้ึนเป็นจ ำนวนมำก ตำมขอ้มูลของ Rystad Energy หลงัปี 2568 จ ำนวนเรือทัว่โลกจะไม่เพียง
พอท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรใชป้ระโยชน์ได ้ท ำให้ตอ้งมีกำรสั่งต่อเรือชนิดพิเศษเพ่ิมข้ึน และสั่งแปลงเรือติดตั้งขนำด
หนกัท่ีใชใ้นภำคน ้ ำมนัและก๊ำซเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมใหม่น้ี 
 

ดว้ยผลกระทบของภำวะโรคระบำดท่ีตำมมำ ภำคอุตสำหกรรมตลำดนอกชำยฝ่ังอำจจะเติบโตในปี 2566 กิจกรรม
ซ้ือขำย งำนก่อสร้ำงและติดตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์วิศวกรรมใตท้ะเลอำจเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกเร่ิมมีโครงกำรพฒันำนอกชำยฝ่ังและ
ใตท้ะเลท่ีเพ่ิมข้ึน 
(ท่ีมำ: Rystad  Energy, iea.com และ everoze.com) 
 

3. บริการงานวศิวกรรมใต้ทะเล 
3.1  ตลาดงานวศิวกรรมใต้ทะเล 

ตลำดวศิวกรรมใตท้ะเลไดรั้บผลกระทบจำก COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 และหลำยบริษทัตอ้งด ำเนินงำนดว้ยก ำไร
เลก็นอ้ยเพื่อควำมอยูร่อด จำกกำรคำดกำรณ์วำ่ปี 2564 รำคำน ้ ำมนัจะฟ้ืนตวัอยำ่งรวดเร็ว แมว้ำ่จะไม่เท่ำกบัช่วงก่อนเกิดโรค
ระบำด COVID-19 ตลำดก็จะไม่อยูใ่นภำวะตกต ่ำเหมือนอยำ่งเช่นท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี 

มีกำรบนัทึกวำ่ตลำดเรือบริกำรวศิวกรรมใตท้ะเลอยูใ่นภำวะก ำลงักำรผลิตลน้ตลำดมำนำนหลำยปี ซ่ึงแมว้ำ่ภำวะ
ดงักล่ำวจะยงัคงอยูต่่อไป เรือท่ีลน้ตลำดบำงส่วนถูกจ ำกดัท้ิงโดยกำรแยกช้ินส่วน เรือ 232 OSV ถูกส่งไปแยกช้ินส่วนตั้งแต่
ปี 2562 ถึงพฤศจิกำยน 2563  ในขณะท่ีมำตรกำรดงักล่ำวแทบไม่ช่วยใหค้วำมสมดุลของตลำดกลบัมำเป็นปกติ ประกอบกบั
กำรท่ีผูป้ระกอบกำรก๊ำซธรรมชำติหลำยแห่งยื่นลม้ละลำย และธุรกิจพลงังำนบนบกลดลงอยำ่งกระทนัหันในปีน้ี จึงมีกำร
คำดกำรณ์กนัวำ่ภำคธุรกิจหลำยประเภทจะกระเต้ืองข้ึนเลก็นอ้ย 

อยำ่งไรก็ตำม หลำยธุรกิจใหม่เกิดข้ึนท่ำมกลำงภำวะโรคระบำด ดว้ยแนวโนม้กำรใชพ้ลงังำนหมุนเวยีนโดยเฉพำะ
จำกทุ่งกงัหันลมนอกชำยฝ่ัง เรือเพ่ือช่วยติดตั้งทุ่งกงัหันลมขนำดใหญ่นอกชำยฝ่ังยงัคงเป็นท่ีตอ้งกำรอยำ่งมำก แนวโน้ม
ธุรกิจน้ีคำดวำ่จะยงัคงอยูต่่อไปท ำใหเ้กิดกำรสัง่แปลงเรือเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำด 

อตัรำกำรเติบโตทำงดำ้นก ำลงัผลิตพลงังำนลมนอกชำยฝ่ังของจีนอยู่ท่ี  94% ของก ำลงักำรผลิตในภูมิภำคเอเชีย 
โดยคำดวำ่จีนจะสร้ำงเรือผลิตและคลงักกัเก็บปิโตรเลียมแบบลอยน ้ ำ (FPSO) ถึง 50 หน่วยในเขตน่ำนน ้ ำของจีนในอีกห้ำปี
ขำ้งหนำ้ 

(ท่ีมำ: seatrade-maritime.com, rivieramm.com และ Rystad Energy) 

 

3.2 ประเภทของเรือวศิวกรรมใต้ทะเล 
อุตสำหกรรมบริกำรนอกชำยฝ่ังเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีควำมหลำกหลำย โดยมีเรือปฏิบติักำรหลำยประเภทให้บริกำร

ในงำนท่ีแตกต่ำงกนัไปดว้ยระบบและอุปกรณ์เฉพำะตวั เรือเหล่ำน้ีสำมำรถเปล่ียนจำกเรือท่ีอำจสร้ำงข้ึนมำเพ่ือใชเ้ฉพำะงำน 
เช่น เพ่ืองำนประดำน ้ ำโดยเฉพำะ หรืออำจจะเป็นเรือท่ีมีกำรดดัแปลงบ่อยคร้ังจำกเรือประเภทหน่ึงให้เป็นอีกประเภทหน่ึง
ตำมลกัษณะของธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ค ำวำ่เรือสนบัสนุนงำนบริกำรงำนวศิวกรรมนอกชำยฝ่ัง จึงอำจหมำยรวมถึงเรือได้
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หลำยประเภทซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ปกตินกัหำกจะน ำเรือล ำหน่ึงมำให้บริกำรเฉพำะงำนประเภทใดประเภทหน่ึงเท่ำนั้น เรือล ำ
หน่ึงอำจสำมำรถปฏิบติังำนไดท้ั้งงำนด ำน ้ ำ งำนยำนส ำรวจใตท้ะเลแบบไร้คนขบั (ROV) งำนส ำรวจและงำนสนบัสนุนงำน
ก่อสร้ำงข้ึนอยูก่บัโครงสร้ำงกำรออกแบบของเรือแต่ละล ำ 
 

โดยทัว่ไปแลว้เรือสนบัสนุนงำนด ำน ้ ำ (DSV) ในอุตสำหกรรมนอกชำยฝ่ังอำจมำจำกเรือแปลงสภำพท่ีมำพร้อมกบั
ระบบพ้ืนฐำนปฏิบติักำรด ำน ้ ำแบบใชอ้ำกำศ (rudimentary air diving spreads) จนไปถึงเรือต่อใหม่ท่ีมำพร้อมกบัระบบ
กำรท ำงำนอยำ่งสมบูรณ์แบบและซบัซอ้นข้ึนเพ่ือกำรด ำน ้ ำลึก เรือสนบัสนุน ROV อำจจะเป็นเรือท่ีมำพร้อมกบัระบบส่ง
ยำนแบบเคล่ือนท่ี ซ่ึงสำมำรถเคล่ือนยำ้ยและปลดประจ ำกำรเรือภำยในระยะเวลำท่ีสั้นมำก ในขณะท่ีเรือสนับสนุนงำน
ก่อสร้ำงจะมีคุณสมบติัทัว่ไปท่ีหลำกหลำย และมีกำรออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำน ้ ำและกำรปฏิบติังำน ROV ดงันั้น 
หนำ้ท่ีหลกัของเรือให้บริกำรกำรก่อสร้ำงนอกชำยฝ่ังจะเป็นเร่ืองของงำนก่อนกำรติดตั้งและร้ือถอนงำนวิศวกรรมใตท้ะเล
และกำรติดตั้งโครงสร้ำงบนพ้ืนผิวน ้ ำ เรือท่ีให้บริกำรงำนวำงท่ออำจมีลกัษณะกำรออกแบบท่ีแตกต่ำงกนัของระบบและ
อุปกรณ์บนเรือ แต่หนำ้ท่ีหลกัของเรือเหล่ำน้ีจะเป็นกำรวำงท่อในกน้ทะเลหรือเสน้ทำงท่ีก ำหนด 
 

4. ต าแหน่งทางด้านอุตสาหกรรมของเมอร์เมด 
กำรท่ีเมอร์เมดประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติมำนำนกวำ่ 30 ปี เมอร์เมดภูมิใจท่ีจะกล่ำว

ไดว้ำ่เมอร์เมดมีควำมเป็นเลิศทำงดำ้นช่ือเสียงอนัยำวนำนในกำรบริกำรงำนวศิวกรรมใตท้ะเล ดว้ยกำรด ำเนินงำนทัว่ภูมิภำค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลำง และเขตทะเลเหนือ เมอร์เมดมีบทบำทส ำคญัในตลำดใตท้ะเลทัว่โลก เมอร์เมด 
สำมำรถจดัหำแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำท่ีเก่ียวกบังำนวิศวกรรมใตท้ะเลในทุกระดบัน ้ ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมอนัซบัซอ้น 
และทำ้ทำยในทุกภูมิภำคของโลกส ำหรับตลำดน ้ ำมนัและก๊ำซ 
 

เมอร์เมดเป็นเจ้ำของและบริหำรกองเรืองำนวิศวกรรมใตท้ะเล และกำรส ำรวจท่ีช่วยให้บริษทัสำมำรถมอบ
ขอ้เสนอกำรบริกำรท่ีแตกต่ำงใหก้บัลูกคำ้ของบริษทัได ้โดยมุ่งเนน้ไปท่ีควำมสมัพนัธ์ระยะยำวท่ีช่วยเพ่ิมกำรส่งมอบบริกำร
และลดควำมเส่ียงโดยรวม 
 

เมอร์เมดจะยงัคงพิจำรณำอยำ่งรอบคอบในเร่ืองของแนวโนม้ตลำดน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังในช่วง 12 
เดือนขำ้งหนำ้ ดว้ยกำรปรับสมดุลของตลำดน ้ ำมนั รวมทั้งผลกระทบจำกโรคระบำดโคโรน่ำไวรัส ผูป้ระกอบกำรในวงกำร
น ้ ำมนัต่ำงหยบิยกคุณสมบติัเด่นของตนในฐำนะผูใ้หบ้ริกำรงำนน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีจะแสดงให้เห็นวำ่ตน
อยูเ่หนือกวำ่ผูใ้หบ้ริกำรรำยอ่ืน และเม่ือพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ เหล่ำน้ีแลว้ เมอร์เมดเช่ือวำ่เมอร์เมดเป็นหน่ึงในบริษทักลุ่มท่ี
มีชั้นเชิงท่ีสำมำรถแข่งขนัในสภำพตลำดปัจจุบนัได ้เน่ืองจำกกลยทุธ์ในต ำแหน่งทำงกำรตลำดของเมอร์เมด ควำมมีช่ือเสียง 
ภำพรวมผลงำนท่ีผำ่นมำท่ีเป็นท่ีรับรู้ และควำมมีวนิยัทำงกำรเงิน ซ่ึงสำมำรถอธิบำยเพ่ิมเติมโดยละเอียดไดด้งัน้ี 
 

4.1 ปัจจยัทางภูมศิาสตร์และการมุ่งเน้นงานน า้ตืน้ 
กองเรือเมอร์เมดมีเรือบริกำรวิศวกรรมใตท้ะเลในเขตแนวน ้ ำต้ืนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัดีว่ำมีจุดแข็งและ

ไดรั้บผลกระทบไม่มำกนกัจำกรำคำน ้ ำมนัท่ีต ่ำลง เน่ืองจำกมีกำรรำยงำนว่ำจุดคุม้ทุนของงำนประเภทน้ีต ่ำกวำ่งำนในเขต  
น ้ ำลึก ดงันั้น จึงมีโอกำสนอ้ยท่ีจะโดนผลกระทบจำกภำวะหดตวัของอุปสงคใ์นตลำด เมอร์เมดยงัไดเ้ขำ้ท ำกิจกำรร่วมคำ้ท่ี
มัน่คงกบัผูป้ระกอบกำรทอ้งถ่ินหลำยรำย เพ่ือใหบ้ริกำรแก่กลุ่มบริษทัน ้ ำมนัระดบัชำติ (NOCs) เหนือน่ำนน ้ ำของประเทศท่ี
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ไดรั้บเอกสิทธ์ิตำมกฎ Cabotage ของประเทศเหล่ำนั้น รวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรป ตะวนัออกกลำง และภูมิภำคเอเซีย  
แปซิฟิค จึงท ำใหเ้มอร์เมดไดรั้บประโยชน์จำกกำรขยำยธุรกิจทอ้งถ่ิน เน่ืองจำก NOCs มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและ
เนน้ควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนซ่ึงมีแนวโนม้และควำมผนัผวนทำงรำคำนอ้ยกวำ่ 
 

4.2 การมุ่งเน้น IRM และการขยายธุรกจิทางภูมศิาสตร์ 
หน่ึงในธุรกิจหลกัของเมอร์เมดยงัคงมุ่งเน้นไปท่ีกำรส ำรวจ กำรซ่อมบ ำรุง และกำรบ ำรุงรักษำงำนให้กบักลุ่ม

ประเทศ NOC ประจ ำปี ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบเร่ืองกำรลดรำยจ่ำยดำ้นตน้ทุน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ อุปสงคต์ลำดระยะกลำงถึง
ระยะยำวคำดว่ำจะยงัคงอยู่ค่อนขำ้งสมบูรณ์ ซ่ึงน่ำจะเป็นสัญญำณท่ีดีส ำหรับเมอร์เมด นอกจำกน้ี เมอร์เมดยงัคงมุ่งมัน่
ใหบ้ริกำรดำ้นอ่ืนๆ และขยำยธุรกิจไปยงัภูมิภำคและในประเทศท่ีมีอุปสงคข์องกำรใชบ้ริกำรค่อนขำ้งสูง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง
ในตลำดงำน IRM  งำนวศิวกรรมใตท้ะเล งำนวำงระบบ SURF และตลำดกำรติดตั้งสำยเคเบิลใตท้ะเล  
 

4.3 ช่ือเสียงด้านคุณภาพและความปลอดภัย แหล่งสินทรัพย์ทีท่นัสมยั 

เมอร์เมดยงัคงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริกำรท่ีส ำคญัในอุตสำหกรรมท่ีมีประวติักำรด ำเนินงำนและควำมปลอดภยัท่ีดี
เยี่ยม รวมทั้ งทีมผูบ้ริหำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ ซ่ึงจะช่วยให้มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัในสภำพตลำดท่ีก ำลังย  ่ำแย ่
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่จะเลือกผูรั้บเหมำท่ีมีประวติักำรท ำงำนมำยำวนำนมำกกวำ่ผูใ้หบ้ริกำร
หนำ้ใหม่ กองเรือวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอร์เมดมีเรือท่ีอำยกุำรใชง้ำนนอ้ย ส่วนใหญ่มีอำยกุำรใชง้ำนนอ้ยกวำ่ 15 ปี จึงท ำ
ให้เมอร์เมดอยู่ในฐำนะท่ีไดเ้ปรียบกว่ำ เพรำะกลุ่มบริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่มกัเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีใหม่กว่ำ
เน่ืองจำกมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนและศกัยภำพในกำรท ำงำนท่ีเหนือกวำ่ เมอร์เมดยงัด ำเนินกำรขยำยกองเรือตำม
แผนงำน โดยกำรเช่ำเรือบริกำรวิศวกรรมใตท้ะเลเขำ้มำเพ่ิมเติม ซ่ึงจะช่วยให้เมอร์เมดมีควำมยืดหยุน่ในกำรตอบสนองต่อ
อุปสงคใ์นตลำด หรือยกเลิกกำรเช่ำในกรณีท่ีควำมตอ้งกำรในตลำดลดลงโดยไม่จ ำเป็นตอ้งใชจ่้ำยเงินทุนหลกั 

เมดยงัมียอดสัง่จองงำนอยำ่งต่อเน่ืองเป็นส่วนใหญ่ส ำหรับงำนวศิวกรรมใตท้ะเล ซ่ึงคำดวำ่จะไดรั้บงำนจริงๆ เป็น
เพ่ิมมำกข้ึนในระยะเวลำอนัใกลน้ี้ งำนในมือเหล่ำน้ีท่ีคำดวำ่จะเป็นฐำนรำยไดใ้นปี 2563 ส ำหรับโอกำสทำงธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึน  
 

4.4 วนิัยทางการเงนิ 
ท่ำมกลำงสภำวะตลำดท่ีทำ้ทำยเหล่ำน้ี เมอร์เมดยงัคงสำมำรถรักษำอตัรำส่วนหน้ีสินไวใ้นระดบัท่ีต ่ำไดแ้ละยงัคง

มีปริมำณเงินสดส ำรองท่ีเพียงพอ ช่วยใหบ้ริษทัมีสภำพคล่องและพร้อมท่ีจะสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้น
ปัจจุบนัเพื่อสร้ำงกำรเติบโตตำมแผนธุรกิจของบริษทั 

 
(อำ้งอิง: IHS Markit, Kennedy Marr, องคก์ำรกลุ่มประเทศผูส่้งออกน ้ำมนั (OPEC), Pareto Securities Research, Rigzone, Rystad Energy, 
Strategic Offshore Research, ส ำนกังำนสำรสนเทศดำ้นพลงังำนสหรัฐฯ (EIA), Moody’s, Wood Mackenzie) 
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2.2.3 กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 
บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ธุรกจิปุ๋ ยเคมเีพือ่การเกษตร 

บำคองโคเร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีในประเทศเวยีดนำมภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ STORK ตั้งแต่ปี 2538 และ
ต่อมำในปี 2548 ไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้อยำ่งเป็นทำงกำร โดยวำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเพ่ือจบัตลำดกลุ่มลูกคำ้คำ้
ส่ง และดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพและภำพลกัษณ์เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีดี ท ำให้บำคองโคสำมำรถกำ้วข้ึนเป็นหน่ึงในผูน้ ำ
ธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรในประเทศเวยีดนำม   
 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

เน่ืองจำกประเทศเวยีดนำมเป็นประเทศท่ีขบัเคล่ือนดว้ยอุตสำหกรรมกำรเกษตร อีกทั้งปุ๋ยเคมีเป็นสินคำ้โภคภณัฑ ์
ดงันั้น ธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรจึงมีกำรแข่งขนัสูง อยำ่งไรก็ตำม บำคองโคสำมำรถด ำรงต ำแหน่งเป็นหน่ึง
ในผูน้ ำของตลำดของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรในประเทศเวยีดนำมไดเ้น่ืองจำกคุณภำพของผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมี
ของ บำคองโค กลยทุธ์กำรแข่งขนัหลกัของบำคองโค คือ คุณภำพของผลิตภณัฑ ์คุณภำพผลิตภณัฑปุ๋์ยเคมีของบำคองโคซ่ึง
จ ำหน่ำยภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ STORK เป็นท่ียอมรับอยำ่งแพร่หลำยในประเทศเวยีดนำม 

 
ทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเคมเีพือ่การเกษตร 

 
 

บำคองโคจ ำหน่ำยสินคำ้โดยตรงให้แก่บริษทัคำ้ส่งในประเทศเวียดนำม ซ่ึงจะจ ำหน่ำยสินคำ้ดงักล่ำวให้แก่ผูค้ำ้
ปลีกซ่ึงเป็นผูน้ ำผลิตภณัฑ์ดงักล่ำวไปกระจำยต่อแก่ผูใ้ชอี้กต่อหน่ึง ในขณะท่ีกลุ่มลูกคำ้ของบำคองโคในต่ำงประเทศ คือ 
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไป (Trader) ซ่ึงวำ่จำ้งใหบ้ำคองโคผลิตและจดัหำตำมสูตรกำรผลิต  
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ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
ตลาดโลกโดยรวม 

จำกขอ้มูลของสภำวะตลำดปุ๋ยเคมีโลก โดย Food and Agriculture Organization of the United Nations คำดกำรณ์ว่ำ      
อุปสงคก์ำรใชปุ๋้ยรวมอยูท่ี่ประมำณ 194.85 ลำ้นเมตริกตนัในปี 2563 และจะเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 197.93 ลำ้นเมตริกตนั ในปี 
2564 ซ่ึงตลำดในภูมิภำคเอเชียเป็นตลำดซ่ึงมีกำรอุปโภคปุ๋ยเคมีมำกท่ีสุดโดยอุปสงคส่์วนมำกมำจำกภูมิภำคเอเชียตะวนัออก
และเอเชียใต ้  

ตลาดเวยีดนาม 

ส ำหรับในประเทศเวยีดนำม แมว้ำ่จะมีควำมทำ้ทำยในสภำวะอำกำศ อุตสำหกรรมปุ๋ยในประเทศเวียดนำมยงัคงมี
ศกัยภำพสูงจำกกำรขบัเคล่ือนโดยควำมตอ้งกำรใชปุ๋้ยอยำ่งคงท่ี เน่ืองจำกกวำ่ร้อยละ 60 ของประชำกรท ำงำนในภำคเกษตร 
ทั้งน้ีกำรเติบโตของอุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีข้ึนอยูก่บักำรฟ้ืนตวัของรำคำและผลผลิตในพืชท่ีส ำคญั โดยปริมำณน ้ ำท่ีเพียงพอก็
เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีส ำคญั เน่ืองจำกในบำงพ้ืนท่ีเพำะปลูกมีควำมเส่ียงท่ีจะเกิดภำวะแลง้ รวมถึงควำมผนัผวนของรำคำ
วตัถุดิบก็จะส่งผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละทิศทำงของอุตสำหกรรมปุ๋ยเคมี 
 
2.2.4 กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ๆ 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกจิโลจสิตกิส์ถ่านหิน 
 

1. นโยบายการตลาด 
UMS ท ำแผนกำรตลำดโดยใชจุ้ดแขง็ของถ่ำนหิน ซ่ึงเป็นพลงังำนท่ีมีตน้ทุนต ่ำกวำ่กำรใชน้ ้ ำมนัเตำ และยงัมีปริมำณ

ส ำรองท่ีมำกกวำ่ จึงท ำใหเ้ป็นเช้ือเพลิงท่ีผูป้ระกอบกำรนิยมใชก้นัเม่ือเปรียบเทียบกบัพลงังำนอ่ืนๆ บริษทัเนน้กำรรักษำฐำน
ลูกคำ้เดิมในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเลก็ โดยบริษทัมีกลยทุธ์กำรตลำดในดำ้นต่ำงๆ ท่ีส ำคญัดงัน้ี 

  
2. กลยุทธ์การแข่งขัน 

 (1) ด้านสินค้าและบริการ 
 บริษทัมีกลยุทธ์ท่ีส ำคญัทำงดำ้นผลิตภณัฑ์ โดยบริษทัมีกระบวนกำรคดัเลือกและปรับปรุงคุณภำพถ่ำนหินท่ีมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้เหมำะสมกบัหมอ้ไอน ้ ำของแต่ละโรงงำนอุตสำหกรรม และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรเผำผลำญ
เช้ือเพลิง ณ ปัจจุบนั บริษทัด ำเนินนโยบำยน้ีให้กบัโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็ก เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ใหก้บัสินคำ้ เพ่ือลดกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ โดยเฉพำะกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหินรำยใหญ่ในประเทศ โดยบริษทัมุ่งเนน้กำรท ำ
ตลำดโดยเจำะในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็กเป็นหลกั เน่ืองจำกมีกำรแข่งขนัท่ีต ่ำกวำ่กำรขำยถ่ำน
หินใหก้ลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 
 

(2) ด้านการขยายฐานลูกค้า 
เน่ืองจำกถ่ำนหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีรำคำต ่ำ รวมถึงเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีมีปริมำณส ำรองสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้ ำมนั

เตำและก๊ำซธรรมชำติ และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยมำก (ประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส) ดังนั้ น โรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ จึงมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนมำใชถ่้ำนหินเพ่ิมมำกข้ึน บริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจมำนำนและมีกลุ่มลูกคำ้
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กระจำยอยูใ่นอุตสำหกรรมต่ำงๆ แต่เน่ืองจำกยอดขำยท่ีลดลงในช่วงท่ีผ่ำนมำ จึงท ำให้ลูกคำ้เดิมลดลงไปดว้ย บริษทัจึงได้
เร่ิมสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้รำยเดิมท่ีหยุดใชถ่้ำนหินของบริษทัไป โดยในปีน้ีมีลูกคำ้รำยเดิมกลบัมำซ้ือถ่ำนหินของ
บริษทัเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยงัต ่ำกวำ่เป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ซ่ึงบริษทัจ ำเป็นจะตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองต่อไป 

 
(3) ด้านการบริหารต้นทุน 

 บริษทัมีกำรวำงแผนกำรซ้ือสินคำ้ท่ีมีประสิทธิภำพ โดยกำรบริหำรสินคำ้คงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม กำร
วำงแผนกำรขนส่งท่ีเป็นระบบ รวมถึงกำรมีคลงัสินคำ้ซ่ึงอยูใ่กลก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีเป็นฐำนลูกคำ้ ท ำให้ประหยดั
ตน้ทุนค่ำขนส่งไดม้ำก และบริษทัมีเรือโป๊ะและท่ำเรือเป็นของบริษทัเอง ท ำใหล้ดค่ำใชจ่้ำยในกำรจำ้งบริษทัขนส่งภำยนอก
ลง บริษทัมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย/ผูผ้ลิตถ่ำนหินท่ีติดต่อกนัมำนำน ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถซ้ือถ่ำนหินไดจ้ำกหลำย
แหล่ง บริษทัจึงไม่จ ำเป็นตอ้งสตอ็คสินคำ้คงคลงัไวม้ำกเกินควำมจ ำเป็น ท ำให้กำรบริหำรสินคำ้คงคลงัมีประสิทธิภำพมำก
ข้ึน และช่วยลดตน้ทุน รวมถึงกำรสูญเสียของสินคำ้ลงไดบ้ำงส่วน 

 
3. ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บริษทัจ ำหน่ำยถ่ำนหินใหแ้ก่โรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ขนำด
กลำง และขนำดเล็ก บริษทัมีนโยบำยในกำรขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงัอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็กมำกข้ึน ซ่ึงกลุ่ม
โรงงำนเหล่ำน้ีไม่ไดเ้ป็นเป้ำหมำยของผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหินรำยใหญ่ในประเทศ จึงเป็นกำรลดกำรแข่งขนัในดำ้นรำคำกบั    
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหินรำยใหญ่    ปัจจุบนับริษทัมีกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดกลำงจ ำนวน
ประมำณ 20  รำย  และกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ประมำณ 4 – 5 รำย ซ่ึงเป็นลูกคำ้ท่ีอยูใ่นกลุ่มอุตสำหกรรม    
โรงกระดำษขนำดใหญ่  โรงงำนผลิตอำหำรและเคร่ืองด่ืม เป็นหลกั 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทจะอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีต้องใช้พลังงำนควำมร้อนมำผลิตไอน ้ ำ   เพ่ือใช้ใน
กระบวนกำรผลิต  ไดแ้ก่  อุตสำหกรรมอำหำร   อุตสำหกรรมกระดำษ    และโรงงำนผลิตอำหำรสตัว ์เป็นตน้ 

บริษทัแบ่งกลุ่มลูกคำ้ตำมขนำดของโรงงำนอุตสำหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 

กลุ่มลูกค้ำกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มลูกค้ำเดิมของบริษัท โดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดักรุงเทพมหำนคร สมุทรสำคร 
สมุทรปรำกำร นครปฐม รำชบุรี ปทุมธำนี และอยธุยำเป็นส่วนใหญ่ ลูกคำ้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีควำมรู้และคุน้เคยกบักำรใช้
ถ่ำนหินเป็นอยำ่งดี เป็นฐำนลูกคำ้ในกำรซ้ือขำยกบับริษทัมำหลำยปี และไวว้ำงใจในคุณภำพสินคำ้ของบริษทัมำโดยตลอด 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกคำ้ในกลุ่มของอุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมถุงมือยำง และอุตสำหกรรมกระดำษ  เป็นตน้ 

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ท่ีใชถ่้ำนหินส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสำหกรรมปูนซีเมนต ์ซ่ึงจะท ำกำรซ้ือถ่ำนหินใน

ปริมำณมำก และส่วนใหญ่จะใชว้ิธีกำรประมูล โดยปัจจยัหลกัในกำรตดัสินใจซ้ือถ่ำนหินของลูกคำ้กลุ่มน้ีจะเป็นเร่ืองของ
รำคำ ซ่ึงบริษทัมีลูกคำ้กลุ่มน้ีค่อนขำ้งนอ้ยในปัจจุบนั 
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4. ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม 

4.1 ภาวะการแข่งขนั 

  กำรจ ำหน่ำยถ่ำนหินให้กบัโรงงำนอุตสำหกรรมในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบกำรประมำณ 
30 กวำ่รำย ซ่ึงมีทั้งผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก โดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรขนำดเล็กท่ีมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี ท ำใหธุ้รกิจถ่ำนหินมีกำรแข่งขนัดำ้นรำคำค่อนขำ้งสูง ส ำหรับรำคำถ่ำนหินเกือบตลอดทั้งปี  
2563  มีกำรปรับตวัเล็กนอ้ย  แต่ในช่วงปลำยปีมีกำรปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็ว  และยงัคงเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง
ในตน้ปี  2564   

               บริษทัมุ่งเน้นกำรเพ่ิมลูกคำ้ในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็ก พร้อมกบัมองหำ
โอกำสท่ีจะเขำ้ตลำดลูกคำ้กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ บริษทัพยำยำมท่ีจะขยำยฐำนกำรขำยและปริมำณ
ยอดขำยใหเ้พ่ิมมำกยิง่ข้ึน มีกำรใหบ้ริกำรธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั รวมทั้ง แสวงหำธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือกำรเติบโตท่ีย ัง่ยืน
ของธุรกิจ 

4.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม 
ส ำหรับภำพรวมอุตสำหกรรมถ่ำนหินในประเทศไทยถ่ำนหินในปี 2563  ยงัถือวำ่เป็นแหล่งพลงังำนท่ีมี

ควำมส ำคญัในกำรพฒันำอุตสำหกรรม   เพรำะถ่ำนหินเป็นพลงังำนท่ีรำคำต ่ำกว่ำก๊ำซธรรมชำติและน ้ ำมนัเตำ     
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศท่ีมียงัมีกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจอยู่บำ้ง เช่น ประเทศเวียดนำม อินเดีย   รวมถึง
ประเทศไทยนั้นยงัคงใชถ่้ำนหินอยู่   เน่ืองจำกรำคำท่ีถูก  ควำมตอ้งกำรใชถ่้ำนหินจำกสถิติกำรน ำเขำ้ถ่ำนหิน
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 มีกำรปรับตวัเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย โดยประเทศไทยมีกำรน ำเขำ้ถ่ำนหินประมำณ 
22.08 ลำ้นตนั  เพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 5.28 เม่ือเทียบกบัปีช่วงเดียวกนัของปี  2562 โดยเป็นกำรน ำเขำ้ถ่ำนหิน
คุณภำพดีท่ีใชใ้นกำรผลิตไฟฟ้ำและส ำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

 
ตลำดถ่ำนหินโดยรวมส ำหรับในปี  2564  ประเทศจีนมีแนวโน้มจะมีกำรน ำเขำ้ถ่ำนหินเพ่ิมข้ึน  และ

ควำมต้องกำรใช้ถ่ำนหินของประเทศในแถบเอเชีย  เช่น  อินเดีย เวียดนำม ท่ีน ำถ่ำนหินมำใช้ในกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึน จึงท ำใหค้วำมตอ้งกำรถ่ำนหินโดยรวมเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีกำรปรับตวัของรำคำ
ท่ีค่อนขำ้งรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลำยปี  2563  และยงัคงเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองมำจนถึงตน้ปี  2564  จึงท ำให้ควำมตอ้งกำร
และรำคำถ่ำนหินโดยรวมในปี  2564  น่ำจะสูงกวำ่ปี  2563  รวมทั้ง สถำนกำรณ์กำรเร่ิมฉีดวคัซีนป้องกนัโรค     
โควดิ-19 ซ่ึงน่ำจะท ำใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัดีข้ึนกวำ่ปี 2564 ดว้ย 

 

5. การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
บริษทัมีกระบวนกำรในกำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรตำมขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 
1. บริษทัซ้ือถ่ำนหินจำกในประเทศ หรือน ำเขำ้ถ่ำนหินประเภทบิทูมินสัและซบับิทูมินสั (ถ่ำนหินสะอำด) 

จำกประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตถ่ำนหินท่ีใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก บริษทัจะเลือกซ้ือ
จำกเหมืองถ่ำนหินท่ีมีถ่ำนหินคุณภำพดีท่ีใหค้่ำควำมร้อนสูง มีค่ำควำมช้ืนต ่ำ มีปริมำณข้ีเถำ้และปริมำณ
ก ำมะถนัต ่ำ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ง ถ่ำนหินท่ี
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ประเทศอินโดนีเซียยงัมีปริมำณถ่ำนหินส ำรองอีกเป็นจ ำนวนมำกเม่ือเทียบกบัแหล่งอ่ืนในต่ำงประเทศ 
และประหยดัค่ำขนส่งเน่ืองจำกอยูไ่ม่ไกลจำกกนัมำกนกั เม่ือเทียบจำกแหล่งอ่ืน ซ่ึงสำมำรถขนส่งโดย
ทำงเรือในปริมำณคร้ังละ 50,000 ตนั 
 

2. เรือเดินทะเลจำกประเทศอินโดนีเซียจะเขำ้มำจอดท่ำท่ีเกำะสีชงั อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี จำกนั้นจะ
ท ำกำรขนถ่ำยถ่ำนหินลงเรือโป๊ะอีกทอดหน่ึง ซ่ึงเรือโป๊ะน้ีสำมำรถขนถ่ำยถ่ำนหินไดค้ร้ังละ 1,500 – 
2,500 ตนัต่อล ำ โดยเดินทำงมำข้ึนท่ีท่ำเทียบเรือ อ ำเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
 

3. บริษทัจะจดัส่งถ่ำนหินโดยตรงใหก้บัลูกคำ้ไดท้นัทีโดยทำงรถบรรทุก และในกรณีท่ีบริษทัตอ้งกำรขน
ยำ้ยถ่ำนหินเขำ้คลงัสินคำ้ บริษทัสำมำรถจดัเก็บในพ้ืนท่ีโรงงำนของบริษทัท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ
ได้ก่อนท่ีจะน ำไปคัดเลือกและปรับปรุงคุณภำพ แลว้จึงส่งถ่ำนหินให้กับลูกคำ้โดยรถบรรทุกของ
ผูรั้บเหมำต่อไป  
 

4. บริษทัมีนโยบำยในกำรเก็บสินคำ้คงคลงัในระดบัท่ีเหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถส่งสินคำ้ไดท้นักบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้  
 

5. ระยะเวลำตั้งแต่กำรสัง่ซ้ือถ่ำนหินจำกประเทศอินโดนีเซียจนกระทัง่ขนส่งถ่ำนหินเขำ้เก็บคลงัสินคำ้ใช้
เวลำประมำณ 45 วนั 

 
จำกขอ้มูลในอดีตพบวำ่รำคำถ่ำนหินมีกำรเปล่ียนแปลงตำมรำคำตลำดโลก โดยบริษทัมีนโยบำยจดัหำถ่ำนหินจำก

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยรำย เพ่ือส ำรองปริมำณถ่ำนหินใหเ้หมำะสมกบัธุรกิจของบริษทั และถ่วงดุลอ ำนำจกำรต่อรองรำคำสินคำ้
กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยอ่ืนๆ หลำยรำย ซ่ึงเป็นกำรกระจำยควำมเส่ียงในกำรจดัซ้ือถ่ำนหิน 
 

นอกจำกปัจจยัด้ำนรำคำแลว้ ควำมน่ำเช่ือถือและควำมไวว้ำงใจในแหล่งท่ีมำของถ่ำนหินเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี
บริษทัให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้ งในดำ้นคุณภำพถ่ำนหิน ก ำลงักำรผลิต ระบบขนส่งถ่ำนหินมำยงัท่ำเรือ และช่ือเสียง
ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยถ่ำนหิน เป็นตน้ และดว้ยควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คำ้มำอย่ำงยำวนำน ท ำให้บริษทัมัน่ใจวำ่จะไดรั้บกำรส่ง
มอบถ่ำนหินคุณภำพดีจำกคู่คำ้อยำ่งต่อเน่ือง 

 
       บริษทัมีนโยบำยจดัหำถ่ำนหินท่ีมีคุณภำพดีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตรงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ มีกระบวนกำร
ตรวจสอบและควบคุมคุณภำพถ่ำนหิน ตั้งแต่ซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำย เหมือง กำรขนส่ง และกำรผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปจนส่งถึง
ลูกคำ้ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจและพึงพอใจของลูกคำ้ 
 
 
 
 
 



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

- 43 - 
 

2.2.5 กลุ่มธุรกจิการลงทุนอืน่ๆ 
บริษัท พเีอช แคปปิคอล จ ากดั 
ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ 
 
1. กลยุทธ์การแข่งขัน  

1. เนน้กำรขยำยสำขำในแหล่งชุมชนท่ีมีศกัยภำพกำรเติบโตในอนำคตและมีก ำลงัซ้ือ  โดยจะเป็นรูปแบบร้ำนท่ี
เน้นกำรส่งให้กบัลูกคำ้  เพ่ือให้ตอบรับกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จำกกำรนั่ง
ทำนท่ีร้ำนมำเป็นกำรสัง่อำหำรเพ่ือรับประทำนท่ีบำ้น 

2. กำรบริหำรจดักำรช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยให้มีประสิทธิภำพระหวำ่งช่องทำงของบริษทัเอง ไดแ้ก่ สั่งผ่ำน
1150 สั่งผ่ำนเว็บไซต์ หรือสั่งท่ีหน้ำร้ำนแลว้รับกลับเอง เม่ือเปรียบเทียบกับช่องทำงกำรสั่งผ่ำน Food 
Aggregators 

3. กำรสร้ำงแบรนด์ให้แตกต่ำงจำกคู่แข่ง โดยใชก้ำรส่ือสำร “Brand Essence” ท่ีตอบสนองผูบ้ริโภคชำวไทย 
และโฆษณำประชำสมัพนัธ์ทั้งทำงส่ือ Online และส่ือ Offline 

4. กำรเพ่ิมประสบกำรณ์ท่ีดีใหก้บัลูกคำ้  ไม่วำ่จะเป็นควำมสะดวกในกำรสั่งซ้ือพิซซ่ำ  กำรช ำระเงิน กำรไดรั้บ
กำรบริกำรท่ีดีจำกพนกังำน และกำรไดรั้บสินคำ้ภำยในเวลำ 30 นำทีนบัจำกลูกคำ้สั่งอำหำร โดยเนน้ในกำร
ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เขำ้มำช่วย 

 
2. ลกัษณะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
อุตสำหหรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืมยงัมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง เน่ืองจำกยงัมีพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพท่ีทำงพิซซ่ำ ฮทั ยงัไม่ไดเ้ปิด
ร้ำนในท่ีนั้น รวมถึงโอกำสในกำรเขำ้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ท่ีมำกข้ึน 
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สิทธิประโยชน์ - บัตรส่งเสริมการลงทุน 

1. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บ AIS Scheme มีสำระส ำคญัดงัน้ี 
บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำก The Maritime and Port Authority of 

Singapore (“MPA”) ภำยใตบ้ริกำรเดินเรือในประเทศและระหวำ่งประเทศ สิทธิดงักล่ำวเรียกวำ่ Approved International 
Shipping Enterprise (“AIS”) สิทธิพิเศษท่ีส ำคญัรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรจำกกิจกำรเดินเรือ
ทะเล เป็นเวลำ 10 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยำยน 2549 ถึงวนัท่ี 7 กนัยำยน 2559 และปัจจุบนั บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีที
อี แอลทีดี ไดรั้บกำรอนุมติั ใหต้่ออำยใุนกำรรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีออกไปไดอี้ก 10 ปี จนถึงวนัท่ี 7 กนัยำยน 2569 
 
2. กลุ่มบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน ณ 31 ธนัวำคม 2563 ตำมสิทธิ 

ผลประโยชน์และเง่ือนไขหลกัท่ีไดรั้บตำมมำตรำ 35 (1) ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภำษีฯ ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรลงทุน
ในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติมีก ำหนดเวลำ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ ตำมมำตรำ 31 วรรคสอง (ยกเวน้
บตัร 1167/2553) 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

เช่นเดียวกับธุรกิจอ่ืนท่ีด ำเนินกิจกำรในโลกปัจจุบันท่ีมีควำมซับซ้อน ควำมเส่ียงต่ำงๆ และสภำวะควำมไม่
แน่นอนอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถของเครือบริษทัฯ ในกำรบรรลุเป้ำหมำย เน่ืองจำกเครือบริษทัฯ เช่ือมัน่วำ่กำร
รับรู้และจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพจะเป็นกุญแจส ำคญัท่ีท ำให้เครือบริษทัฯ มัน่ใจไดว้่ำจะบรรลุเป้ำหมำยใน
อนำคต และไม่ท ำให้เครือบริษทัฯ ตอ้งแบกรับควำมเส่ียงมำกเกินไป ดงันั้นเครือบริษทัฯ จึงจดัตั้งกรอบกำรบริหำรควำม
เส่ียงองคก์รของเครือบริษทัฯ (TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM) ซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ   กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรดังกล่ำวได้รับกำรออกแบบโดยอ้ำงอิงตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรมตำมแนวทำงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) ซ่ึง
เป็นองคก์รท่ีไดรั้บกำรยอมรับในระดบัโลก กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รน้ีไดก้ ำหนดแนวทำงโดยรวมของกำรจดักำร
ระบบบรรษทัภิบำลและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่บริษทัฯ มีศกัยภำพในกำรแข่งขนั ตลอดจนเพ่ิมโอกำส
และลดภยัคุกคำมไปดว้ยในขณะเดียวกนั 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูผ้ิดชอบสูงสุดต่อกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมและกำรพิจำรณำวำ่
ระดบัควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและยอมรับไดค้วรเป็นระดบัใด โดยไดมี้กำรก ำหนดขีดจ ำกดัควำมเส่ียงโดยรวมท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของเครือบริษทัฯ ควำมเส่ียงท่ีมีนัยส ำคญัท่ีเครือบริษทัฯ ก ำลงัเผชิญ รวมถึงควำมเส่ียงดำ้น       
กลยทุธ์ ดำ้นปฏิบติักำร ดำ้นกำรเงิน และดำ้นกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำยจะไดรั้บกำรประเมินและเฝ้ำติดตำม 
และหำกจ ำเป็น บริษทัฯ จะรับมือกับควำมเส่ียงเหล่ำน้ีโดยกำรใช้แผนกำรบรรเทำควำมเสียหำย ตลอดทั้ งปีท่ีผ่ำนมำ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะกรรมกำรต่ำงๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยควำมรับผิดชอบ ไดทุ่้มเทควำมใส่ใจและทรัพยำกรอยำ่ง
เต็มท่ี เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำมีกำรน ำแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงมำใชง้ำนอย่ำงเหมำะสมภำยในเครือบริษทัฯ โดยมีกำร
ทบทวนและหำรือปัญหำควำมเส่ียงท่ีเฉพำะเจำะจงโดยละเอียด 
 

แมว้่ำเครือบริษทัฯ จะสำมำรถท ำให้หลกัปฏิบติัดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงแข็งแกร่งข้ึนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง แต่กำร
ด ำเนินกำรจะไม่อำจประสบผลส ำเร็จไดเ้ลย หำกทั้งองคก์รไม่น ำไปปฏิบติัเพ่ือสร้ำงใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รดำ้นควำมเส่ียง
ท่ีเขม้แข็ง และเพื่อเสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีตระหนักเร่ืองควำมเส่ียงท่ี เขม้แข็งดังกล่ำวนั้น ผูบ้ริหำรระดบัสูงของ 
บริษทัฯ จึงไดส่ื้อสำรถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงวำ่ กำรบริหำรควำมเส่ียงนั้นเป็นควำมรับผิดชอบของบุคลำกร
ทุกคนในองคก์ร และดว้ยควำมมุ่งมัน่ดงักล่ำวของผูบ้ริหำร เครือบริษทัฯ จึงสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงไดเ้ป็นอยำ่งดี 
ส่งผลท ำใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมดำ้นควำมเส่ียงท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณค่ำต่อองคก์รในทำ้ยท่ีสุด 

 
1. ด้านกลยุทธ์ 
1.1 กลยุทธ์ 

แมว้ำ่เครือบริษทัฯ จะวำงแผนกลยทุธ์และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในเครืออยำ่งรอบคอบ แต่ควำมลม้เหลวในกำร
ระบุและน ำกลยทุธ์ท่ีเหมำะสมมำใชใ้นยำมท่ีสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไปอำจท ำให้เกิดผลกระทบใน
เชิงลบต่อเครือบริษทั  บริษทัฯ จึงจดักำรกบัควำมเส่ียงน้ีโดยจดัให้มีกำรประเมินกลยทุธ์และแผนธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส ำหรับหน่วยปฏิบติักำร จำกกำรใหค้วำมส ำคญัดำ้นควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรสร้ำงมูลค่ำ
ให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษัทฯ จะว่ำจ้ำงผูเ้ช่ียวชำญและท่ีปรึกษำทั้ งภำยในและภำยนอกเครือบริษัทฯ เพ่ือทดสอบและ
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ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของต ำแหน่งและทิศทำงทำงกลยทุธ์ของเครือบริษทัฯ อยำ่งต่อเน่ือง ส ำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีกำรนัดหมำยซ่ึงมีจุดประสงค์ไม่เพียงเพ่ือพูดคุยเท่ำนั้น แต่ยงัเพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และ
ปรับปรุงแผนธุรกิจและกลยทุธ์ระยะสั้น เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่กลุ่มธุรกิจสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไวไ้ด ้

 
1.2 วฏัจกัรตลาด/อุตสาหกรรม 

เครือบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซ่ึงเปรำะบำงต่อวฏัจกัรเศรษฐกิจของโลกอยำ่งมำก กำรชะลอตวั
ทำงเศรษฐกิจหรือกำรถดถอยของตลำดท่ีมีนยัส ำคญั อำจส่งผลกระทบอยำ่งมำกต่อควำมสำมำรถในกำรหำเงินหรือ  
ผลก ำไรของธุรกิจ และยงัอำจท ำให้สถำนะทำงกำรเงิน ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำดทุนในรำคำท่ี
สมเหตุสมผลของบริษทัฯ ลดนอ้ยลงไปอีกดว้ย เพ่ือบรรเทำควำมเส่ียงน้ี เครือบริษทัฯ จึงพยำยำมมองหำกำรลงทุนท่ี
หลำกหลำยและลดธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นวฏัจกัรของเครือบริษทัฯ ลง โดยกำรมุ่งเนน้และพฒันำธุรกิจในอุตสำหกรรม
ท่ีมีควำมมัน่คง และเป็นไปในลกัษณะท่ีผนัผวนตรงกนัขำ้มกบัวฏัจกัรเศรษฐกิจ (Countercyclical) มำกข้ึน 

 
1.3 การลงทุนใหม่ 

บริษทัฯ ไดม้องหำโอกำสกำรลงทุนในธุรกิจใหม่อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมหลำกหลำยใหก้บัธุรกิจและ
เพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผูถื้อหุ้น แต่ในสถำนกำรณ์เช่นน้ีอำจเป็นเร่ืองยำก เพรำะถึงแมบ้ริษทัฯ จะสำมำรถหำโครงกำรลงทุน
ใหม่ท่ีเหมำะสมไดแ้ลว้ก็ตำม กำรลงทุนนั้นอำจไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยัดำ้นลบต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรระดม
เงินทุนส ำหรับโครงกำร หุ้นส่วนร่วมทุน ค่ำสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำของโครงกำร ส่ิงแวดลอ้มในกำร
ด ำเนินธุรกิจ กฎระเบียบขอ้บงัคบั สภำวะตลำด และกำรแข่งขนั 

 
เพื่อใหก้ำรตดัสินใจในกำรลงทุนเป็นไปอยำ่งรอบคอบและเหมำะสม เครือบริษทัฯ ไดก้ ำหนดขั้นตอนกำรอนุมติั

กำรลงทุน โดยมีวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีเป็นระเบียบแบบแผนเพ่ือประเมินควำมเส่ียงหลกัๆ และโอกำสทำงธุรกิจท่ี
อำจเกิดข้ึนในกำรลงทุน ทั้งน้ี จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ กำรน ำแนวทำงดำ้นกำรควบรวม
กิจกำรท่ีเขม้งวด รวมถึงกำรน ำกระบวนกำรตรวจสอบสถำนะของธุรกิจมำใชใ้นกำรประเมินและกำรด ำเนินกำรซ้ือ
กิจกำรทั้งหมด  

 
1.4 การร่วมทุน/หุ้นส่วนทางกลยุทธ์  

เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจใหม่ๆ หรือเขำ้สู่ตลำดใหม่ๆ เครือบริษทัฯ จะเลือกเฟ้นในกำรท ำธุรกิจกบับริษทัร่วม
ทุนและหุ้นส่วนทำงกลยุทธ์ แมว้ำ่เครือบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบอยำ่งเขม้งวดเพ่ือให้แน่ใจวำ่หุ้นส่วนไม่ไดมี้
เพียงผลประโยชน์ทำงธุรกิจร่วมกนัเท่ำนั้น แต่ยงัมีกำรแบ่งปันคุณค่ำหลกัขององคก์รร่วมกนัดว้ย อยำ่งไรก็ตำม แนวคิด
น้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมกำลเวลำท่ีแปรเปล่ียน เม่ือผลประโยชน์หรือเป้ำหมำยทำงธุรกิจหรือเศรษฐกิจของ
หุน้ส่วนไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัเครือบริษทัฯ อีกต่อไป หรือท่ีร้ำยแรงกวำ่นั้น หุ้นส่วนอำจด ำเนินกำรท่ีขดักบั
ผลประโยชน์ของเครือบริษทัฯ เพ่ือบรรเทำควำมเส่ียงในดำ้นน้ี เครือบริษทัฯ จะเขำ้ไปมีส่วนร่วมเชิงรุกและแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นกบัหุน้ส่วนอยำ่งเปิดกวำ้ง และหำกจ ำเป็น อำจพิจำรณำเร่ืองกำรแยกจำกกนัอยำ่งฉนัมิตร  
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อยำ่งไรก็ตำม เครือบริษทัฯ มีนโยบำยวำ่ตอ้งมีกำรยกร่ำงขอ้ตกลงและทบทวนกำรท ำธุรกิจทั้งหมดกบับริษทัร่วม
ทุนหรือหุ้นส่วนทำงกลยุทธ์ทั้ งหลำยอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้บริษทัฯ สำมำรถปกป้องผลประโยชน์ของเครือ
บริษทัได ้ 

 
1.5 ช่ือเสียง 

สืบเน่ืองจำกคุณค่ำหลกัของบริษทัฯ บริษทัฯ มีจรรยำบรรณทำงธุรกิจท่ีแสดงให้เห็นถึงมำตรฐำนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีควำมเป็นธรรม โดยบริษทัฯ ตอ้งกำรให้เครือบริษทัฯ บริษทัยอ่ย รวมถึงพนกังำนทุกคนกระท ำ
ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ด้วยวิธีท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจำกเป็นวิธีเดียวเท่ำนั้นท่ีจะสำมำรถท ำให้กลยุทธ์ท่ีส ำคญัของเครือบริษทัฯ 
บรรลุผลส ำเร็จและท ำใหช่ื้อเสียงแขง็แกร่งข้ึน ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ก็มองหำกำรเติบโตทำงธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืน แมว้ำ่
เครือบริษทัฯ มีควำมมุ่งหมำยใหทุ้กฝ่ำยปฏิบติัตำมหลกัจรรยำบรรณดงักล่ำวอยำ่งครบถว้น แต่กำรท่ีไม่ปฏิบติัตำมหรือ
ถูกเขำ้ใจวำ่ไม่ปฏิบติัตำม ทั้งตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว ตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หรือกฎกณฑท์ำงกฎหมำย ก็อำจส่งผล
กระทบในเชิงลบอยำ่งรุนแรงต่อช่ือเสียงของเครือบริษทัฯ 

 
ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีเคร่ืองมือและกระบวนกำรท่ีครอบคลุมเพ่ือจดักำรกบัควำมเส่ียงดงักล่ำว รวมถึง

กำรต่อตำ้นทุจริต กำรปฏิบัติตำมหลกักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส พนักงำนทุกคนจะถูกเตือนให้
ตระหนกัถึงนโยบำยของบริษทัฯ ท่ีก ำหนดไวว้ำ่ บริษทัฯ จะไม่อดทนต่อกำรไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีทุกฝ่ำยตอ้งยึดถือ
และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ทั้ งน้ี กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อเครือบริษัทฯ จะถูก
ด ำเนินกำรดว้ยมำตรกำรขั้นรุนแรง 

 
2. ด้านการปฏิบัตกิาร 
2.1 การแข่งขัน 

ระดบัของกำรแข่งขนัในตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศท่ีสูงข้ึน อำจท ำให้เกิดควำมกดดนัดำ้นรำคำและ
ก ำไรขั้นตน้ท่ีลดต ่ำลงและอำจส่งผลกระทบเชิงลบต่อควำมสำมำรถในกำรสร้ำงก ำไรและส่วนแบ่งทำงกำรตลำด เพ่ือ
ท ำใหส้ำมำรถแข่งขนัในแนวหนำ้ได ้บริษทัฯ จึงไดด้ ำเนินกำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือ
ท ำควำมเขำ้ใจลูกคำ้ คู่แข่ง และขอบเขตของตลำด และพฒันำ/ปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือท่ีจะสำมำรถแข่งขนัในตลำดได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 
แมจ้ะมีแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลง แต่บริษทัฯ จะยงัคงแสวงหำวธีิกำรในกำรปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีอยู่

ในปัจจุบนัให้ดีข้ึน รวมถึงพฒันำและน ำเสนอนวตักรรมใหม่ๆ บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสำมำรถตอบสนองรสนิยมและ
ควำมคำดหวงัของลูกคำ้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็วไดอ้ยำ่งทนัท่วงที 

 
2.2 ห่วงโซ่อุปทาน 

ในกำรด ำเนินงำน บริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งพ่ึงพำผูจ้ดัหำสินคำ้และควำมสำมำรถของพวกเขำในกำรน ำส่งผลิตภณัฑ์
หรือบริกำรอยำ่งทนัเวลำในคุณภำพท่ีเหมำะสม ผลกระทบบำงส่วนท่ีไดรั้บ คือ กรณีท่ีผูจ้ดัหำสินคำ้มีอ ำนำจต่อรองท่ี
ค่อนขำ้งสูงข้ึนหรือกรณีท่ีจ ำนวนผูจ้ดัหำสินคำ้ท่ีมีจ ำนวนจ ำกดันั้นอำจมีควำมเส่ียงต่อบริษทัฯ  โดยส่วนใหญ่แลว้ เครือ
บริษทัฯ มกัจะใชผู้จ้ดัหำสินคำ้จำกหลำกหลำยบริษทัฯ มีขอบเขตท่ีกวำ้งขวำง และติดตำมกำรท ำงำนของพวกเขำ เพื่อ
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หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีอำจท ำใหส้ถำนะในกำรต่อรองของเครือบริษทัฯ มีควำมเส่ียง ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบในทำงลบ
ต่อตน้ทุนของผลิตผลหรือกำรมีควำมพร้อมในกำรจดัจ ำหน่ำยรวมกนั 

 
2.3 พนัธะหน้าทีด้่านสินเช่ือของคู่สัญญา 

ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือจะเกิดข้ึนเม่ือคู่สญัญำไม่สำมำรถท ำกำรช ำระหน้ีตำมขอ้ตกลงได ้โดยปกติเครือบริษทัฯ จะ
ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจกบัคู่สัญญำโดยพิจำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงินและควำมน่ำเช่ือถือของคู่สัญญำ ซ่ึงกระท ำได้
โดยกำรประเมินและติดตำมจำกกำรผิดนัดช ำระหน้ีและควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือของลูกคำ้ ผูจ้ ัดหำสินคำ้ ผูรั้บจ้ำง 
คู่สญัญำ กิจกำรร่วมคำ้ คู่คำ้ และสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ควำมน่ำเช่ือถือของคู่สญัญำจะถูกประเมินเป็นระยะดว้ยวิธีกำรท่ี
เป็นระบบ ในบำงกรณี บริษทัฯ อำจตอ้งมีกำรเพ่ิมมำตรกำรลดควำมเส่ียง โดยกำรขอให้เพ่ิมหลกัประกันหรือลด
ระยะเวลำในกำรใหเ้ครดิตทำงกำรคำ้ส ำหรับคู่สญัญำท่ีมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีไม่แข็งแกร่ง นอกจำกน้ี เครือบริษทัฯ ยงั
ไดท้บทวนควำมเส่ียงดำ้นกำรกระจุกตวัของสินเช่ือกบัคู่สญัญำรำยบุคคลหรือตำมภูมิศำสตร์ดว้ย 

 
2.4 ทุนมนุษย์ 

กำรสรรหำพนักงำน กำรรักษำ และพฒันำบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ และกำรบริหำรจัดกำรบุคคลำกรท่ีมี
ควำมสำมำรถโดดเด่นในเครือบริษทัฯ มีควำมส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของเครือบริษทัฯ เป็นอยำ่งมำก กำรแข่งขนัดำ้น
บุคคลำกรนั้นสูงมำก โดยเฉพำะในบำงอุตสำหกรรม และเครือบริษทัฯ อำจไม่สำมำรถดึงดูดหรือรักษำบุคลำกรท่ีมี
คุณภำพได ้กำรสูญเสียพนักงำนท่ีมีควำมส ำคญั กำรท่ีเครือบริษทัฯ ไม่สำมำรถดึงดูดพนักงำนใหม่หรือพนักงำนท่ี
ไดรั้บกำรฝึกอบรมอยำ่งเพียงพอ หรือควำมล่ำชำ้ในกำรว่ำจำ้งบุคลำกรหลกัๆ สำมำรถท ำให้ธุรกิจของเครือบริษทัฯ 
เสียหำยอยำ่งร้ำยแรง และยงัเป็นอุปสรรคท่ีท ำใหเ้ครือบริษทัฯ และหน่วยงำนธุรกิจของเครือบริษทัฯ ไม่สำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงค์ด้ำนกลยุทธ์ และต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบท่ีมีนัยส ำคัญต่อธุรกิจ สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรได ้ 

 
บริษทัฯ จดักำรควำมเส่ียงและกำรสูญเสียพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถโดยใชว้ิธีกำรหลำยวิธีผสมผสำนกนั หน่ึงใน

กิจกรรมท่ีบริษทัฯ ใช ้จะมุ่งใหภ้ำพรวมของพนกังำนทั้งหมดในเครือบริษทัฯ ดีข้ึน และท ำใหช่ื้อเสียงของพนกังำนท่ีมำ
จำกบริษัทฯ เป็นท่ีรู้จักทั้ งภำยในและภำยนอกมำกยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้มีกำรน ำเสนอแพ็คเกจ
ค่ำตอบแทนท่ีสำมำรถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนได ้รวมทั้งใชค้วำมพยำยำมอยำ่งยิ่งยวดในกำรเฟ้นหำและพฒันำศกัยภำพ
ของพนกังำน เครือบริษทัฯ ยงัเนน้เร่ืองพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ และกำรประเมินกำรบริหำรจดักำรอยำ่งจริงจงั 
ซ่ึงยงัรวมไปถึงเร่ืองกำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

 
2.5 อาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม (“HSE”) 

กำรไม่สำมำรถบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัในระดบัสูง อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อพนกังำนหรือผูรั้บจำ้ง
ของเครือบริษทัฯ รวมไปถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงกบักำรด ำเนินงำนของเครือบริษทัฯ ผลกระทบ
เหล่ำน้ีอำจรวมถึงกำรไดรั้บบำดเจ็บทำงกำยภำพ ผลขำ้งเคียงต่อสุขภำพและควำมเสียหำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอำจส่งผล
ให้เกิดควำมรับผิดของบริษทัฯ ต่อพนักงำนหรือบุคคลภำยนอก ซ่ึงจะท ำให้เครือบริษทัฯ เส่ือมเสียช่ือเสียง หรือไม่
สำมำรถดึงดูดและรักษำพนกังำนท่ีมีศกัยภำพเอำไวไ้ด ้นอกจำกน้ี หน่วยงำนของรัฐอำจใชอ้ ำนำจบงัคบัให้ธุรกิจหยดุ
กำรด ำเนินกำรเป็นระยะเวลำชัว่ครำวได ้
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เน่ืองจำกสุขภำพและควำมปลอดภยัเป็นเร่ืองไม่อำจเจรจำต่อรองได ้บริษทัฯ จึงจ ำเป็นตอ้งติดตำม ตรวจสอบ
วดัผลอยำ่งเคร่งครัด และท ำให้ตรงตำมมำตรฐำนดำ้น HSE บริษทัฯ มีกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนดำ้นสุขภำพและควำม
ปลอดภยัของธุรกิจของบริษทัฯ โดยใชต้วัช้ีวดัตำมส ำหรับกำรเกิดอุบติัเหตุและเกือบจะเกิดอุบติัเหตุ และตวัช้ีวดัน ำ
ส ำหรับกำรสงัเกตกำรณ์ควำมปลอดภยั เป้ำหมำยดำ้นควำมปลอดภยัคือกำรท ำให้อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนให้เป็นศูนย ์แต่ก็ยงั
มีกำรตั้งเป้ำส ำหรับอตัรำกำรเกิดอุบติัเหตุและอุบติักำรณ์ไวด้ว้ยเช่นกนั หำกธุรกิจใดไม่สำมำรถปฏิบติัตำมมำตรฐำน 
HSE ได ้จะมีกำรน ำมำตรกำรแกไ้ขและป้องกนัมำใชเ้พ่ือลดควำมเส่ียงลง 

 
2.6  การทุจริตคอร์รัปชัน  

กำรไม่ปฏิบติัตำมมำตรฐำนหรือกำรทุจริตคอร์รัปชนัมีผลเสียต่อบริษทัฯ ทั้งในดำ้นช่ือเสียง กฎหมำย กำรเงินและ
กำรปฏิบัติกำร ด้วยควำมมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกันกำรกระท ำในทุกรูปแบบท่ีจะน ำไปสู่กำรทุจริตและควำมไม่ซ่ือสัตย ์  
บริษทัฯ จึงประกำศเจตนำรมณ์และก ำหนดแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรให้หรือรับสินบน รวมถึงควำมประพฤติอนัมิ
ชอบ นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชนัมีจุดประสงคท่ี์จะสร้ำงควำมตระหนกัรู้ถึงควำมเส่ียงในกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
เสริมสร้ำงค่ำนิยมควำมซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งป้องกนัและ/หรือด ำเนินกำรกบักำรกระท ำอนัเขำ้ข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชนั
ภำยในบริษทัฯ 

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหมี้นโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตคอร์รัป

ชนั (Whistle Blowing Policy) เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรรับเร่ืองร้องเรียน และ/หรือ แจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด กำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยและกฎระเบียบ ตลอดจนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

 
2.7 การพลกิผนัทางธุรกจิ  

กำรพลิกผนัทำงธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงของเครือบริษทัฯ เพ่ือริเร่ิมจดักำรภยัคุกคำม
หรือภำวะหยุดชะงกัทำงธุรกิจซ่ึงอำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เช่น โรคระบำด ภยัจำกกำรก่อกำรร้ำย ภยั
ธรรมชำติ และควำมเสียหำยท่ีเกิดแก่ทรัพยสิ์นส ำคญัของบริษทัฯ  ดงันั้น เพ่ือให้ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ สำมำรถ
กลบัมำด ำเนินกำรไดต้ำมปกติภำยในกรอบเวลำท่ีก ำหนด บริษทัฯ จะท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนแต่ละแห่งในกำรก ำหนด
แผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจและแผนกำรตอบสนองในภำวะวิกฤต  ซ่ึงจะช่วยจ ำกดัโอกำสในกำรเกิดภำวะ
ธุรกิจหยดุชะงกั และยงัช่วยใหบ้ริษทัฯ สำมำรถตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 
2.8 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เช่นเดียวกนักบัธุรกิจอ่ืนๆ ในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมบทบำทกำรใชเ้ทคโนโลยีในกำรด ำเนินธุรกิจและกิจกรรม
ต่ำงๆ มำกข้ึน บริษทัฯ ไม่เพียงใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือทำงธุรกิจเท่ำนั้น แต่ยงัใชเ้ทคโนโลยเีป็นกญุแจส ำคญัในกำร
เพ่ิมขอบเขตควำมสำมำรถเพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จระยะยำว แมว้ำ่เทคโนโลยีใหม่ๆ ระดบัโลกท่ีพฒันำไปอยำ่งรวดเร็ว
นั้นอำจท ำใหเ้ครือ บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบทำงลบ ทวำ่บริษทัฯ ก็ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะกำ้วน ำคู่แข่งโดยกำรคำดกำรณ์กำร
เปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยน้ีีและลงทุนไวล่้วงหนำ้ เพ่ือคงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร
บริษทัฯ ไดป้รับปรุงกฎบตัรเพ่ือท ำใหม้ัน่ใจวำ่ไดมี้กำรก ำกบัดูแลกลยทุธ์ นโยบำย แผนธุรกิจ รวมถึงกำรใชน้วตักรรม
และเทคโนโลย ีเพ่ือสนบัสนุนกำรเพ่ิมมูลค่ำแก่ธุรกิจ ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้ำงกำรก ำกบัดูแลเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีเหมำะสม 
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เน่ืองจำกธุรกิจของบริษทัฯ นั้นตอ้งพ่ึงพำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้บริษทัฯ มีโอกำสไดรั้บควำมเส่ียง

จำกทั้งภำยในและภำยนอก เช่น ควำมผิดพลำดทำงเทคโนโลยีหรือโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ภยัคุกคำมดำ้นควำมปลอดภยั
ทำงไซเบอร์ และกำรร่ัวไหลของขอ้มูล บริษทัฯ จึงใชท้รัพยำกรในปริมำณท่ีมีนยัส ำคญัในกำรรักษำขอ้มูลทำงธุรกิจใน
ระบบสำรสนเทศและกระบวนกำรทำงธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ควำมผิดพลำดใดๆ แมเ้พียงเล็กน้อยก็อำจส่งผลเสียต่อ
เป้ำหมำย ควำมต่อเน่ืองของกำรบริกำร ควำมปลอดภยั ช่ือเสียง และผลลพัธ์ทำงธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ 

 
3. ด้านการเงนิ 
3.1 ตลาดทางการเงนิ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นตลำดทำงกำรเงิน ทั้งอตัรำแลกเปล่ียน รำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์และอตัรำดอกเบ้ีย ซ่ึงลว้นมี
ควำมผนัผวนและไม่แน่นอน ดงันั้น เพ่ือท ำใหมี้กำรระดมเงินทุนโดยกำรใชต้น้ทุนอยำ่งมีประสิทธิผลและลดควำมไม่
แน่นอนของรำยได้ เครือบริษัทฯ จึงได้บริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินเหล่ำน้ี ด้วยกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี
หลำกหลำย ไดแ้ก่ สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย สัญญำซ้ือขำยค่ำระวำง
เรือล่วงหน้ำ สัญญำแลกเปล่ียนรำคำน ้ ำมนั และกำรซ้ือสิทธิซ้ือขำยต่ำงๆ นอกจำกน้ี เครือบริษทัฯ สำมำรถลดควำม
เส่ียงทำงตลำดได ้โดยกำรจบัคู่สญัญำเงินกูแ้ละรำยไดข้องบริษทัฯ ท่ีเป็นเงินสกลุต่ำงประเทศเดียวกนัไวด้ว้ยกนั เพ่ือลด
ควำมเส่ียงดำ้นควำมผนัผวนของสกุลเงิน ทั้ งน้ี กำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะถูกควบคุมอย่ำงเขม้งวดดว้ย
นโยบำยและขอบเขตอ ำนำจท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 
3.2 สภาพคล่องทางการเงนิ/แหล่งเงนิทุน  

บริษทัฯ บริหำรควำมเส่ียงน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรให้มีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอต่อควำมจ ำเป็นในดำ้น
เงินลงทุนหมุนเวยีนและเพ่ือผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ เติบโต ไม่วำ่จะดว้ยกำรขยำยธุรกิจ หรือกำรควบรวมกิจกำรและกำรซ้ือ
กิจกำร นอกเหนือจำกกำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถำบันทำงกำรเงินต่ำงๆ แลว้ บริษทัฯ ยงัไดจ้ัดตั้ งระบบกำร
ท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพในกำรวำงแผนดำ้นกระแสเงินสด กำรก ำหนดงบประมำณและกำรคำดกำรณ์ เพื่อประเมิน
ควำมจ ำเป็นทำงสภำพคล่องในระยะสั้น ระยะกลำง ไปจนถึงระยะยำว มำตรกำรเหล่ำน้ีประกอบดว้ยกำรบริหำรเงินสด
ในเครือบริษทัฯ อยำ่งคล่องแคล่ว กำรรักษำระดบัเงินทุนและกำรเขำ้ถึงสินเช่ือต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม รวมทั้งกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และทดสอบระดับกระแสเงินสดเพ่ือรักษำควำมมัน่คงทำงกำรเงิน เครือบริษทัฯ ไดรั้บกำรอนุมติั
วงเงินสินเช่ือพร้อมใชจ้ำกธนำคำรท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่ำงประเทศ 

 
3.3 เงนิปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เน่ืองจำกบริษทัฯ  ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษทัอ่ืน จึงตอ้งพ่ึงพำผลตอบแทนจำกบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม ทั้งระยะเวลำและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ อำจถูก
จ ำกดัในบำงคร้ังดว้ยกฎระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนดดำ้นกำรเป็นหน้ีของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมแต่ละแห่ง เง่ือนไข
ทำงกำรเงิน ผลประกอบกำร และโอกำสทำงธุรกิจในอนำคตของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงหำกไม่ไดรั้บเงินปันผล
ดงักล่ำวน้ี บริษทัฯ อำจประสบปัญหำกำรช ำระหน้ี 

บริษทัฯ บริหำรควำมเส่ียงน้ีโดยกำรวำงแผนขอ้ก ำหนดดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงินและแหล่งเงินทุนในระดบั
บริษทัแม่อยำ่งรัดกมุ บริษทัฯ ยงัไดพ้ยำยำมสร้ำงควำมสมดุลของควำมเส่ียงดำ้นเงินปันผลโดยใชก้ลยทุธ์กำรลงทุนใน
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อุตสำหกรรมท่ีหลำกหลำย โดยมุ่งเนน้ในกำรลงทุนในอุตสำหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีแตกต่ำงออกไป และมีกระแส
เงินสด/กำรคืนทุนของเงินสดท่ีมีควำมยดืหยุน่  

 
4. ด้านการปฏิบัตติามข้อก าหนดและจากภายนอก 
4.1 การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

ทั้งกำรระบำดของโควิด-19 รวมถึงนโยบำยและมำตรกำรควบคุมโรคของรัฐบำลส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลำย
ประเภทในเครือบริษทัฯ และส่งผลเสียรุนแรงต่อรำยไดแ้ละก ำไรของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดด้ ำเนินมำตรกำรท่ีจ ำเป็น
เพ่ือป้องกนั ควบคุม และลดควำมเส่ียงในกำรแพร่ระบำดของโรคเพ่ือรับรองควำมปลอดภยัของพนกังำนของบริษทัฯ 
ทุกคน  นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้กำรจดักำรและควบคุมงบประมำณในกำรบริหำร และท ำกำรปรับกลยทุธ์เพื่อใหก้ำร
ประกอบธุรกิจเป็นไปอยำ่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

 
4.2 ตลาดโลก 

เน่ืองจำกบริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจทัว่โลก จึงตอ้งประเมินและติดตำมควำมเส่ียงท่ีเฉพำะเจำะจงในประเทศต่ำงๆ 
ท่ีบริษทัฯ มีกำรประกอบกิจกำรอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งพิจำรณำเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนทั้งปัจจยัทำงดำ้น
เศรษฐกิจ-สงัคม ระบบภำษีและกฎหมำย ไปจนถึงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง และควำมขดัแยง้ภำยในประเทศ โดยควำม
เส่ียงเหล่ำน้ีจะไดรั้บกำรประเมินเป็นประจ ำเพ่ือใหเ้ครือบริษทัฯ สำมำรถระบุควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนและท่ีก ำลงัเกิดข้ึน
ใหม่ เพ่ือให้เครือบริษทัฯ สำมำรถรับมือและหำวิธีในกำรจดักำรกบัควำมเส่ียงเหล่ำน้ีอยำ่งทนัท่วงทีดว้ยกลยุทธ์กำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 

 
4.3 การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดตามกฎหมาย 

เครือบริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจทัว่โลก จึงมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะตอ้งเผชิญกบักำรเปล่ียนแปลงของขอ้ก ำหนดตำม
กฎหมำยในหลำยเขตอ ำนำจศำล บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัตำ่งๆทั้งหมด จึงไดจ้ดัท ำ
รำยกำรขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ีบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมข้ึนเพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนใช้ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ตำมกฎหมำย แมแ้ต่ภำยใตส้ถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงของขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 
บริษทัฯ จะด ำเนินทุกมำตรกำรท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือปกป้องสถำนภำพทำงกฎหมำยของบริษทัฯ รวมทั้ งสร้ำงมำตรกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้ก ำหนด กฎเกณฑท์ำงกฎหมำย 

 
5. ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
5.1 อุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ

แผน่ดินไหว น ้ ำท่วม หรือพำยสุำมำรถส่งผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละกำรด ำเนินธุรกิจในเครือบริษทั ซ่ึงอำจท ำให้
เกิดอุบติักำรณ์ทำงส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส ำคญั ควำมสูญเสียทำงกำรคำ้ หรือกำรหยดุชะงกัของธุรกิจได ้เพ่ือบรรเทำควำม
เส่ียงน้ี เครือบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้แผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจและแผนฉุกเฉินเชิงรุก และหำกสำมำรถท ำได ้จะท ำ
ประกนัภยัท่ีมีควำมคุม้ครองอยำ่งครอบคลุมเพ่ือลดหรือบรรเทำควำมสูญเสียใดๆ  
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5.2 ชุมชนสัมพนัธ์และความรับผดิชอบทางสังคม 
ควำมเส่ียงทำงสงัคมอำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบติังำนท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรและขดัขวำงกำรลงทุนใหม่ๆ 

ควำมลม้เหลวในกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนในทอ้งถ่ินและองคก์รเอกชนต่ำงๆ สำมำรถท ำใหก้ำรปฏิบติังำน
ของบริษทัฯ หยดุชะงกัและส่งผลกระทบในทำงลบต่อเครือบริษทัฯ อำจเกิดผลกระทบดำ้นช่ือเสียงและกำรน ำเสนอ
ทำงส่ือในเชิงลบ สร้ำงควำมเสียหำยให้กบัชุมชน ท ำให้เกิดกำรหยดุชะงกัท่ีเป็นผลร้ำยต่อกำรปฏิบติังำนจนกระทัง่ถึง
ขอบเขตท่ีอำจท ำใหบ้ริษทัฯ สูญเสียใบอนุญำตในกำรปฏิบติังำนได ้

 
บริษทัฯ พยำยำมบ่งช้ีและลดควำมเส่ียงทำงสังคมดงักล่ำวให้น้อยท่ีสุด ซ่ึงรวมถึงกำรเน้นกำรใชม้ำตรกำรเชิง

ป้องกนัเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม/สงัคมในเชิงลบอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือท ำใหธุ้รกิจสำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่ง
ย ัง่ยืน นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัติดตำมพฒันำกำรดำ้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัดำ้นส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ อย่ำงจริงจงั เพ่ือ
จดัท ำแผนงำนและลดผลกระทบในเชิงลบใดๆ ท่ีอำจมีต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 สินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยร์วม ส ำหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อยเท่ำกบั  31,022,016,939 บำท โดยร้อยละ 39.7 เป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบไปดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน และ
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 60.3 ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้และท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 
 

 สินทรัพยร์วมตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ส่วนใหญ่เป็น
สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

จำกขอ้มูลในงบกำรเงินรวมของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ท่ีเป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ในรำคำทุนสุทธิรวม  
13,585,297,244 บำท คิดเป็นร้อยละ 43.8 ของสินทรัพยร์วม 
 

ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ รำคำตำมบญัชี - 
สุทธิ (พนับำท) 

ท่ีดิน TTA เป็นเจำ้ของ 82,847 
 UMS เป็นเจำ้ของ 272,612 
 GTL เป็นเจำ้ของ 63,801 
 CMSS เป็นเจำ้ของ 61,450 
 อ่ืนๆ 24,153 
อำคำรและโรงงำน TTA เป็นเจำ้ของ 24,357 
 UMS เป็นเจำ้ของ 39,036 
 บำคองโคเป็นเจำ้ของ 380,327 
 GTL เป็นเจำ้ของ 225,797 
 AIM เป็นเจำ้ของ 41,661 
 CMSS เป็นเจำ้ของ 30,545 
 อ่ืนๆ 17,980 
ส่วนปรับปรุงอำคำร TTA เป็นเจำ้ของ 18,663 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจำ้ของ 882 
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 1,781 
 UMS เป็นเจำ้ของ 1,904 
 PHC เป็นเจำ้ของ 256,608 
 อ่ืนๆ 582 
เรือเดินทะเล เรือสนบัสนุน เรือกลเดินทะเล และเรือขดุเจำะ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจำ้ของ 7,475,635 
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 3,523,403 
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ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ รำคำตำมบญัชี - 

สุทธิ (พนับำท) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมเรือคร้ังใหญ่ โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจำ้ของ 191,933 
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 347,054 
 UMS เป็นเจำ้ของ 12,739 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ TTA เป็นเจำ้ของ 3,685 
 โทรีเซนชิปป้ิงเป็นเจำ้ของ 38,525  
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 344,596  
 UMS เป็นเจำ้ของ 11,865  
 บำคองโคเป็นเจำ้ของ 75,996  
 PHC เป็นเจำ้ของ 245,959  
 GTL เป็นเจำ้ของ 7,077  
 AIM เป็นเจำ้ของ 86,741  
 STC เป็นเจำ้ของ 42,135  
 อ่ืนๆ 1,323 
รถยนต ์ TTA เป็นเจำ้ของ 4,698 
 เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 3,126 
 บำคองโคเป็นเจำ้ของ 17,959 
 อ่ืนๆ 4,025 
เรือยนต ์ เมอร์เมดเป็นเจำ้ของ 45,452 
เรือขนถ่ำนหิน UMS เป็นเจำ้ของ 82,656 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง TTA เป็นเจำ้ของ 2,127 
 บำคองโคเป็นเจำ้ของ 6,993 
 PHC เป็นเจำ้ของ 10,628 
 อ่ืนๆ 5,707 

รวม  14,137,023 
 

ภำระผกูพนั 
 เรือเดินทะเลจ ำนวนหลำยล ำ มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 190.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวำคม 2562: 175.6 ลำ้นเหรียญ

สหรัฐฯ) ไดถู้กจ ำนองไวก้บัสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพ่ือค ้ำประกนัเงินกูต้่ำงๆ โดยมีมูลค่ำคงเหลือรวมจ ำนวน 101.5 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวำคม 2562 : 89.2 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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 เรือวิศวกรรมโยธำใตน้ ้ ำจ ำนวนหลำยล ำ และ เรือขุดเจำะน ้ ำมนั 1 ล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 109.5 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ (31 ธนัวำคม 2562 : 108.4 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) ไดถู้กจ ำนองไวก้บัธนำคำรแห่งหน่ึงเพ่ือค ้ำประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชีและวงเงินกูต้่ำงๆ โดยมีมูลค่ำคงเหลือรวมจ ำนวน 57.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวำคม 2562 : 56.0 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ) 
 

 ณ 31 ธนัวำคม 2563 เรือขนล ำเลียงหน่ึงล ำ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 13.0 ลำ้นบำท ไดถู้กจ ำนองไวก้บัธนำคำรแห่ง
หน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 5.0 ลำ้นบำท 

 
 ท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรบำงส่วนของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 217.5 ลำ้นบำท 1.4 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

และ 103,470.0 ลำ้นดองเวยีดนำม (31 ธนัวำคม 2562 : 219.9 ลำ้นบำท 1.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และ 85,553.4 ลำ้นดอง
เวยีดนำม) ไดถู้กจ ำนองไวก้บัธนำคำรหลำยแห่งเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินกู ้ ตัว๋สญัญำใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
และหนงัสือค ้ำประกนั โดยมีมูลค่ำคงเหลือรวมจ ำนวน 248.9 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 363.5 ลำ้นบำท) 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  รำคำตำมบญัชี - สุทธิ (พนับำท) 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 19,803 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14,665 
ใบอนุญำตแฟรนไชส์ 89,236 
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 23,877 
สญัญำซ้ือขำยน ้ ำประปำ 73,320 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 22,305 
รวม 243,206 
 

 

รำยละเอียดเก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ระบุอยู่ในหัวขอ้ ลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  - 56 - 

เคร่ืองหมายการค้า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บริษทั บำคองโค จ ำกดั ไดมี้กำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้จ ำนวนหน่ึงส ำหรับ

กำรประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร ดงัต่อไปน้ี 
 
1. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศเวยีดนาม 
 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ) 

วนัหมดอายุ  
(ค.ศ)  
(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 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ) 

วนัหมดอายุ  
(ค.ศ)  
(ถ้าม)ี 

 

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

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

 
Baconco 195453 27/12/2010 27/12/2030 

 
Baconco 194908 27/12/2010 27/12/2030 

 
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 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ) 

วนัหมดอายุ  
(ค.ศ)  
(ถ้าม)ี 

 

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

 

Baconco 151949 17/06/2009 17/06/2029 

 

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

 
 

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 22/06/2016 22/06/2026 

 Baconco 301986 22/06/2016 22/06/2026 

 Baconco 302002 22/06/2016 22/06/2026 

 Baconco 302003 22/06/2016 22/06/2026 

 Baconco 303784 23/06/2016 23/06/2026 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
(ค.ศ) 

วนัหมดอายุ  
(ค.ศ)  
(ถ้าม)ี 

 

Baconco 306429 16/08/2016 16/08/2026 

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 

CO-MOCARD Baconco 353722 23/4/2018 23/4/2028 

CO-PROPI Baconco 360147 8/5/2018 8/5/2028 

CO-CYMAN Baconco 365893 5/6/2018 5/6/2028 

 
2. เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศลาว 

 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
วนัหมดอายุ (ถ้า

ม)ี 

 

Baconco 
Class (01) 

22617 
16/02/2011 23/02/2021 

Baconco 
Class (05) 

22618 
16/02/2011 23/02/2021 

Baconco 
Class (31) 

22619 
16/02/2011 2302/2021 

 

Baconco 
Class (01) 

22645 
23/02/2011 23/02/2021 

Baconco 
Class (05) 

22646 
23/02/2011 23/02/2021 

Baconco 
Class (31) 

22647 
23/02/2011 23/02/2021 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จด
ทะเบียน 

หมายเลขจด
ทะเบียน 

วนัจดทะเบียน 
วนัหมดอายุ (ถ้า

ม)ี 

 

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)  

18892 
11/04/2019 10/04/2022 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

ส ำหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกำร
ร่วมคำ้ในธุรกิจต่ำงๆ คือ ธุรกิจขนส่งทำงเรือ มูลค่ำรวม 12,620 ลำ้นบำท ธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง มูลค่ำรวม 5,889 ลำ้นบำท 
ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตร มูลค่ำรวม 728 ลำ้นบำท และธุรกิจกำรลงทุนอ่ืนๆ มูลค่ำรวม 4,850 ลำ้นบำท โดยมีสัดส่วน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 79.3 ของสินทรัพยร์วม  

 บริษทัฯ จะด ำเนินกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงในอดีตจะลงทุนตรงจำกบริษทัฯ แต่หลงัจำกปี พ.ศ. 
2552 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิง พีทีอี แอลทีดี ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 
100 และเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้น (holding company) เพ่ีอกำรลงทุนในธุรกิจในต่ำงประเทศ  นอกจำกน้ี 
ยงัมีบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกัด จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นบริษทัท่ี
ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้น (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุ้นในบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2557 ตำมล ำดบั และบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย 
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โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 68.52 เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ
โดยกำรถือหุน้ (holding company) และไดล้งทุนซ้ือหุน้ในบริษทั บำคองโค จ ำกดั ในปี พ.ศ. 2557 

กำรลงทุนโดยบริษทัฯ หรือบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หรือบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั หรือบริษทั 
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีวตัถุประสงคท่ี์จะเขำ้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั 
ธุรกิจขนส่งทำงเรือ ธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง และธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร โดยมีนโยบำยในกำรลงทุนในลกัษณะท่ีเป็น
ผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัท่ีลงทุน และ/หรือเป็นผูถื้อหุ้นร่วมลงทุน ตำมแต่จะตกลงกนัตำมสัญญำกำรถือหุ้น (shareholders 
agreement) โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจำรณำตำมนโยบำยกำรลงทุนของบริษทัฯ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น 
ควำมเหมำะสม และประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั และปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ใน
เร่ืองกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยำ่งเคร่งครัด 

ในเร่ืองของกำรควบคุมดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ ได้มีกำรส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็น
กรรมกำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือคอยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้นๆ 
อยำ่งใกลชิ้ด  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ส ำหรับปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพำทท่ีมีผลกระทบต่อสินทรัพย์
สูงกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ หรือคดีท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่ 
6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ส ำหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

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

: 25 กนัยำยน 2538 

ประเภทธุรกจิ 
 

: ธุรกิจลงทุนโดยกำรถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยลงทุนในธุรกิจหลกั 5 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือ กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง กลุ่มธุรกิจ
เคมีภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร กลุ่มธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม และกลุ่มกำรลงทุน
อ่ืน 

ทีต่ั้งส ำนักงำน : 26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2254-8437   
โทรสำร: +66 (0) 2655-5631 
อีเมล:์ Investors@thoresen.com   
เวบ็ไซต:์ http://www.thoresen.com 

แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ : โทรศพัท:์ +66 (0) 2254-8437 ต่อ 292    
โทรสำร: +66 (0) 2655-5631 
อีเมล:์ Investors@thoresen.com 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท  : โทรศพัท:์ +66 (0) 2254-8437 ต่อ 144   
โทรสำร: +66 (0) 2655-5631 
อีเมล:์ COR@thoresen.com 

แผนกตรวจสอบภำยใน : โทรศพัท:์ +66 (0) 2254-8437 ต่อ 156   
โทรสำร: +66 (0) 2655-5635 

หุ้นสำมญั   
ทุนจดทะเบียน : 1,998,446,888  บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 1,822,464,564 บำท  
จ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำย : 1,822,464,564 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ : 1 บำท 
 
 
 

http://www.thoresen.com/
mailto:COR@thoresen.com
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย 

กำรลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัอ่ืน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 

ล ำดบั ช่ือบริษัท ชนิดของ จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำร 
 ที ่   หุ้น ทีช่ ำระแล้ว ทีถ่ือ ถือหุ้น % 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทำงเรือ         

ประเภทธุรกจิ : รับจดักำรเรือเดนิทะเล 
1 บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ำกดั หุน้สำมญั 9,470,000 9,470,000 

99.99 /1 
  26/32-34 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต หุน้บุริมสิทธิ 

    แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 กลุ่ม ก 1,530,000 1,529,944 
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2250-8437 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631 กลุ่ม ข 1,500,000 1,500,000 

2 บริษทั พรีโม ชิปป้ิง  จ ำกดั (มหำชน) หุน้สำมญั 87,500 87,494 99.99 
  26/32-34 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม   

  
  

  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   
  

  
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2250-0569 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631   

  
  

ประเภทธุรกจิ : ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเล 
3 บริษทั โทรีเซน ชำร์เตอร์ร่ิง (เอชเค) ลิมิเตด็ หุน้สำมญั 500,000 499,999 99.99 
  Suite B, ชั้น 12, Two Chinachem Plaza   

  
  

  135 Des Voeux Road Central, Hong Kong   
  

  
4 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 614,909,306 614,909,306 100.00 
  3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483   

  
  

  โทรศพัท ์: +65 6578-7000 โทรสำร : +65 6578-7007   
  

  
5 บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 33,516,824 33,516,824 100.00 /1 
  3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483   

  
  

  โทรศพัท ์: +65 6578-7000 โทรสำร : +65 6578-7007   
  

  
6 บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 28,142,405 28,142,405 100.00 /1 
  3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483   

  
  

  โทรศพัท ์: +65 6578-7000 โทรสำร : +65 6578-7007   
  

  
7 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพำนี พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 15,500,000 15,500,000 100.00 /1 
  3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483   

  
  

  โทรศพัท ์: +65 6578-7000 โทรสำร : +65 6578-7007   
  

  
8 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนี จีเอม็บีเอช หุน้สำมญั 25,000 25,000 100.00 
  Stavendamm 4a, 28195 Bremen, Germany   

  
  

  โทรศพัท ์: 421 336 52 22   
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ประเภทธุรกจิ : ให้บริกำรเช่ำเรือและรับขนส่งสินค้ำแห้งเทกอง 

9 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ำกดั หุน้สำมญั 12,000,000 6,120,000 99.99 

  26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต   
 

5,879,990 /1   
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   

  
  

  โทรศพัท ์: +66 (0) 2250-0569 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631   
  

  
 

กลุ่มธุรกจิบริกำรนอกชำยฝ่ัง       

ประเภทธุรกจิ : บริกำรนอกชำยฝ่ัง 

10 บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) หุน้สำมญั 1,413,328,857 700,000,000 
 

58.22 
  26/28-29 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม     20,398,420 /4   
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     102,509,593/3   

  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2255-3115-6 โทรสำร : +66 (0) 2255-
1079         

11 บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ำกดั หุน้สำมญั 41,000,000 38,950,000 95.00 
  26/28-29 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2255-3115-6         

12 บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั หุน้สำมญั 24,000,000 24,000,000 100.00 
  26/28-29 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2255-3115-6         

13 บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั หุน้สำมญั 35,000,000 35,000,000 100.00 
  26/28-29 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2255-3115-6         

14 บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มำเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี หุน้สำมญั 500,000 500,000 100.00 
  Level 8 Symphony House,  Pusat Dagangan Dana 1         
  Jalan PJU1A/46 47301 Petaling Jaya         
  Selangor Darul Ehsan, Malaysia         

15 บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั หุน้สำมญั 538,000,000 538,000,000 100.00 
  26/28-29 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2255-3115-6         

 
 



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

- 68 - 
 

  
16 บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 100 100 100.00 
  8 Loyang Drive, Loyang Industrial Estate         
  Singapore 508939         

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

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

19 
บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (มำเลเซีย) เอสดีเอน็ 
บีเอชดี 

หุน้สำมญั 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 มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั หุน้สำมญั 1 1 100.00 
  C/O  Abax Corporate Services Ltd.         
  6th Floor, Tower A, 1 CyberCity, Ebene, Mauritius         

21 บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส  หุน้สำมญั 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 ำกดั หุน้สำมญั 1 1 100.00 

  Suite 15, 1st  Floor , Oliaji Trade Centre         
  Fransis Rachel Street, Box 1004, Victoria, Mahe         
  Seychelles         

23 บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซำอุดิ อำระเบีย จ ำกดั หุน้สำมญั 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         
24 บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สำมญั 200 98 49.00 
  3rd Floor ,  Sh. Jassim Bin Jaber Al-Thani Building          
  Abdullah Bin Jassim Street, Doha, Qatar         
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25 บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ ำกดั หุน้สำมญั 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 ำกดั หุน้สำมญั 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 ำกดั หุน้สำมญั 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 ำกดั หุน้สำมญั 36,000,000 36,000,000 100.00 
  Canon's Court, 22 Victoria Street         
  Hamilton H M 12, Bermuda         

29 
บริษทั ซำมิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส คอมพำนี   
แอลแอลซี 

หุน้สำมญั 2,000 800 40.00 

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

30 บริษทั พีทีจีซี จ ำกดั หุน้สำมญั 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         

31 บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ยเูค) ลิมิเตด็ หุน้สำมญั 100,000 100,000 100.00 
  52-54 Queen's Road, Aberdeen,         
  Aberdeenshire, United Kingdom, AB15 4YE.          
  Telephone : +662 255 3115         

32 บริษทั เมอร์เมด-เอม็โออี เจว ีจ ำกดั หุน้สำมญั 100,000 99,997 99.99 
  26/28-29 อำคำรอรกำนต ์ชั้นท่ี 9 ซอยชิดลม          
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2250-0569 โทรสำร : +66 (0)2254-8437         

33 บริษทั ซีเควสต ์จ ำกดั หุน้สำมญั 1,550,000 774,997 50.00 
  26/28-29 อำคำรอรกำนต ์ชั้นท่ี 9 ซอยชิดลม          
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2250-0569         
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กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่กำรเกษตร         

34 บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) หุน้สำมญั 101,200,000 69,338,498 68.52 
  26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631         

35 บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 40,000 40,000 100.00 /2 
  3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483         
  โทรศพัท ์: +65 6578-7000 โทรสำร : +65 6578-7007         

36 บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ 

377,072,638,790 เวยีดนำมดอง   

100.00 /2 
  Petroland Tower (17th Floor), 12 Tan Trao Street   
  Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam   
  โทรศพัท ์: +84 64 3893 400 โทรสำร : +84 64 3876 030   
    

กลุ่มกำรลงทุนอืน่         

ประเภทธุรกจิ : โลจสิตกิส์ 
37 บำเรีย เซเรส หุน้สำมญั 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 โทรสำร : +84 64 3876 600         

38 บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ำกดั หุน้สำมญั 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         

39 บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) หุน้สำมญั 1,145,199,594 1,095,333,581 95.65 /4 
  26/23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         

  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2655-7501-2 
โทรสำร : +66 (0) 2655-7503-5         

40 บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอเนอร์ยี ่1 จ ำกดั หุน้สำมญั 250,000 999,997 99.99 /5 
  26/23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         

  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2655-7501-2 
โทรสำร : +66 (0) 2655-7504         
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41 บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอเนอร์ยี ่2 จ ำกดั หุน้สำมญั 250,000 999,997 99.99 /5 
  26/23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต         
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         

  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2655-7501-2 
โทรสำร : +66 (0) 2655-7504         

42 บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั หุน้สำมญั 2,000,000 1,999,993 99.99 
  26/23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         

  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2655-7501-2 
โทรสำร : +66 (0) 2655-7503-5         

43 บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ ำกดั หุน้สำมญั 11,000,000 10,999,994 99.99 
  26/23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         

  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2655-7501-2 
โทรสำร : +66 (0) 2655-7503-5         

44 บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั หุน้สำมญั 1,800,000 1,799,994 99.99 
  26/23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         

  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2655-7501-2 
โทรสำร : +66 (0) 2655-7503-5         

45 บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วสิเซส จ ำกดั หุน้สำมญั 1,800,000 1,799,993 99.99 
  108/2 หมู่ 2 ต ำบลคลองสะแก อ ำเภอนครหลวง          
  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 13260         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 3572-4210, +66 (0) 3572-4204         
  โทรสำร : +66 035-724-281         

46 บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. หุน้สำมญั 2,500 1,250 50.00 
  ชั้น 17, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street         
  Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Min City, Vietnam         
  โทรศพัท ์: +84 8 5411 1919 โทรสำร : +84 8 5417 1919          

47 บริษทั โทรีเซน-วนิำมำ เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้ 

8,412,697,789 เวยีดนำมดอง 

49.00 /6 
  19-25 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward   
  District 1, Ho Chiminh City, Vietnam   
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48 บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หุน้สำมญั 135,000 66,144 49.00 /11 
  26/55 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2253-6160 โทรสำร : +66 (0) 2655-2716         

49 บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ำกดั หุน้สำมญั 22,000 11,215 51.00 
  26/30-31 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2650-7400 โทรสำร : +66 (0) 2650-7401         

50 บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ำกดั หุน้สำมญั 750,000 382,496 51.00 
  26/30-31 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 9 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         

  
โทรศพัท ์:  +66 (0) 2650-7400 
โทรสำร :  +66 (0) 2650-7401         

51 บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วสิเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ ำกดั หุน้สำมญั 700,000 699,993 99.99 
  26/22-23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         

  
โทรศพัท ์:  +66 (0) 2250-0569  
โทรสำร :  +66 (0) 2655-5631         

52 บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี หุน้สำมญั 1 1 100.00 
  1901- ชั้น 19, Golden Tower, Opp. Marbella Resort         
   Al Buhairah Corniche, Road, Sharjah, UAE.         
  โทรศพัท ์: 971-6-574 2244 โทรสำร : 971-6-574 4244         

53 บริษทั ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วสิเซส แอลแอลซี หุน้สำมญั 150,000 73,500 49.00 /7 
  P.O.Box 510, Port Khalid, Sharjah, United Arab Emirates         
  โทรศพัท ์: 971-6-528 1327          
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ประเภทธุรกจิ : อำหำรและเคร่ืองดืม่ 
54 บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ำกดั หุน้สำมญั 600,000 599,993 99.99 
  26/22-23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330          
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631         

55 บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ำกดั หุน้สำมญั 78,000,000 54,599,999 70.00 
  26/24-25 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330          
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631         

56 บริษทั สยำมทำโก ้จ ำกดั หุน้สำมญั 12,000,000 8,399,999 70.00 
  26/22-23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330          
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631         

ประเภทธุรกจิ : กำรบริหำรจดักำรน ำ้ 
57 บริษทั ทีทีเอ มำรีเนอร์ จ ำกดั  หุน้สำมญั 200,000 199,997 99.99 
  26/22-23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2250-0569 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631         

58 
บริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

หุน้สำมญั 2,500,000 2,012,500 80.50 

  807/26 หมู่บำ้นภุมริน หมู่ท่ี 8 ต ำบลคูคต         
  อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150         
  โทรศพัท ์+66 (0) 2531-8141-4         

59 บริษทั เอเชียน ้ ำประปำหลวงพระบำง จ ำกดั หุน้สำมญั 4,500,000 3,000,150 66.67 /8 
  บำ้นทำดหลวง เมืองหลวงพระบำง แขวงหลวงพระบำง          
  ประเทศลำว         
  โทรศพัท ์: 071 253 357         
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ประเภทธุรกจิ : กำรลงทุนอืน่ 
60 บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส จ ำกดั หุน้สำมญั 800,000 799,993 99.99 /9 
  26/22-23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2250-0569 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631         

61 บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ำกดั  หุน้สำมญั 19,600 5,880 30.00 /10 
  1 หอ้งเลขท่ี 7 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ หุน้บุริมสิทธิ 20,400 6,120   
   แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2663-7703         

62 บริษทั ประณีต จ ำกดั Ordinary 400,000 204,000 51.00 /10 
  140 ชั้น 10 หอ้ง 1005-1006 อำคำรวนั แปซิฟิค ถนนสุขมุวทิ         
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110         
  Tel. : 02-9715186         

63 บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั หุน้สำมญั 100,000 59,997 60.00 
  26/22-23 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2250-0569 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631         

64 บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ำกดั หุน้สำมญั 48,070,000 48,069,993 99.99 
  26/32 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 10 ซอยชิดลม         
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330         
  โทรศพัท ์: +66 (0) 2254-8437 โทรสำร : +66 (0) 2655-5631         

65 บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี หุน้สำมญั 130,000,000 130,000,000 100.00 
  3 Church Street, #22-06 Samsung Hub, Singapore 049483         
  โทรศพัท ์: +65 6578-7000 โทรสำร : +65 6578-7007         

 
หมำยเหตุ: /1 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
                /2 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
                /3 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
                /4 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
                /5 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
                /6 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
                /7 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี  
                /8 ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
                /9 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จ  ำกดั เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2564 
                /10  ถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
                /11 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ือเลิกกิจกำร เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2563 
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6.2   ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลอ้ำงองิอืน่ๆ 
  
บุคคลอ้ำงองิ   

นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์  : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2009-9000 
โทรสำร: +66 (0) 2009-9991 
SET Contact Center: +66 (0) 2009-9999 
อีเมล:์ SETContactCenter@set.or.th   
เวบ็ไซต:์ http://www.set.or.th/tsd 

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

ผูส้อบบญัชี : นำงศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3636 และ/หรือ 
นำยวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 6669 และ/หรือ 
นำยวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4323 
จำกบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
ชั้น 48-51 เอม็ไพร์ทำวเวอร์ 
195 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2677-2000  
โทรสำร: +66 (0) 2677-2222 

   
หมำยเหตุ   ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทัฯ ท่ี

แสดงไว้ในเว็บไซต์ของคณะก ำกับหลักทรัพยแ์ละดูแลหลักทรัพย์ท่ี  http://www.sec.co.th. หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
http://www.thoresen.com  

 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

 
7.1.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 1,998,446,888 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

1,998,446,888 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
 

บริษทัมีทุนช ำระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 1,822,464,564  บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,822,464,564  
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 
7.1.2 หุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุน้สำมญั 

-ไม่มีกำรออกหุน้ประเภทอ่ืน- 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

7.2.1 บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 

 

ล ำดบัท่ี รำยช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุน้ ร้อยละของ
จ ำนวนหุ้น
ทั้งหมด 

1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ  255,881,059 14.04 
2. Credit Suisse AG, Singapore Branch *    150,000,000  8.23 
3. นำยประทีป ตั้งมติธรรม 81,619,007 4.48 
4. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 80,905,037 4.44 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั        50,516,991  2.77 
6. นำยพิพฒัน์ เตียธวฒัน ์       41,000,000  2.25 
7. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited      37,886,778  2.08 
8. นำยทศพล แววมณีวรรณ       35,700,000  1.96 
9. DBS Bank Ltd.       22,620,700  1.24 
10. นำงสมทรง ลำภำนนัตรั์ตน ์ 20,190,300  1.11 

 รวม 776,319,872                 42.60 
 ผู้ถือหุ้นอืน่  1,046,144,692  57.40  
 จ ำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 1,822,464,564     100.00 

 

หมำยเหตุ:  
* นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ ถือหุ้นอีกจ ำนวน 150,000,000 หุ้น ภำยใตค้สัโตเดียน คิดเป็นร้อยละ 8.23 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัฯ 
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ทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 1,998,446,888 บำท และ 
1,822,464,564 บำท ตำมล ำดบั มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท                     
 
กำรกระจำยกำรถือหุ้นของบริษัทฯ 

กำรกระจำยกำรถือหุ้นของ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นคร้ัง
ล่ำสุดของบริษทัฯ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 
 
ผู้ถือหุ้นแบ่งตำมสัญชำต ิ จ ำนวนรำย จ ำนวนหุ้น ร้อยละของจ ำนวน

หุ้นทั้งหมด 
ผูถื้อหุน้สญัชำติไทย 20,867 1,564,891,348 85.87 
ผูถื้อหุน้สญัชำติต่ำงดำ้ว 93 257,573,216 14.13 
รวมทั้งส้ิน 20,960 1,822,464,564 100.00 

 
7.3 หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีมูลค่ำหุ้นกูค้งคำ้ง จ ำนวน 4,021 ลำ้นบำท โดยหุ้นกูทุ้กชุดเป็นหุ้นกูใ้น
ประเทศ สกลุบำท ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนก ำหนด และผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิขอใหผู้อ้อกหุน้กูท้  ำกำรไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก ำหนด รำยละเอียดดงัน้ี 

หุ้นกู้ มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

วนัทีอ่อกหุ้นกู้ วนัครบก ำหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ 

อำยุหุ้นกู้ อนัดบัเครดติ
หุ้นกู้* 

อตัรำดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

TTA233A 716 3 ธนัวำคม 2563 3 มีนำคม 2566 2.25 ปี BBB 5.00% 

TTA221A 1,500 19 ตุลำคม 2561 19 มกรำคม 2565 3.25 ปี BBB 5.00% 

TTA213A 1,805 23 มีนำคม 2561 23 มีนำคม 2564 3 ปี BBB 4.50% 

รวม 4,021      
หมำยเหต:ุ * ไดรั้บกำรจดัอนัดบัโดยทริสเรทติ้ง 
 
7.4 กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 ไม่มี 
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7.5 นโยบำยจ่ำยเงนิปันผล 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมหลงัหักภำษี
เงินได้ แต่ไม่รวมก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับแผนกำรลงทุน และปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ อำจจะพิจำรณำทบทวน และแกไ้ขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นคร้ังครำว 
เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคตควำมตอ้งกำรใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้ำนอ่ืนๆท่ี
เห็นสมควร ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว จะจ่ำยไม่เกินก ำไรสะสมท่ีปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ 
บริษัทย่อย 
 บริษทัยอ่ยของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ส่วนใหญ่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่บริษทั    
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 70 ของก ำไรสุทธิของบริษทัยอ่ย ยกเวน้บริษทัท่ีให้บริกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรเดินเรือท่ีมีขนำดเล็ก บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) (“เมอร์เมด”) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิส
เซส จ ำกดั (มหำชน) (“UMS”) และ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA”) ซ่ึงจำกกำรท่ีเมอร์เมด
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ และ UMS เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
MAI และ PMTA เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรของเมอร์เมด  UMS และ 
PMTA จะใชดุ้ลยพินิจในกำรจ่ำยเงินปันผลเช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรบริษทัฯ กำรจ่ำยเงินปันผลของเมอร์เมด UMS และ 
PMTA ในอนำคตข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยๆ ประกำร รวมถึงผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ก ำไรสะสม ผลประกอบกำรท่ี
คำดไวใ้นอนำคต ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยฝ่ำยทุน และแผนกำรกำรลงทุนอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผล ท่ีอำจ
เกิดข้ึนจำกกำรจดัหำทุน เงินกูต้่ำงๆ เป็นตน้ 
 

กำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีบัญชีทีผ่่ำนมำ เป็นดงันี ้
 

รอบปีบัญชี 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 

2563 2562 2561 2560 2559 

อตัรำก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บำท) (1.07) 0.31 0.12 0.32 (0.23) 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อหุ้น (บำท) 0.02/1 /2 0.06 0.05 0.075 0.05 
 
หมำยเหตุ :      /1 บริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสม                             

                                    /2  กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับรอบบญัชี 2563 ข้ึนอยูก่บักำรอนุมติัของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 
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8.   โครงสร้างการจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

   กำรเขำ้ร่วมกำรประชุม 
ท่ี รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง คณะกรรมกำรบริษทัฯ 

   (10 คร้ัง) 
1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธำนคณะกรรมกำร/ 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
10 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำร
กำรลงทุน 

8 

3. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำร/รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร 

9 

4. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง/กรรมกำรกำรลงทุน 

10 

5. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำร/ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน/กรรมกำร 
บริหำร/กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร/กรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียง/กรรมกำรกำรลงทุน/ประธำน
กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

10 

6. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมกำร/ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและ
ประธำนกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

8 

7. นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 10 
8. นำยสนัติ บำงออ้ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน/ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร/
กรรมกำรตรวจสอบ 

10 

9. นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/
กรรมกำรตรวจสอบ 

9 

10. นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์ กรรมกำรอิสระ 10 
11. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็. 

อลันสัซำรี 
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

5 

 

หมายเหตุ  

ในกำรประชุมคร้ังใด หำกกรรมกำรท่ำนใดติดภำรกิจไปต่ำงประเทศเร่งด่วนหรือติดภำรกิจอ่ืนท ำใหไ้ม่สำมำรถเขำ้
ร่วมประชุมได ้จะแจง้ใหเ้ลขำนุกำรบริษทัทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือแจง้ต่อประธำนกรรมกำรบริษทัฯ และ/หรือเขำ้ร่วมประชุมใน
รูปแบบ Conference Call 
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ในระหวำ่งปี 2563 มีกรรมกำรชำวต่ำงชำติ 1 ท่ำนเขำ้ร่วมกำรประชุมนอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 เน่ืองดว้ยท่ำนมีแหล่ง

พ ำนกัอยูใ่นสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ ไดพิ้จำรณำวำ่ควำมสำมำรถทำงธุรกิจ ประสบกำรณ์ และควำมรู้
ดำ้นกำรลงทุนและธุรกิจนอกชำยฝ่ังของกรรมกำรท่ำนน้ีเป็นประโยชน์แก่กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อยำ่งมำก 

 

กรรมการผู้มอี านาจผูกพนับริษัทฯ 

กรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทัฯ คือ นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง หรือ นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ  
ลงนำมร่วมกนักบั นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ หรือ นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำบริษทั 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
โปรดดูรำยละเอียดในหวัขอ้ “รำยงำนวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร” 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 7 คณะไดแ้ก่  
1) คณะกรรมกำรบริหำร  
2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
5) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
6) คณะกรรมกำรกำรลงทุน และ 
7) คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื  

 

บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยในแต่ละคณะ โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้อ          
“รำยงำนวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร” 

 

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทฯ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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หมายเหตุ    มีกำรปรับเปล่ียนต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรลงทุน กลยุทธ์ และบริหำรควำมเส่ียง ออกจำกโครงสร้ำงกำรจดักำรของ

บริษทัฯ  มีผลตั้งแตว่นัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 

 
ท่ี รำยช่ือผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ* รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
3. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 
4. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
5. นำยซิกมนัด ์สตรอม  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนอะโกรและโลจิสติกส์ 
6. นำยวนิเซ็นต ์เซียว  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกฎหมำยและบริหำรงำนต่ำงประเทศ 
7. นำยสมชำย อภิญญำนุกลุ  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 
* นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 
 

หมายเหตุ    นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ มิไดด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรลงทุน กลยุทธ์ และบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ  มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 
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8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งนำงนนัชลี เขจรนนัทน์ ใหด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัฯ โดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 10 ธนัวำคม 2563 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั ตลอดจนคุณสมบติัและ
ประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัไดเ้ปิดเผยอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี 56-1 ท่ี www.thoresen.com ภำยใตห้วัขอ้ คณะกรรมกำรชุดยอ่ยและเลขำนุกำรบริษทั ของ “รำยงำนวำ่ดว้ยก ำกบั
ดูแลกิจกำร” 

 

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ งนำงสำวบุญเพ็ญ ลิขิตวำรินทร์ เป็นผู ้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรท ำบญัชีของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 และไดแ้ต่งตั้งนำงสำวเขมภร  
จีระมงคลกุล เข้ำด ำรงต ำแหน่งแทนท่ีนำงสำวบุญเพ็ญ ลิขิตวำรินทร์ ซ่ึงได้ลำออกจำกบริษทัฯ โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี               
4 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป 
 

หมายเหตุ  ขอ้มูลของเลขำนุกำรบริษทั และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี อยูใ่นเอกสำรแนบ 1 
 

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
องคป์ระกอบค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรประกอบดว้ย 
 กรรมกำรท่ีมิใช่ผูบ้ริหำรจะไดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบ้ียประชุม 
 ค่ำตอบแทนในรูปของเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนัส) จะจ่ำยเพ่ิมเติมให้แก่กรรมกำรต่อเม่ือผลกำรด ำเนินงำน

บรรลุถึงตำมเป้ำหมำย ทั้งน้ี ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) ของกรรมกำรท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 

องคป์ระกอบค่ำตอบแทนของเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอำวโุสประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินสด (เงินเดือน) โบนสั 
และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจระยะยำว ประกอบดว้ย กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และเงินประกนัสงัคม  
 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิสด 
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยค่ำตอบแทน     
รำยเดือน และเบ้ียประชุมส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย รวมถึงเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) โดยก ำหนดวงเงินไวไ้ม่
เกิน 10 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2563 โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  ำนำจจดัสรรเงินค่ำตอบแทนประจ ำปี 
2563 ใหแ้ก่กรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ยตำมควำมเหมำะสม 

อตัรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ส ำหรับปี 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ อตัราค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทั 
(กรรมกำรท่ีมิใช่

ผูบ้ริหำร) 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
150,000 บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำร 

24,500 บำท ส ำหรับกรรมกำรท่ีมิใช่ผูบ้ริหำร 

ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
54,000 บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำร 

31,500 บำท ส ำหรับกรรมกำรท่ีมิใช่ผูบ้ริหำร 
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เงินรำงวลัประจ ำปี  
(โบนสั) 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่กรรมกำร  ในรูปของเงิน
รำงวลัประจ ำปี (โบนสั) จะจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรท่ีมิใช่ผูบ้ริหำร 
ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม
ของบริษทัฯ (หลงัหักก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริง) 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะก ำหนดเงินรำงวลัประจ ำปี
ใหแ้ก่กรรมกำรตำมท่ีเหมำะสม (โดยเป็นไปตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงินรำงวลัประจ ำปีท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้) 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 33,600 บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

28,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
25,200 บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
21,000 บำท ส ำหรับกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำร 
ควำมเส่ียง ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 15,120  บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

12,600 บำท ส ำหรับกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำร 
ก ำกบัดูแลกิจกำร ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 15,120  บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

12,600  บำท ส ำหรับกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำรบริหำร ค่ำเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 100,000  บำท ส ำหรับประธำนกรรมกำรบริหำร 
28,000  บำท ส ำหรับกรรมกำรบริหำร 

 
หมายเหตุ   กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรและสมำชิกคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
 
 

อน่ึง ในปี 2563  บริษทัฯ ไดมี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในรูปของ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบ้ียประชุมจ ำนวนรวม 7.70 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ มิไดมี้กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกรรมกำร
ในรูปของเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) ให้แก่กรรมกำรส ำหรับรอบปี 2563 ทั้งน้ี รวมค่ำตอบแทนแลว้ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บ
อนุมติัจำกผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 ท่ีจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ทั้งน้ี บริษทั
ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรในรูปแบบอ่ืนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้กบักรรมกำร นอกเหนือจำกค่ำตอบแทน     
ดงัตำรำงขำ้งตน้ โดยรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและเงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) ของกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยในปี 2563 ไดแ้สดงไวใ้นตำรำงหนำ้ถดัไป 
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ค่าตอบแทนและเงนิรางวลัประจ าปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ TTA ส าหรับปี 2563  
หน่วย : บาท 

*     เงินรำงวลัประจ ำปี (โบนสั) จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 และจ่ำยในปี 2563 
**  นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ ไดรั้บค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรท่ีมิใช่ผูบ้ริหำรตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม – 30 เมษำยน 2563 

 
 

ช่ือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เบีย้ประชุมกรรมการส าหรับปี 2563 
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. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 1,800,000 430,000 540,000 0 700,000 0 0 0 0 3,470,000 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ ** 98,000 252,000 94,500 0 0 21,000 12,600 0 0 478,100 
4. นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง  294,000 252,000 315,000 0 196,000 0 0 50,400 0 1,107,400 
5. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  294,000 252,000 315,000 235,200 0 0 0 0 0 1,096,200 
8. นำยสนัติ บำงออ้ 294,000 252,000 315,000 196,000 0 50,400 15,120 0 0 1,122,520 
9. นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 294,000 252,000 283,500 168,000 0 0 0 60,480 0 1,057,980 
10. นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์ 294,000 252,000 315,000 0 0 0 0 0 0 861,000 
11. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็.            
อลันสัซำรี 

294,000 252,000 
 

157,500 0 0 0 0 0 0 703,500 

รวม 3,662,000 2,194,000 2,335,500 599,200 896,000 71,400 27,720 110,880 0 9,896,700 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรของ TTA ในรูปของเงินเดือนและโบนสั และค่ำตอบแทนอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ค่ำตอบแทน 

ส ำหรับปี  
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562 

ส ำหรับปี 
ส้ินสุด 31 ธ.ค. 2563 

จ ำนวนผูบ้ริหำร 
(รำย)* 

จ ำนวนเงิน 
(ลำ้นบำท) 

จ ำนวนผูบ้ริหำร 
(รำย)* 

จ ำนวนเงิน 
(ลำ้นบำท) 

เงินเดือนและโบนสัรวม 5 46.02 6 53.34 
ค่ำตอบแทนอ่ืน  
(รวมเงินประกนัสงัคมและเงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ) 

5 2.93 6 3.45 

* ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไม่รวมผูบ้ริหำรจ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ นำยซิกมนัด ์สตรอม และนำยวินเซ็นต ์เซียว ซ่ึงไดรั้บค่ำตอบแทนในฐำนะผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ย 
ไดแ้ก่บริษทับริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 
เปลีย่นแปลง 
ระหว่างปี 

1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ 182,000 182,000 0 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ  405,881,059 401,876,559 4,004,500 
3. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 80,905,037 79,879,037 1,026,000 
   คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 
4. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

5. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ  55,000 55,000 0 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

6. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 80,905,037 79,879,037 1,026,000 

7. นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

8. นำยสนัติ บำงออ้ - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

9. นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

10. นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์ - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

11. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็. อลันสัซำรี - - - 
คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 

12. นำยซิกมนัต ์สตรอม 143,200 143,200 0 
13. นำยวนิเซ็นต ์เซียว  - - - 

    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 
14. นำยสมชำย อภิญญำนุกลุ - - - 

    คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - 
* นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 

หมายเหตุ    นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ มิไดด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกำรลงทุน กลยุทธ์ และบริหำรควำมเส่ียง ของบริษทัฯ  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 
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8.5 บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 TTA มีพนกังำนในสงักดัโดยตรง ทั้งส้ิน 81 คน ประกอบดว้ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

บริหำร รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่รวม 6 คน และพนักงำนอีก 75 คน โดยมีพนกังำนของแต่ละสำยงำน
ดงัน้ี 

 
สำยงำนหลกั จ ำนวนพนกังำน (เฉพำะสงักดั TTA) 

1. สำยงำนสนบัสนุนส่วนกลำง (Group Supports) และส ำนกังำนประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร (CEO’s office) 41 
2. สำยงำนบญัชีและกำรเงิน นกัลงทุนสมัพนัธ์ และกฎหมำย 23 
3.  สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 4 
4. สำยงำนกลยทุธ์ (Group Business Development) 6 
5. สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 7 

รวม 81 
 

จ ำนวนพนกังำนตำมสำยธุรกิจหลกั จ ำนวนพนกังำน 
1. กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือ 83 
2. กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง 76 
3. กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตร 448 
4. กลุ่มกำรลงทุนอ่ืน 2,734 

- รวมจ ำนวนพนกังำนของ TTA และบริษทัยอ่ย เท่ำกบั 3,422 คน ทั้งน้ีไม่รวมคนประจ ำเรือ 
- ผลตอบแทนรวมของพนกังำน TTA และบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหำรและกรรมกำรบริหำรของ TTA เช่น เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั 

(ไม่รวมคนประจ ำเรือ) ส ำหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เป็นเงินจ ำนวน 667,095,187 บำท (รอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562: 730,563,327 บำท) 

- เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพแก่พนกังำน TTA และบริษทัยอ่ย ไม่รวมผูบ้ริหำรและกรรมกำรบริหำรของ TTA (ไม่รวมคน
ประจ ำเรือ) ส ำหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เป็นจ ำนวน 31,199,572 บำท (รอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562: 38,943,003 บำท) 

-  แผนพฒันำพนกังำน อยูใ่นหวัขอ้ “รำยงำนวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร” 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
  การก ากับดูแลกิจการ หมำยถึง ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้ำงควำมสัมพนัธ์และแนวปฏิบติัเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส 
ควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั (“คณะกรรมกำรบริษทั”) และฝ่ำยจดักำรของบริษทั โทรีเซนไทย  เอ
เยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับผูมี้ส่วนได้เสีย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯในระยะยำว สร้ำงมูลค่ำให้กบัผูถื้อหุ้น และเพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำท่ีย ัง่ยืนใน
ระยะยำว 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “TTA”) ท่ีจดัข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2554 ไดมี้มติใหแ้ตง่ตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือท ำหนำ้ท่ีทบทวนแนวปฏิบติัในกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และตรวจสอบกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกรอบของจริยธรรม โดยไดก้ ำหนดนโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ และไดมี้กำรทบทวนแนวปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ทุกปี และประชำสมัพนัธ์ทัว่ทั้งองคก์ร และเผยแพร่ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจและใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนทุกระดบัชั้น ถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดเร่ือยมำ ทั้งน้ี นโยบำย หลกัเกณฑ ์ และกฎขอ้บงัคบั
ภำยในใหม่ๆ ไดถู้กก ำหนดเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยมุ่งพฒันำปรับปรุงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ อยำ่งต่อเน่ือง 

 
 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกิจโดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ซ่ึงอำ้งอิงจำกหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพยฯ์”) ทั้งน้ี 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้เสนอให้มีกำรทบทวนและแก้ไขนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ซ่ึง
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 โดยหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

 
● ข้อก าหนดของกฎหมาย กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำย กฎบัตร 

กฎเกณฑ ์มติของคณะกรรมกำรหรือของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

● ความรับผดิชอบ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกรำย รวมถึงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรจะตอ้งตระหนกัถึงหนำ้ท่ีและควำม

รับผิดชอบของตน 

● ความโปร่งใส กำรประกอบธุรกิจและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจจะตอ้งสำมำรถตรวจสอบไดแ้ละมีควำม

โปร่งใส 

● การมส่ีวนร่วม ตอ้งรับรู้และยอมรับในสิทธิของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

บริษทัฯ 

● หลกัความคุ้มค่า ในกำรลงทุนและกำรใชท้รัพยำกรทั้งหลำย จะตอ้งค ำนึงถึงผลตอบแทนทำงกำรเงินและ

เศรษฐกิจ 

 

องค์ประกอบส ำคัญของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ อันสอดคล้องกับแนวทำงของตลำด  

หลกัทรัพยฯ์ มีดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
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2. กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 

3. บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 

5. โครงสร้ำงและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนและพิจำรณำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และมีกำรปรับปรุงแกไ้ข

กฎบตัรคณะกรรมกำร และจริยธรรมทำงธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัท่ีดีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถึงกลยทุธ์ 
ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร และสภำพแวดลอ้มธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัฯ ตลอดจนขอ้ก ำหนด กฎหมำย แนวปฏิบติั
ต่ำงๆ  เป็นประจ ำทุกปี 

 
นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรยงัไดพิ้จำรณำและทบทวนรำยงำนวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ

บริษทัฯ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมขอ้พึงปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรโดยทัว่ไปตำมมำตรฐำนสำกล ทั้งเกณฑ์
ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึง ASEAN CG Scorecard   

 
ส ำหรับปีท่ีผำ่นมำคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไดมี้กำรพิจำรณำและทบทวนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ

บริษทัฯ  โดยอำ้งอิงจำกหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”)  ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) ซ่ึงคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไดส้อบทำนและพิจำรณำนโยบำยวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรของบริษทัฯ และมีควำมเห็นวำ่หลกัปฏิบติัท่ีดีโดยทัว่ไปของบริษทัฯ นั้น ส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัของ CG 
Code  พร้อมไดเ้สนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหรั้บทรำบในหลกักำรกำรปฏิบติัตำม CG Code รวมถึงบทบำทหนำ้ท่ีของ
กรรมกำรในฐำนะผูน้ ำ (Governing Body)  ขององคก์รตำมหลกัปฏิบติัดงักล่ำว และพิจำรณำน ำหลกั CG Code มำปรับใช้
ในองคก์รตำมบริบททำงธุรกิจเพ่ือกำรสร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่องคก์รอยำ่งย ัง่ยนื ทั้งทำงธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำร
สร้ำงมูลค่ำสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ตลอดจนเป็นแนวทำงใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีทั้ง 5 หมวด ดงัน้ี 
 
1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุ้นและกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั บริษทัฯ 
ปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นดว้ยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ อยำ่งเคร่งครัดโดยงดเวน้จำกกำรกระท ำใดๆ อนั
อำจละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัฯ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ำกดั
เพียงสิทธิในกำรซ้ือขำยหรือโอนหุน้ กำรไดรั้บส่วนแบ่งผลก ำไรของบริษทัฯ  กำรไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อยำ่ง
เพียงพอ สม ่ำเสมอและทนัเวลำ กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองส ำคญั เช่น กำรเลือกตั้ง หรือ
ถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกำรตดัสินใจเขำ้ท ำธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำร
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  กำรเพ่ิมหรือลดทุน หรือกำรอนุมติัรำยกำรพิเศษ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรเวลำ
ส ำหรับผูถื้อหุน้ในกำรซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองท่ีคณะกรรมกำรเสนอหรือขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิบนพ้ืนฐำนเดียวกันในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม และในกำรได้รับเงินปันผลตำมท่ี   
บริษทัฯ ประกำศ ซ่ึงจ ำนวนเงินปันผลดงักล่ำวค ำนวณจำกสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯ 

นอกเหนือจำกสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้นดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบั      
ผูถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิ ดงัต่อไปน้ี 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
นโยบำยของบริษทัฯ คือตอ้งจดัประชุมผูถื้อหุน้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตน

อย่ำงเต็มท่ีโดยได้รับขอ้มูลอย่ำงครบถว้น ก่อนท่ีผูถื้อหุ้นจะใช้สิทธิดังกล่ำว บริษทัฯ จะจัดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับจำกวนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีใช้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของ  
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ นบัตั้งแต่กำรเรียกประชุม กำรแจง้วำระกำรประชุม กำรส่งเอกสำรกำรประชุม กำรด ำเนินกำรประชุมไป
จนถึงกำรน ำส่งรำยงำนกำรประชุม ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั ท่ีตอ้ง
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีๆ ไป 

  
รายละเอยีดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น มดีงันี ้
(ก) ก่อนการประชุม 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2563 มีมติให้เรียกประชุมสำมญั     

ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องสำมยำ่นมิตรทำวน์ฮอลล ์ชั้น 5 สำมยำ่น มิตรทำวน์ 
เลขท่ี 944 ถนนพระรำม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย 

 
บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและสนบัสนุนผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งนักลงทุนสถำบนัเขำ้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง โดยก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีจดัประชุมท่ีสะดวกในกำรเขำ้ประชุมและมีช่วงเวลำกำรประชุมท่ี
เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรอภิปรำย บริษทัฯ ไดแ้จง้ก ำหนดประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมพร้อมรำยละเอียด
ประกอบ ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในแต่ละวำระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบโดยผำ่น
ระบบ SETLink ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนักบัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้น คือวนัท่ี 11 
มิถุนำยน 2563 และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 
บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น ไดมี้เวลำในกำรพิจำรณำหนงัสือเชิญประชุม หรือกำรขอขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนกำร

ประชุม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 พร้อมดว้ยเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือ
มอบฉันทะเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง รวมถึงแผนท่ีของสถำนท่ีจัด
ประชุม โดยไดมี้กำรจดัท ำเอกสำรทั้งภำษำไทยและองักฤษ ให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ทำงไปรษณียอ์ยำ่งนอ้ยเป็นเวลำ 21 วนั
ก่อนกำรประชุมตำมหลกัปฏิบติัท่ีดี โดยหนงัสือเชิญประชุมมีระเบียบวำระกำรประชุม ขอ้มูลรำยละเอียดประกอบวำระกำร
ประชุมอยำ่งครบถว้นเพียงพอ โดยระบุวำ่เป็นวำระเพ่ือทรำบหรืออนุมติั รวมทั้งแบ่งเป็นเร่ืองๆ อยำ่งชดัเจน เช่น ในสำระท่ี
เก่ียวกบักรรมกำร ไดแ้ยกเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำรและกำรอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นแต่ละวำระ พร้อมทั้งขอ้เท็จจริง
และขอ้มูลประกอบควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในแต่ละวำระท่ีเสนอ ส ำหรับวำระกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดร้ะบุ
ประวติัของผู ้สอบบัญชีและบริษัทท่ีสังกัดรวมทั้ งค่ำบริกำรไวอ้ย่ำงครบถ้วนชัดเจน เพ่ือช่วยให้ผู ้ถือหุ้นพิจำรณำ
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ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี นอกจำกน้ี ประธำนท่ีประชุมจะด ำเนินกำรประชุมเรียงตำมวำระท่ีระบุใน
หนงัสือเชิญประชุมและไม่สนบัสนุนกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมนอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยไม่จ ำเป็น 
โดยเฉพำะวำระส ำคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มูลก่อนตดัสินใจ 

 
บริษทัฯ ไดร้ะบุหลกัฐำนกำรแสดงตน และรำยกำรเอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรเขำ้ร่วมประชุมท่ีไม่สร้ำงภำระให้แก่   

ผูถื้อหุ้นจนเกินควร เพ่ือสนบัสนุนผูถื้อหุ้นในกำรใชสิ้ทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
หนงัสือมอบฉันทะ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู้ถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสำมำรถแต่งตั้ง
บุคคลเขำ้ร่วมกำรประชุมและออกเสียงแทนตนโดยระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวำระ 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือและประวติักรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ค ำช้ีแจงรำยละเอียดขั้นตอน 
และเอกสำรหลกัฐำนส ำคญัท่ีตอ้งใชใ้นกำรมอบฉนัทะ เพ่ือเป็นทำงเลือกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรมอบฉนัทะ พร้อมทั้งไดแ้นบซอง
จดหมำยแบบตอบรับส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัมำ
ยงับริษทัฯ ทำงไปรษณีย ์

 
บริษทัฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกรำย ทั้ งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล และนักลงทุน

สถำบนัเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยนอกเหนือจำกกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณียแ์ลว้ บริษทัฯ ยงัไดมี้กำรแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทรำบโดยผำ่นระบบ SETLink ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ถึงกำรเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ของ
บริษทัฯ  พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม ทั้งฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ รวมทั้งสำมำรถดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com ได ้ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 34 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีเวลำ
ในกำรศึกษำขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจ  

 
นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้โฆษณำหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นทั้ งฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษใน

หนงัสือพิมพล่์วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 3 วนั และลงประกำศเป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเพ่ือ
บอกกล่ำวให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ตรียมตวัล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดโ้ฆษณำหนังสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
ประจ ำปี 2563 ของบริษทัฯ ทั้งฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ ในหนงัสือพิมพ ์เป็นเวลำ 3 วนั คือวนัท่ี 8-10 กรกฎำคม 
2563 

 
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

 
เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเก่ียวกบักำรดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น ในกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม  2562 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น
สำมำรถเสนอวำระกำรประชุม ช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัฯ และส่งค ำถำมล่วงหน้ำได้
ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี โดยในปี 2563 ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ เสนอวำระกำรประชุม หรือ
เสนอบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีบริษทัฯ ก ำหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตำมท่ีไดแ้จง้ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ผำ่นทำงระบบ SETLink ของ เม่ือวนัท่ี  30 ตุลำคม  2562 
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ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรำกฏในวนัก ำหนดรำยช่ือเพ่ือสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) และเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ณ วนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 
ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน โดยอำจจะเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้มีสิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระ
กำรประชุมล่วงหนำ้ โดยเลขำนุกำรบริษทัฯ จะพิจำรณำคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นระเบียบ
วำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ฯ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีบริษทัฯ ก ำหนด รวมถึงควำมถูกตอ้งและครบถว้นของเอกสำร ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยในหนังสือนัด
ประชุมจะระบุวำ่วำระดงักล่ำวเป็นวำระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัฯ แต่ส ำหรับเร่ืองท่ีไม่
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือให้บรรจุเป็นวำระ  บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบพร้อมเหตุผลในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ฯ หรือผำ่นช่องทำงท่ีเหมำะสม 

 
 ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัฯ ล่วงหน้ำในกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีมีช่ือปรำกฎ ณ วนั Record Date และวนัท่ีเสนอช่ือต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ
ถือหุน้ในสดัส่วนไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน โดยอำจจะเป็นผูถื้อหุ้น
รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้โดยเลขำนุกำรบริษทั จะพิจำรณำคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีเสนอ รวมถึงควำมถูกตอ้งและ
ครบถ้วนของเอกสำร เสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) โดย
คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะเป็นผูพิ้จำรณำและให้ควำมเห็น ตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำบุคคลเขำ้เป็นกรรมกำร จำกนั้นจะ
เสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเห็นวำ่เหมำะสมใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติั
ต่อไป ส ำหรับบุคคลท่ีไม่ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบพร้อมเหตุผลในท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ฯ หรือผำ่นช่องทำงท่ีเหมำะสม โดยถือวำ่มติของคณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นท่ีส้ินสุด 

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดสิทธิให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งตน้ฉบบัของเอกสำรส ำหรับกำรเสนอวำระ เสนอช่ือ

บุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัฯ ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ของ
บริษทัฯ พร้อมหลกัฐำนตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนดให้ ถึงบริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2564 โดยส่งไปยงัแผนกเลขำนุกำร
บริษทัฯ ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)  
อำคำรอรกำนต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2250 0569 ต่อ 276 
 
ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งเอกสำรดงักล่ำวอยำ่งไม่เป็นทำงกำรก่อนได ้โดยผำ่นทำงอีเมล ์COR@thoresen.com 
 
ทั้งน้ี ในปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร

ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงักล่ำว  
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ส ำหรับค ำถำมท่ีผูถื้อหุน้ส่งมำล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ของบริษทัฯ ผำ่นทำง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรรวบรวมค ำถำม และตอบขอ้ซกัถำมพร้อมใหเ้หตุผลในท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 

 
(ข) วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนโดยกำรจดัช่องลงทะเบียนแยกระหวำ่ง   

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล/นกัลงทุนสถำบนั บริษทัฯ ไดน้ ำระบบบำร์โคด้มำใชใ้นกำรลงทะเบียนส ำหรับ
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม และใชใ้นกำรนบัคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง 
และแม่นย  ำ และจดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ นอกจำกนั้น บริษทัฯ ได้
เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนำ้ 2 ชัว่โมงก่อนเร่ิมประชุมเพ่ือตรวจสอบเอกสำรและหลกัฐำนท่ีน ำมำลงทะเบียน 
 

นอกจำกน้ี ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโควิด-19 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบติัในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัต่อสุขภำพของผูถื้อหุน้และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำน โดยไดจ้ดัตั้งจุดคดักรองตำม
แนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคบริเวณหนำ้หอ้งประชุม จดัท่ีนัง่ในห้องประชุมโดยเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมตำมมำตรกำรท่ี
ก ำหนด รวมทั้งมีกำรจะระบุเลขท่ีนัง่ให้ผูเ้ขำ้ประชุม เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกนัหรือติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ข้ึน 
และไดท้ ำควำมสะอำดสถำนท่ีจดัประชุมก่อนเร่ิมกำรประชุมตำมมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข 

 
(ค) ระหว่างการประชุม 
ในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 มีกรรมกำรทั้งส้ิน 9 ท่ำนเขำ้ร่วม

ประชุมคิดเป็นร้อยละ 82 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยมีประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และมีหนำ้ท่ีดูแลใหก้ำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธำนท่ีประชุมจะ
จดัสรรเวลำให้เหมำะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกำสเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมต่อท่ีประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม นอกจำกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีดว้ยแลว้ บริษทัฯ 
สนับสนุนให้กรรมกำรทุกท่ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยเขำ้ร่วมประชุม และจัดให้มีผูบ้ริหำร
ระดบัสูงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลกัไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ือท ำหนำ้ท่ีช่วยคณะกรรมกำรบริษทัตอบขอ้ซกัถำมของ
ผูถื้อหุน้ รวมทั้งเพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจน บริษทัฯ ใชส่ื้อมลัติมีเดียในกำรน ำเสนอในระหวำ่งกำรประชุม รวมถึงแสดงผลกำร
นบัคะแนนในแต่ละวำระ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บทรำบจ ำนวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้มำประชุมดว้ยตนเองและของ   
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ ขั้นตอนกำรประชุม วธีิกำรออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และกำรนบัคะแนนเสียงก่อนเร่ิมระเบียบ
วำระกำรประชุม บริษทัฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมตำมวำระท่ีไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  และเปิด
โอกำสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดอ้อกเสียงลงคะแนนเสียงของตนอยำ่งเท่ำเทียมกนั ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมหลงัจำกกำรประชุมเร่ิม
แลว้ยงัคงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในวำระท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัมิไดล้งคะแนนเสียง ทั้งน้ี ในวำระกำรเลือกตั้ง
กรรมกำร บริษทัฯ ไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือน ำไปนบัคะแนน   

 
ส ำหรับวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะออกจำกห้องประชุมเป็นกำรชัว่ครำวในระหวำ่งท่ีมี

กำรพิจำรณำ เพ่ือส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมและลงคะแนนเสียงไดอ้ยำ่งเป็นอิสระมำกข้ึน 
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นอกจำกน้ี เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนไทย บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ำมแปลภำษำ กรณีท่ี
กรรมกำรบริษทัฯ ท่ีเป็นคนต่ำงชำติรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ หรือตอบค ำถำมของผูถื้อหุ้นเป็นภำษำองักฤษ 
รวมทั้งบริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษำกฎหมำยจำกบริษทั เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั จ ำกดั เป็นหน่วยงำนท่ีเป็นอิสระ (Independent 
Inspector) ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงและเพื่อให้ประเด็นควำมชดัเจนในประเด็นทำงกฎหมำยในท่ีประชุม     
ผูถื้อหุ้น ตลอดจนเพ่ือให้กำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและถูกตอ้งตำมกฎหมำย ประธำนในท่ี
ประชุมเปิดโอกำสใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และซกัถำมในแต่ละวำระ โดยประธำนในท่ี
ประชุมและผูบ้ริหำรตอบช้ีแจงอยำ่งเหมำะสมเพียงพอในทุกค ำถำม และมีกำรเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวำระใหท่ี้ประชุมทรำบ พร้อมทั้งบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถำมและขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญัไว้
ในรำยงำนกำรประชุม 

 
(ง) หลงัการประชุม 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 พร้อม

รำยละเอียดผลกำรออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวำระภำยในวนัประชุม
หลงัเสร็จส้ินกำรประชุม โดยผำ่นระบบ SETLink ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น
สำมญัประจ ำปี ทั้ งภำษำไทยและภำษำองักฤษ น ำส่งให้กับตลำดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่วนัท่ี 17 
สิงหำคม 2563 ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรน ำส่งภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุมตำมท่ีก ำหนด พร้อมทั้ง เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้ 

 
ทั้งน้ี ในรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีของบริษทัฯ ไดมี้กำรบนัทึกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1) รำยช่ือกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขำ้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม ไม่

เขำ้ร่วมประชุม 
2) ขั้นตอนกำรประชุม วธีิกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสียง มติท่ีประชุม และผลกำร

ลงคะแนน (เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย) ของแต่ละวำระ 
3) ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั 
4) ประเด็นค ำถำมและค ำตอบ ขอ้คิดเห็นระหวำ่งประชุมโดยสรุป รวมทั้งช่ือ-นำมสกลุของผูถ้ำมและ

ผูต้อบ 
 
บริษทัฯ ไดรั้บผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วง

คะแนนระหว่ำง 90 - 99) อย่ำงต่อเน่ืองมำตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงด ำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors 
Association หรือ TIA) ร่วมกบัส ำนักงำน ก.ล.ต. และสมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บผล
คะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรจดังำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 เท่ำกบั 
97 คะแนนโดยผลคะแนนอยูใ่นระดบั TIA 4 (ช่วงคะแนนระหวำ่ง 90 - 99) 

 
 
 
  



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

  - 95 - 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
2.1 การปฏิบัตทิีเ่ท่าเทยีมกนั 

 บริษทัฯ ตระหนักถึงหน้ำท่ีในกำรดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย ทั้งผูถื้อหุ้นไทยและ
ต่ำงชำติตำมสิทธิอย่ำงเป็นธรรม และมีนโยบำยถือปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้ งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดำ นิติบุคคล และนกัลงทุนสถำบนั ในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน กำรไดรั้บส่วนแบ่งก ำไร 
กำรรับทรำบขอ้มูลข่ำวสำร และผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอและทนัเวลำ โดยในกำรประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ให้สิทธิ 
ผูถื้อหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลเขำ้ร่วมประชุม
และออกเสียงแทน บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ในแต่ละวำระไดต้ำมควำมประสงคพ์ร้อมทั้งแนบรำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือและประวติัของกรรมกำรอิสระของ
บริษทัฯ เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ รวมทั้งระบุถึง เอกสำร หลกัฐำน และวิธีกำรมอบฉันทะ ไปพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชุม นอกจำกนั้น ในกำรออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ
กำรประชุม โดยเฉพำะวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ใน
กำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ด ำเนินกำรประชุมเรียงตำมวำระท่ีระบุในหนงัสือนดัประชุม โดยไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุม
นอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือแจกเอกสำรเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ซ่ึงจะเป็นกำรริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยเฉพำะวำระส ำคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มูลก่อนกำรตดัสินใจ  

 

2.2 การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน  
เพ่ือป้องกนักำรน ำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัและส่งผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไปใชใ้นทำงท่ีผดิ 

คณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติันโยบำยกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำย โดยหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกระดบัชั้นใชข้อ้มูลภำยในอยำ่งไม่เหมำะสม และมิใหซ้ื้อขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในระหวำ่งท่ีบริษทัฯ ยงั
ไม่ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัและส่งผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เพ่ือหำผลประโยชน์ส่วนตวัหรือผูอ่ื้น 
หรือเพ่ือจดัตั้งธุรกิจท่ีแข่งหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงกำรหำ้มใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือซ้ือหรือขำยหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ เพ่ือผลประโยชนข์องตนหรือบุคคลอ่ืน และหำ้มกำรใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือซ้ือหรือ
ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 
 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต) ตั้งแต่ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ข้ึนไป มีหนำ้ท่ีตอ้งรำยงำนธุรกรรมกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์อง  
บริษทัฯ และกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตนเองทุกคร้ังเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงภำยใน 3 วนัท ำกำรหลงัจำกท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตำมขอ้ก ำหนดของก.ล.ต. โดยปัจจุบนัรำยงำนผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทำง 
www.sec.or.th ตำมขอ้ก ำหนดใหม่ของก.ล.ต. และบุคคลผูมี้หนำ้ท่ีรำยงำนจะตอ้งส่งส ำเนำกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือหลกัทรัพยใ์หเ้ลขำนุกำรบริษทัฯ เพื่อรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ บริษทัฯ บรรจุกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์
เป็นวำระกำรประชุมเพ่ือรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรรับทรำบทุก 3 เดือน และเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน รวมทั้งเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่ำวทั้ง ณ ตน้ปีและปลำยปีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี กำรละเมิดนโยบำยน้ีมีโทษทำงวนิยั 

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีขอ้ก ำหนดห้ำมกรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคนซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง 21 วนั

ก่อนกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำสและรำยปีของบริษทัฯ ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ และสำธำรณชน และ
หำ้มท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จนกวำ่จะพน้ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง ภำยหลงัจำกท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สำธำรณะ

http://www.sec.or.th/
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แลว้ ขอ้หำ้มน้ีใชบ้งัคบักบันิติบุคคลท่ีกรรมกำรของบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียท่ีเป็นประโยชน์ นิติบุคคลท่ีวำ่จำ้งกรรมกำรของ
บริษทัฯ หรือท่ีกรรมกำรของบริษทัฯ ท ำกำรเป็นตวัแทน โดยเลขำนุกำรบริษทัจะท ำหนำ้ท่ีแจง้เตือนคณะกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรเป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนถึงช่วงระยะเวลำหำ้มกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 

 
ในปี 2563 ไม่ปรำกฏวำ่มีกำรรำยงำนควำมผิดในเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในแต่อยำ่งใด 
 

2.3. การเปิดเผยข้อมูลการมส่ีวนได้เสีย  
ตั้งแต่ปี 2552 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ส่งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเอง 

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และให้รำยงำนเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะถูกเก็บไวก้บับริษทัฯ เพ่ือติดตำมรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเกิดข้ึน กรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรอำวโุสท่ีเขำ้ใหม่ของบริษทัฯ จะส่งรำยงำนน้ีภำยใน 30 วนัหลงัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
 

ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงของบุคคลเก่ียวขอ้งกนัและญำติสนิท กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะส่งรำยงำนท่ีแกไ้ข
ใหม่ใหบ้ริษทัฯ ภำยใน 14 วนัหลงัจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 
 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะตอ้งละเวน้จำกกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองใดๆ ท่ีอำจน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ และบริษทัย่อย นอกจำกน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดรั้บ
อนุญำตให้เขำ้ร่วมในกระบวนกำรตดัสินใจ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในลกัษณะท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ จะไม่ไดรั้บอนุญำตให้มีส่วนร่วมพิจำรณำและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรเหล่ำนั้นกบับริษทัฯ  
 
3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 

(ก) ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ให้ควำมเคำรพสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั เพ่ือสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น และมุ่งท่ีจะด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยำวแก่ผูถื้อหุ้นดว้ยกำร
พิจำรณำควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งรอบคอบ บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดอยำ่งยติุธรรมและโปร่งใสในเวลำอนั
สมควร และพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดท่ีจะปกป้องทรัพยสิ์นและช่ือเสียงของบริษทัฯ 
 

นอกจำกสิทธิขั้นพ้ืนฐำน สิทธิท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและขอ้บังคบับริษทัฯ อำทิ สิทธิในกำรขอตรวจสอบ
จ ำนวนหุน้ สิทธิในกำรไดรั้บใบหุน้ สิทธิในกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น
อยำ่งอิสระในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนอยำ่งเป็นธรรมแลว้ บริษทัฯ ยงัไดใ้หสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในกำร
เสนอแนะขอ้คิดเห็นต่ำงๆ เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐำนะเจำ้ของบริษทัฯ ผ่ำนกรรมกำรอิสระ โดยทุกๆ 
ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บกำรรวบรวมเพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำ รวมทั้งจดัให้มีช่องทำงให้ผูถื้อหุ้นติดต่อกบั
บริษทัฯ ผำ่นทำงเวบ็ไซต ์www.thoresen.com และอีเมล ์Investors@thoresen.com หรือส่งค ำถำมมำตำมท่ีอยูข่องบริษทัฯ 
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(ข) พนักงาน 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีวำ่พนกังำนเป็นหน่ึงในทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ท่ีมีคุณค่ำต่อกำรเติบโตอยำ่ง

เขม้แขง็และยัง่ยนื รวมทั้งเป็นกลไกในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจของบริษทัฯ ใหด้ ำเนินไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทัฯ รวมถึงผลประโยชนข์องธุรกิจในระยะยำว บริษทัฯ จึงไดว้ำงแผนและก ำหนด
แผนกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรและจดัโครงสร้ำงพนกังำนใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ มีกำรดูแลและ
จดัสวสัดิกำรใหพ้นกังำนอยำ่งเหมำะสม ครบถว้น และถูกตอ้งตำมกฎหมำย ซ่ึงจะใหค้วำมส ำคญัในกำรดูแลพนกังำนใน
เร่ืองค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร เพ่ือเป็นแรงจูงใจและมีควำมเหมำะสม โดยสวสัดิกำรท่ีใหก้บัพนกังำนนั้นสำมำรถแข่งขนั
ไดแ้ละเป็นท่ีจูงใจพนกังำนในทุกระดบั ซ่ึงสวสัดิกำรและนโยบำยส่วนใหญ่จะครอบคลุมมำกกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด เพ่ือให้
เกิดควำมเป็นธรรมแก่พนกังำนทุกคน และเพ่ือมุ่งรักษำพนกังำนใหท้ ำงำนกบับริษทัฯในระยะยำว รวมทั้งสร้ำงสมดุล
ระหวำ่งชีวติกำรท ำงำนและชีวติส่วนตวัใหก้บัพนกังำน นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่
พนกังำนท่ีเป็นธรรม เหมำะสม และสอดคลอ้งกบักำรจ่ำยผลตอบแทนของอุตสำหกรรมเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซ่ึงในระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจ ำปี เงินรำงวลัประจ ำปี 
ส ำหรับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของพนกังำนจะพิจำรณำจำกผลประเมินกำรปฏิบติังำนของพนกังำน และผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ ส ำหรับผลตอบแทนในระยะยำว ไดแ้ก่ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงในกำรด ำรงชีพ และ
เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่พนกังำนภำยหลงัส้ินสุดกำรเป็นพนกังำนหรือเกษียณอำยกุำรท ำงำน ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้กำรจดับรรยำย
กำรด ำเนินงำนกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและกำรวำงแผนทำงกำรเงิน (TISCO Provident Fund Investment and Financial 
Planning Seminar) จำกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนทิสโก ้ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพของบริษทัฯ 
เพ่ือใหค้วำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่พนกังำนในกำรวำงแผนทำงกำรเงิน และใหพ้นกังำนมีกำรออมอยำ่งเพียงพอเพ่ือรองรับกำร
เปล่ียนแปลงในอนำคต รวมทั้งกำรเลือกนโยบำยกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบับุคคลและระดบัควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ  
    
การให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 
  ในแต่ละปี บริษทัฯ มีกำรทบทวนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรจดัสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำนอยำ่ง
สม ่ำเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ค่ำตอบแทนท่ีบริษทัฯ จ่ำยใหก้บัพนกังำนอยูใ่นระดบัแข่งขนัไดใ้นอุตสำหกรรมหรือธุรกิจท่ี
ใกลเ้คียงกนั อีกทั้งยงัไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมหำรือกนัในสำยงำนทรัพยำกรบุคคลของบริษทัฯ ในเครือเพ่ือเก็บรวบรวมและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั เพ่ือท่ีจะก ำหนดและพิจำรณำค่ำตอบแทนและอนุมติัหลกักำรและแนวทำงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ค่ำตอบแทนพิเศษและรำงวลัพิเศษของทุกบริษทัในเครือ เพ่ือใหก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทั้ง
องคก์รและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ  
 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีของพนกังำนทุก
ระดบั (MAX Performance Evaluation) โดยผำ่นขั้นตอน MAX Performance Cycle ไดแ้ก่ 

1. กำรวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยประจ ำปี (Performance Planning) 
2. ติดตำมและทบทวนกำรปฏิบติังำนระหวำ่งปี (Mid-Year Review) 
3. ติดตำมและสรุปผลกำรปฏิบติังำนทั้งปี (Year-End Review) 

 
ทั้งน้ี เพ่ือช่วยใหพ้นกังำนท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยเนน้กำรวำงแผนท่ีสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและ

กลยุทธ์ของบริษทัฯ พนักงำนของบริษทัฯ มีเป้ำหมำยในปฏิบัติงำนท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั รวมทั้งให้
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ควำมส ำคญัตั้งแต่กำรวำงแผน กำรติดตำม และกำรประเมินผลอยำ่งเป็นระบบ นอกจำกน้ี เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็น
ธรรมในกำรประเมิน จึงก ำหนดให้หัวหนำ้งำนและพนกังำนพูดคุยหำรือในเร่ืองกำรปฏิบติังำน กำรให้ค  ำแนะน ำตลอดจน
เปิดโอกำสให้ทั้ งพนักงำนและหัวหน้ำงำนไดว้ำงแนวทำงร่วมกนัถึงงำนท่ีพนักงำนสำมำรถหรืออยำกท่ีจะท ำต่อไปใน
ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนไปในหน่วยงำนเดิมหรือขำ้มสำยงำน เพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสใหพนกังำนไดท้ ำงำนท่ีมีควำมทำ้ทำยมำกยิง่ๆ 
ข้ึนไปและกำรพดูคุยกนัน้ีควรมีกำรท ำ อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงเป็นไปตำม MAX Performance Cycle ซ่ึงทำง HR จะน ำผล
กำรประเมินมำพิจำรณำประกอบกำรปรับข้ึนเงินเดือนประจ ำปี และ/หรือกำรจ่ำยโบนสัประจ ำปีตำมนโยบำยค่ำตอบแทน
และผลประกอบกำรของบริษทัฯ ต่อไป 

 
การจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนักงาน 
 บริษทัฯ ได้มีกำรประสำนงำนด้ำนนโยบำยกำรจัดสวสัดิกำรภำยในกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นในทิศทำงเดียวกัน 
พนักงำนยงัไดรั้บสวสัดิกำรอ่ืนๆ เพ่ือลดภำระค่ำครองชีพ ลดควำมกงัวล รวมทั้งส่งเสริมสวสัดิภำพควำมเป็นอยู่ท่ีดีของ
พนกังำนใหมี้สุขภำพท่ีแขง็แรงอนัส่งผลดีต่อกำรปฏิบติังำนและด ำรงชีวติของพนกังำนและไดมี้กำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์
สวสัดิกำรเหล่ำน้ีให้พนักงำนทุกคนรับทรำบผ่ำนคู่มือพนักงำน กำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนแผนกส่ือสำรองค์กร ในรูปแบบ    
E-mail Internal Portal รวมถึงกำรตั้งกลุ่มไลน์ (Line) ของพนกังำนทุกคน โดยสวสัดิกำรดงักล่ำวสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 4 
หมวดหลกั ดงัน้ี 

● สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอื : อำทิ ค่ำของขวญัส ำหรับพนกังำนคลอดบุตร ค่ำของเยีย่มไขส้ ำหรับพนกังำน
เจ็บป่วย เงินช่วยเหลือครอบครัวพนกังำนและพนกังำน กรณีเสียชีวติ  เงินช่วยเหลือค่ำโทรศพัท ์และเงินช่วยเหลืออ่ืนๆ  

● สุขภาพและประกนัชีวติ : อำทิ กำรตรวจสุขภำพพนกังำนก่อนเขำ้งำน กำรตรวจสุขภำพพนกังำนประจ ำปี
ตำมควำมจ ำเป็นของแตล่ะช่วงอำยแุละเพศท่ีเหมำะสม กำรประกนัสุขภำพกลุ่มและประกนัอุบติัเหตกุลุ่ม   

● กองทุน : อำทิ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกนัสงัคม  
● กจิกรรมภายในและภายนอกองค์กร : อำทิ กำรจดังำนปีใหม่ประจ ำปี  กำรจดัท่องเท่ียวประจ ำปี  
 
นอกจำกน้ี แผนกทรัพยำกรบุคคลของบริษทัฯ อยูร่ะหวำ่งกำรท ำกำรศึกษำเร่ืองกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต์่อ

กรรมกำรหรือพนกังำนวำ่มีกระบวนกำรและผลดีผลเสียอยำ่งไรก่อนท่ีจะมีกำรตดัสินใจ 
 
ในดำ้นสภำพแวดลอ้มและสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน บริษทัฯ ไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยั และ 

จดัตั้งคณะกำรท ำงำนอำชีวอนำมยัควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถำนประกอบกำร เพ่ือสร้ำงอำชีวอนำมยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในบริษทัฯ ท่ีปลอดภยักบัทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำนและของบริษทัฯ พนกังำนทุกคนจะตอ้งรำยงำน
สภำพแวดลอ้มของกำรท ำงำนท่ีไม่ปลอดภยัใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยจำกบริษทัฯทรำบ ส ำหรับ
พนกังำนใหม่ ไดมี้กำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภยัในวนัปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ เพ่ือใหพ้นกังำนตระหนกัถึงอนัตรำย 
ท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้นท่ีท ำงำน และรู้ถึงกำรปฏิบติัตวัในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์อนัตรำยดงักล่ำว ในปี 2563 บริษทัฯ ไม่มีรำยงำน
สถิติกำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนของพนกังำนและไม่มีพนกังำนเสียชีวติหรือไดรั้บบำดเจบ็สำหสัจำกกำรท ำงำนแต่อยำ่ง
ใด 

 
บริษทัฯ รณรงค ์และส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกฝ่ำย ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำร

ปฏิบติังำน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกควำมไม่เขำ้ใจท่ีแทจ้ริงของพนักงำน บริษทัฯ จึงมีแนวทำงกำรจดักำรปลูกจิตส ำนึกให้
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พนกังำนทุกท่ำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยรณรงคแ์นวคิด ลด ใชซ้ ้ ำ และน ำกลบัมำใชใ้หม่ให้คุม้ค่ำ เช่น กำร
ใชก้ระดำษพิมพส์องดำ้น กำรจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ จดัใหมี้มำตรกำรประหยดัพลงังำนในท่ีท ำงำน กำรปิด
ไฟและเคร่ืองปรับอำกำศในจุดท่ีไม่จ ำเป็นตอ้งใชง้ำน หรือในช่วงพกักลำงวนั และช่วงนอกเวลำงำน รวมทั้ง จดักิจกรรมเชิง
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือใหพ้นกังำนไดรั้บรู้และสืบสำนแนวทำงอนุรักษไ์ปยงัครอบครัวและคนใกลต้วั เช่น กิจกรรมปลูก
ป่ำ ทั้งน้ี รำยละเอียดกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษท์รัพยำกรทำงธรรมชำติปรำกฏอยูใ่นรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื
หวัขอ้กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ  

 
ในดำ้นธุรกิจขนส่งทำงเรือ บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้กำรอบรมพนกังำนในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในดำ้นกำรจดักำร

ปริมำณกำรใชน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงของเรือสินคำ้ส ำหรับพนกังำนเรือ และกำรจดักำรประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนของเรือสินคำ้  
 

การอบรมและพฒันาพนกังาน 
บริษทัฯ ตระหนกัถึง ควำมส ำคญัในเร่ืองกบักำรพฒันำพนกังำนและมีนโยบำยกำรพฒันำพนกังำน โดยยดึหลกั 

70:20:10 Model ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

70% ในหนำ้ท่ีรับผดิชอบในงำนธุรกิจหลกั ตำม Job Description 
20% ส ำหรับโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั ดว้ยกำรช้ีแนะ หรือกำร Coaching ของหวัหนำ้งำน 
10% ในโครงกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั New assignment/projects 

 
 

จำกกำรบริหำรจดักำรดงักล่ำวไดส่้งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรคน์วตักรรม และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีอิสระทำงควำมคิด 

70:20:10 Model ในการเรียนรู้และพฒันา (70:20:10 Model in Learning & Development) 

• 70% เกดิจากประสบการณ์จากการท างาน และการคดิแก้ปัญหา 
มำจำกกำรลงมือท ำ ไดท้ดลองท ำ (Experiential Learning) ผำ่นจำกประสบกำรณ์จริงจำกกำรท ำงำนจริง ท่ีไดมี้โอกำสเรียนรู้
และศึกษำจำกงำนประจ ำวนั อำจจะมำจำกกำรไดรั้บมอบหมำยงำนใหม่ๆ หรือโครงกำรใหม่ๆ จำกผูบ้งัคบับญัชำ ท ำใหต้อ้ง
เรียนรู้และฝึกทกัษะหลำยๆอยำ่ง เพ่ือใหง้ำนประสบควำมส ำเร็จ 
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• 20% เกดิจากการได้รับข้อมูลย้อนกลบัจากพีเ่ลีย้ง หรือโค้ช  
โดยกระบวนกำร Coaching กำรไดรั้บ Feedback จำกผูบ้งัคบับญัชำ หรือจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกำรท ำงำน ในบำงคร้ังก็
สำมำรถใชก้ำรประชุมทีม เพ่ือท่ีจะไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในทีมงำน ซ่ึงวธีิกำรเหล่ำน้ีก็ถือเป็นกำรเรียนรู้จำกบุคคลอ่ืนๆ 
รอบขำ้ง 

• 10% ได้มาจากการเข้าฝึกอบรมหรือการอ่าน 
กำรเรียนรู้น้ีมำจำกกำรเขำ้อบรมสมัมนำอยำ่งเป็นทำงกำร ซ่ึงหำกสมัมนำท่ีออกแบบมำมีเพียงทฤษฎีเพียงอยำ่งเดียว ผูเ้ขำ้
สมัมนำจะไดค้วำมรู้เพียง 10% ดงันั้นกำรฝึกอบรมในปัจจุบนัตอ้งสอดแทรก workshop หรือมีกำรปฏิบติั ลงมือท ำจริงๆใน
หอ้งเรียน เพรำะถำ้เป็นกำรสมัมนำ หรือฟังอยำ่งเดียว ควำมรู้ท่ีไดแ้ละน ำไปใชไ้ด ้เพียง 10% เท่ำนั้น 
 

นอกจำกน้ี ในปี 2563 บุคลำกรของบริษทัฯ ได้รับกำรฝึกอบรมและพฒันำในหลกัสูตรท่ีหลำกหลำย ได้แก่ 

หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชนั เช่น Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) และ Corruption 

Risk & Control (CRC) ท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หลกัสูตรฟินเทคและบล็อกเชนส ำหรับกำร

เปล่ียนแปลงธุรกิจสู่ยคุดิจิทลั หลกัสูตรกำรวเิครำะห์งบกระแสเงินสดและกำรบริหำรกระแสเงินสด นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงั

ส่งเสริมให้พนักงำนพฒันำทกัษะกำรท ำงำนในดำ้นอ่ืนๆ เช่น กำรส่งเสริมให้พนกังำนเขำ้อบรมในหลกัสูตรพ้ืนฐำนดำ้น

ควำมยัง่ยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ซ่ึงจดัโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพ่ือเป็นพ้ืน

ฐำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมส ำคญัของกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยืนและน ำมำปรับใชก้บัองค์กร และหลกัสูตร 

THSI Exclusive Coaching for Beginner เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเขำ้ร่วมกำรประเมินควำมยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยในปี 

2563 พนกังำนไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้และทกัษะต่ำงๆ คิดเป็น 296 ชัว่โมง และกำรฝึกอบรมเฉล่ียอยูท่ี่ 3.65 

ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

ข้อมูลสรุปการฝึกอบรมบุคลากรแบ่งตามระดบัของบุคลากรในปี 2563 มดีงันี ้

ระดบัของบุคลำกร จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมรวม จ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี 
ผูบ้ริหำรระดบัสูง 16  ชัว่โมง 3.20 ชัว่โมง/คน/ปี 
ผูบ้ริหำรระดบักลำง  24  ชัว่โมง 2.67ชัว่โมง/คน/ปี 
พนกังำนระดบัปฏิบติักำร 256 ชัว่โมง 3.82 ชัว่โมง/คน/ปี 
รวมจ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรม 296 ชัว่โมง 3.65 ชัว่โมง/คน/ปี 
 
(ค) คู่สัญญา 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึง ลูกคำ้ คู่แข่ง เจำ้หน้ี คูค่ำ้ และอ่ืนๆ ตำมขอ้ก ำหนดและ
เง่ือนไขกำรซ้ือขำยท่ีไดท้ ำเป็นสญัญำอยำ่งยติุธรรมและมีจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบติัต่อคู่สญัญำ เพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจอนัดี
และควำมร่วมมือระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

 
คู่แข่ง บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัตอ่คูแ่ข่งโดยกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือตรงและเป็นมืออำชีพ ดงัน้ี 
 บริษทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ และ 
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 มีนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั และหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และบุคคล
อ่ืนใดท่ีกระท ำกำรในนำมของบริษทัฯ ด ำเนินกำรอนัมิชอบดว้ยกฎหมำยหรือไม่เหมำะสมเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึง
ควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ  

 
เจ้าหนี ้บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำสมัพนัธภำพท่ีย ัง่ยืนระหวำ่งบริษทัฯ และเจำ้หน้ี รวมถึงเจำ้หน้ีค ้ำประกนั

อยู่เสมอ โดยมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีและเจ้ำหน้ีค ้ ำประกันอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจำ้หน้ี และยึดมัน่ในกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีโดย
เคร่งครัด ทั้ งในเร่ืองกำรช ำระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และค่ำธรรมเนียม กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน และเง่ือนไขอ่ืนๆ     
เป็นตน้ และหำกเกิดกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัฯ จะแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบโดยเร็ว 
เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข ทั้งน้ี ในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไม่มีเหตุผิดนดัช ำระหน้ีแต่อยำ่งใด  

 
ผู้ถือหุ้นกู้  บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้เกณฑ์และ

ประกำศของ ก.ล.ต. ตลอดจนกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้กำรออกและเสนอขำย “หุ้นกูข้องบริษทั  
โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2563 ครบก ำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566” และไม่มีเหตุผิดนดัช ำระหน้ีเงิน
ตน้และดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ต่อยำ่งใด 

 
คู่ค้า บริษทัฯ มีหลกักำรคดัเลือกคู่คำ้หรือผูใ้หบ้ริกำรจำกภำยนอก โดยเนน้กำรพิจำรณำจำกกำรวำงกลยทุธ์ 

ทำงธุรกิจของผูใ้หบ้ริกำรท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทำงธุรกิจของบริษทัฯ เช่น ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ควำมต่อเน่ือง 
ทำงธุรกิจ กำรป้องกนัและดูแลลูกคำ้ และวธีิกำรบริหำรควำมเส่ียง หลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกผูใ้หบ้ริกำรจำกภำยนอก มีดงัน้ี 

 ควำมสำมำรถทำงเทคนิค รวมถึงควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์  
 สถำนภำพทำงกำรเงิน 

 ควำมมีช่ือเสียงทำงธุรกิจ 

 ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร้องเรียนและกำรด ำเนินคดี 

 นโยบำยดำ้นกำรใหบ้ริกำร 

 ควำมเส่ียงจำกกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้หลำยรำย 

 กำรรักษำควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม และ 

 ประวติักำรทุจริตคอร์รัปชนั 

 
ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นธรรมตอ่ผูใ้หบ้ริกำรจำกภำยนอก 

 
(ง) ลูกค้า 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ ลูกค้ำ มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ งต่อควำมส ำ เ ร็จในกำรด ำ เ นินธุร กิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จึงมุ่งท่ีจะสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกคำ้ด้วยกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพสูง ซ่ึงตอบสนองควำมตอ้งกำรและ 
ควำมคำดหวงัของลูกคำ้อยำ่งยติุธรรมและอยำ่งมืออำชีพ โดยบริษทัฯ มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัต่อลูกคำ้ ซ่ึงไดก้ ำหนด
ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

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

ผลประโยชนข์องบุคคลอ่ืนใด  
 

3.2 การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน 
บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย เพ่ือให้เป็น

แนวทำงในกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้มีนโยบำยและมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy and Measures) อีกทั้ง ยงัไดมี้กำรรวบรวมขอ้พึงปฏิบติัไวเ้ป็น        
ลำยลกัษณ์อกัษรมำตั้งแต่ปี 2553 เพ่ือใหเ้ป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัฯ ในเร่ืองกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตคอร์รัปชนั 
 

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนัให้พนกังำนในองคก์รไดรั้บทรำบผ่ำนระบบ 
TTA Portal ของบริษทัฯ และไดส่ื้อสำรให้แก่ทั้งกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทรำบ และก ำหนดให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์ดำ้นทุจริต
คอร์รัปชนัของบริษทัฯ โดยไดก้ ำหนดกระบวนกำรเก่ียวกบักำรควบคุมต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรอนุมติักำร
ท ำรำยกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ       บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรจดัซ้ือท่ีมีระบบเพ่ือป้องกนักำรทุจริต โดยระบุ
ขั้นตอนกำรจดัซ้ือ อ ำนำจหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยจดัซ้ือ คณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีท ำกำรตรวจรับสินคำ้ ซ่ึงจะเป็นคนละกลุ่ม
กบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยจดัซ้ือ 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2562 ไดมี้มติใหบ้ริษทัฯ เขำ้ร่วมประกำศ
เจตนำรมณ์กบัโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Against Corruption - CAC) เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศในกำร
ต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ นอกจำกน้ี ยงัไดมี้กำรอนุมติักำรแกไ้ขนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯ 
เพ่ือใหค้รอบคลุมอยำ่งทัว่ถึงและสอดคลอ้งกบักำรบริหำรธุรกิจในปัจจุบนั รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรยื่นขอรับรองใน
โครงกำร CAC อีกดว้ย โดยบริษทัฯ ประกำศเจตนำรมณ์กบั CAC เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 และในปี 2563 อยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรเพ่ือจดัส่งใหก้บั CAC เพ่ือขอกำรรับรองต่อไป 
 

ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ  เพ่ิมเติมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย
กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนัฉบบัปรับปรุงใหม่ และเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัฯ มีมำตรกำรและกระบวนกำรในกำรป้องกนักำร
ทุจริตคอร์รัปชนัท่ีครอบคลุม เพียงพอ และเหมำะสม ตลอดจนด ำเนินธุรกิจอยูใ่นหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมเกณฑท่ี์ 
CAC ก ำหนด ดงัน้ี 

• ไดเ้ผยแพร่นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนับนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหพ้นกังำน
และบุคคลภำยนอกท่ีสนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได ้โดยสำมำรถดำวน์โหลดไดท่ี้ www.thoresen.com 

• ไดส่ื้อสำรนโยบำยดงักล่ำวใหก้บั กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้ง
คู่คำ้ใหรั้บทรำบ และใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำม 
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• ไดจ้ดัท ำนโยบำยและขั้นตอนปฏิบติัเก่ียวกบัของขวญัและกำรเล้ียงรับรอง นโยบำยและขั้นตอนปฏิบติั
เก่ียวกบักำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลและกำรใหก้ำรสนบัสนุน และนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชนั
ในงำนทรัพยำกรบุคคล 

 
นอกจำกนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กำรตรวจสอบกนัเองในแต่ละแผนกวำ่ไดมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำยหรือขั้นตอนท่ี

ก ำหนดหรือไม่เป็นประจ ำทุกไตรมำส และน ำส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบของทุกแผนกรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือท ำกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในทุกดำ้น รวมถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชัน มีกำรติดตำมแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและมีกำรทบทวนกรอบควำมเหมำะสม 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรทบทวน
กรอบนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและแนวทำงในกำร
บริหำรควำมเส่ียง ทั้งน้ี ในส่วนของกำรควบคุมภำยใน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีท ำหนำ้ท่ีประเมินระบบควบคุมภำยในของ
บริษทัฯ เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

 
3.2.1 นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบน 

 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรให้หรือรับสินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชนั ตลอดจนสนบัสนุนและ
ส่งเสริมใหบุ้คลำกรทุกคนนบัตั้งแต่ระดบักรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทัฯ ตลอดจนคู่คำ้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัฯ ปฎิบัติตำมกฎหมำย ขอ้บังคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของบริษทัฯ อย่ำง
เคร่งครัด เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ วำ่จะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส รวมถึง
สนับสนุนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy and Measures) และจดัท ำข้ึนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซ่ึงสอดคลอ้งตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) 
ของบริษทัฯ   
 
 บริษทัฯ มีนโยบำยห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และคู่คำ้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ เรียกร้อง 
ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรกระท ำใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหห้รือรับสินบน และกำรทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบโดยส้ินเชิง 
(zero tolerance) ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง บริษทัฯ หรือบุคคลใดๆ  ในทุกประเทศและทุกหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐและเอกชนท่ีธุรกิจของบริษทัฯ เขำ้ไปเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง จดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
และจดัท ำมำตรกำรปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงนั้นโดยมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี คณะกรรมกำรบริษทัฯ ยงัได้
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูก้  ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยสอบทำน
มำตรกำรและกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้ง พิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั และรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมทั้งให้ค  ำแนะน ำขอ้ควรปฏิบติัแก่คณะกรรมกำร
บริษทัฯ และผูบ้ริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมทั้งมีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมเพ่ือป้องกนักำรทุจริต รวมถึงกำร
รับหรือใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 
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 เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีอำจจะเกิดข้ึน บริษทัฯ ไดก้ ำหนดเป็นแนวปฏิบติัท่ีกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึงบริษทัร่วม มีหนำ้ท่ีตอ้งปฎิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชนัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

1. การรับและให้ส่ิงของ การเลีย้งรับรอง หรือประโยชน์อืน่ๆ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะตอ้งไม่เสนอหรือใหส่ิ้งของ ของขวญั ของก ำนลั กำรเล้ียง

รับรองหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเขำ้ข่ำยผิดกฎหมำยหรือไม่เหมำะสมแก่ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ อยำ่งไรก็ตำม 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนสำมำรถกระท ำกำรเสนอหรือให้ส่ิงของ ของขวญั ของก ำนลั กำรเล้ียง
รับรองหรือประโยชน์อ่ืนใดไดเ้ฉพำะในโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นไปตำมประเพณีนิยมท่ีพึงปฏิบติัแก่
กนัตำมธรรมเนียมหรือภำยใตศี้ลธรรม จรรยำ กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดี เพ่ือภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ 
โดยพิจำรณำมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัโอกำสบุคคล และต ำแหน่งหนำ้ท่ีของผูใ้ห้และผูรั้บ ทั้งน้ี กำรกระท ำ
ดังกล่ำวจะตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ท่ีไม่เป็นธรรม หรือมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนไม่รับหรือให้ส่ิงของในรูปแบบของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่ำ

เงินสด โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรกระท ำต่อเจำ้หนำ้ท่ีรัฐ เพรำะอำจเส่ียงต่อกำรเกิดควำมเขำ้ใจไดว้ำ่เป็นกำร
ติดสินบน นอกจำกน้ี กำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจให้กระท ำไดต้ำมจ ำเป็นและพิจำรณำกำรใชจ่้ำยอย่ำง
สมเหตุสมผล กล่ำวคือ ตอ้งไม่มำกเกินควำมจ ำเป็น ฟุ่ มเฟือย หรือมีควำมถ่ีเป็นประจ ำ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไป
ตำมมำตรกำรกำรใหแ้ละรับของขวญั และกำรเล้ียงรับรองตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนด 

 
2. การบริจาคเพือ่การกศุล หรือเงนิสนับสนุน 

กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลหรือเงินสนับสนุนทุกประเภทตอ้งด ำเนินกำรในนำมบริษทัฯ อย่ำง
ถูกตอ้ง  เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตำมกฎหมำย และสอดคลอ้งกับ
ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ระหวำ่งผลประโยชน์ของตนและผลประโยชน์ของบริษทัฯ และไม่ใชเ้ป็นขอ้อำ้ง
ส ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยตอ้งจดัท ำบนัทึกกำรขออนุมัติ โดยระบุวตัถุประสงค์และช่ือบุคคล/
หน่วยงำนผูรั้บบริจำคหรือรับกำรสนบัสนุน เพ่ือเสนอผูมี้อ ำนำจอนุมติัก่อนด ำเนินกำร และตอ้งติดตำม
เอกสำรหลกัฐำนกำรรับเงินบริจำค/เงินสนบัสนุนท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อกำรบนัทึกและตรวจสอบ
จำกบริษทัฯ 

  
3. การให้ความช่วยเหลอืทางการเมอืง 

บริษทัฯ มีนโยบำยไม่ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองไม่ว่ำในรูปแบบใด (เงิน เวลำของ
พนกังำน สินคำ้หรือบริกำร) ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองหรือ
สนับสนุนพรรคกำรเมือง นกักำรเมือง หรือบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งทำงกำรเมือง ตลอดจนกิจกรรม
ทำงกำรเมือง ไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม อน่ึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีสิทธิเสรีภำพใน
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ฐำนะส่วนตวัในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้งไม่อำ้งช่ือ
บริษทัฯ และตอ้งไม่น ำทรัพยสิ์นหรืออุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ทำงกำรเมือง  และตอ้งแสดงออกอยำ่งชดัแจง้วำ่ควำมคิดเห็นและกำรกระท ำดงักล่ำว
เป็นกำรกระท ำโดยส่วนตวัไม่ใช่โดยบริษทัฯ 

 
 3.2.2 การด าเนินการในกรณมีผู้ีแจ้งเบาะแส การขอรับค าแนะน า และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 การแจ้งเบาะแส  
  เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีสงสัยวำ่มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต   

คอร์รัปชนั กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ มีหน้ำท่ีแจง้เบำะแสมำยงัช่องทำงกำร
ส่ือสำรท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตคอร์รัปชนั ดงัน้ี 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
อีเมล:    whistleblowing@thoresen.com 
ไปรษณีย ์ :    คณะกรรมกำรตรวจสอบ  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

     ตู ้ป.ณ. 12 ปณฝ. ไทยพำณิชย ์แขวงลุมพินี 
     เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
     หรือแจง้ดว้ยตนเองไดท่ี้ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ 

 
ในกรณีต้องรำยงำนประเด็นท่ีพบอย่ำงเร่งด่วน กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน มีหน้ำท่ีแจ้งให้

ผูบ้ริหำรระดบัสูงหรือคณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบประเด็นหรือสถำนกำรณ์ท่ีน่ำสงสัยใดๆ ท่ีไดรั้บผ่ำน
ช่องทำงรับขอ้ร้องเรียน หรือรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในจะถูกน ำเขำ้สู่กระบวนกำรกำรจดักำรเร่ืองกำร
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยคณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรรวบรวมขอ้มูลและจดัท ำรำยงำนผลกำร
สอบสวน พร้อมทั้งขอ้แนะน ำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเพ่ือพิจำรณำ
และตดัสินใจ 

 
การขอรับค าแนะน า  

หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน หรือผูมี้ส่วนได้เสียใดๆ มีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบำยและมำตรกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดควำมไม่มัน่ใจว่ำกำรกระท ำใด อำจเขำ้ลกัษณะเป็นกำรให้หรือรับ
สินบนหรือกำรคอร์รัปชนัหรือในกรณีท่ีมีค ำถำมหรือขอ้สงสยั ควรปรึกษำกบัผูบ้งัคบับญัชำโดยตรง รวมถึง
สำมำรถซกัถำมหรือขอรับค ำแนะน ำเบ้ืองตน้ไดท่ี้ฝ่ำยงำนเลขำนุกำรบริษทัไดโ้ดยทนัที 

 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และการรักษาความลบั  

บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยรำยช่ือและรำยละเอียดของกำรแจ้งเบำะแส กำรร้องเรียน หรือขอ้เท็จจริงท่ี
เก่ียวขอ้งให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทรำบ เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมกฎหมำยเท่ำนั้น โดยผูท่ี้
แจง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน ซ่ึงรำยงำนขอ้เท็จจริงดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ปรำศจำกอคติและผลประโยชน์
ส่วนตวัจะไดก้ำรปกป้องคุม้ครองจำกบริษทัฯ 
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บริษทัฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำนท่ีปฎิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชนั ไม่มีนโยบำยลด
ต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนกังำนท่ีปฎิเสธกำรให้สินบนหรือกำรทุจริตคอร์รัปชนั แมว้ำ่กำร
กระท ำนั้นจะท ำให้บริษทัฯ ตอ้งสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมเป็นธรรมให้กบั
พนกังำนทุกคน 

 
 3.2.3 ช่องทางในการตดิต่อบริษัทฯ ส าหรับผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทำงกำรรำยงำนของผูมี้ส่วนไดเ้สียมำยงับริษทัฯ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏอยูใ่นหวัขอ้ “4.6 
นโยบำยกำรแจง้เบำะแสและนโยบำยคุม้ครองกำรร้องเรียนท่ีสุจริต” ของรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 
3.3 ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยท่ีสุด มีกำรน ำเทคโนโลยมีำใชแ้ละมีกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมไปกบักำรปลูกฝัง
ใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกในกำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบักำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ี บริษทัฯ เช่ือวำ่ธุรกิจท่ี
เจริญกำ้วหนำ้และเติบโตไดอ้ยำ่งมัน่คงย ัง่ยืนจะตอ้งพฒันำองคก์รควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รำยละเอียดต่ำงๆ อยูใ่นหวัขอ้ “รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในรำยงำนประจ ำปี 2563 

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มุ่งเนน้กำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทำง
กำรเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ในเวลำท่ีเหมำะสม  
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทำงเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com โดยมีฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์และ
เลขำนุกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีดูแลใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถำม 
 

ขอ้มูลส ำคญัท่ีเปิดเผย มีดงัน้ี 
 

4.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและผลการปฏบิัต ิ
 บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศ  ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน และขอ้มูล
ทั่วไปท่ีส ำคญัท่ีเก่ียวกับธุรกิจ และผลประกอบกำรของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เหมำะสม 
ทนัเวลำ อยำ่งทัว่ถึงและเท่ำเทียมกนั ในช่องทำงท่ีเหมำะสม แสดงให้เห็นถึงผลประกอบกำรและสถำนภำพทำงกำรเงินท่ี
แทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้งทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนำคต โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น 
ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบ ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ไดแ้ก่ ระบบ SETLink ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.thoresen.com) กำรแถลงข่ำว รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 รวมถึงกำรเขำ้ร่วม “Opportunity Day” ท่ีจดัข้ึนโดยตลำด
หลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น ตลอดจนมีกำรปกป้องขอ้มูลท่ีมีผลต่อรำคำหลกัทรัพยก่์อนเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกในเวลำท่ี
เหมำะสม 
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(1) การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคญัของบริษัทฯ ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ได้แก่ 

 ข้อมูลทางการเงิน งบกำรเงินไดผ้่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบควำมถูกตอ้งในสำระส ำคญัตำมหลกั
มำตรฐำนจำกผู ้สอบบัญชีวิชำชีพ และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก่อนเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นและสำธำรณชนทัว่ไป โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้
จดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน เปิดเผยควบคู่กบัรำยงำนผูส้อบบญัชีในรำยงำน
ประจ ำปี ซ่ึงรวมถึงรำยกำรระหวำ่งกนั และค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 

 ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ไดแ้ก่ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น กำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและ
บุคคลท่ีเ ก่ียวข้อง เ ม่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู ้บริหำรคร้ังแรก และทุกคร้ังเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงขอ้มูล ตลอดจนรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยใ์นกำรประชุมคณะกรรมกำร 

 

(2) ช่องทางทีบ่ริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทีส่ าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้แก่ 

 เปิดเผยขอ้มูลผำ่นระบบ SETLink ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
 เปิดเผยผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.thoresen.com พร้อมกำรปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่ำง

สม ่ำเสมอและจดัใหมี้ช่องทำงติดต่อกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในเวบ็ไซตไ์วอ้ยำ่งชดัเจน 
 เปิดเผยขอ้มูลผ่ำนข่ำวประชำสัมพนัธ์ทำงส่ือต่ำงๆ (press release) ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 

อำทิ งำนบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ท่ีจดัข้ึนโดยตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมำส 
 

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยูใ่น

ระดับท่ีเหมำะสมเทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมลกัษณะเดียวกัน และเพียงพอท่ีจะรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ี
ตอ้งกำรไวไ้ด ้กรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบเพ่ิมข้ึนในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย จะไดรั้บค่ำตอบแทน
เพ่ิมตำมควำมเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู ้พิจำรณำกลั่นกรองและเสนอ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละปีเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 
  

ทั้งน้ี รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรได้รำยงำนไวแ้ลว้ในหัวขอ้ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร เร่ือง 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร” 

 

4.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงิน
ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำร
จดัท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบ
บญัชีภำยนอกท่ีมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งตรงไปตรงมำ มีคุณสมบติัท่ีไดรั้บกำรยอมรับและไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต. เพ่ือเพ่ิมควำมเช่ือมัน่และควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงินอีกดว้ย  
 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัให้มีกำรด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่กำรบนัทึก
ขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพ่ือให้ทรำบจุดอ่อน และป้องกนัมิให้
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เกิดกำรทุจริตหรือด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งไดแ้สดงควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงปรำกฏอยูใ่น
รำยงำนประจ ำปี นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำง
กำรเงินไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ดว้ย 

 
4.4 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ  
 บริษทัฯ เปิดเผยรำยนำมพร้อมประวติัของกรรมกำรแต่ละคน รวมทั้งบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรกำรลงทุน และคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ไวใ้นหัวขอ้ 
“รำยงำนวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร” น้ี รวมถึงไดมี้กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยแต่ละคณะไวใ้นรำยงำนประจ ำปีดว้ย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัอ่ืนๆ 

 
4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
 บริษทัฯ ได้จัดตั้ งหน่วยงำนส่ือสำรองค์กร (Corporate Communications) และนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor 
Relations) เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรส่ือสำรทั้งกบันักลงทุนสถำบนัและนักลงทุนรำยย่อย ผูถื้อหุ้น นักวิเครำะห์ หน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง และประชำชนทัว่ไปอยำ่งเหมำะสมและเท่ำเทียมกนั  

 
ในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้กำรพบปะและใหข้อ้มูลแก่ผูส้นใจในหลำยโอกำส ดงัน้ี 

1. กำรรำยงำนผลประกอบกำรของบริษทัฯ ประจ ำไตรมำส ในงำนบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (SET’s 
Opportunity Day) ท่ีจดัข้ึนท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือพบปะพูดคุยถึงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินคร้ัง
ล่ำสุดของบริษทัฯ กบัผูล้งทุน (3 คร้ัง) 

2. กำรประชุมนกัวเิครำะห์ (3  คร้ัง) 
3. กำรประชุมกบัผูล้งทุนทั้งในรูปแบบตวัต่อตวั และแบบกลุ่ม (13 บริษทั) 
4. กำรประชุมกบัสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (1 คร้ัง) 
5. จดหมำยข่ำวอิเลก็ทรอนิกส์นกัลงทุนสมัพนัธ์ (1 คร้ัง) 
6. กำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีตอ้งรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี (Periodic Reports) เช่น งบกำรเงินรำย 

ไตรมำส ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (MD&A) สรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย (แบบ F45-3) รำยงำนกำรใชเ้งินเพ่ิมทุน แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และ 
รำยงำนประจ ำปี เป็นตน้ (12 คร้ัง) 

7. กำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมเหตุกำรณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น กำรประชุมผูถื้อหุ้น มติท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้ กำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์กำรลงทุนต่ำงๆ ของบริษทัฯ เป็นตน้ (19 คร้ัง) 

8. ข่ำวประชำสมัพนัธ์ทำงส่ือและบทควำม press release/news scoops (27 คร้ัง) 
9. ภำพข่ำวกิจกรรมของบริษทัฯ ใหแ้ก่ส่ือมวลชน (3 คร้ัง) 
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10. กำรจดักิจกรรมสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชน (ทั้งหมด 21 คร้ัง แบ่งเป็นกิจกรรมสัมพนัธ์ เช่น กำรเยี่ยมส่ือและ
ส่งอำหำรให้ส่ือรวม กำรสนบัสนุนกำรจดักิจกรรมของส่ือมวลชน กำรให้สัมภำษณ์ และกำรให้ขอ้มูล
และตอบขอ้ซกัถำมกบัส่ือมวลชนในประเทศ 

 
4.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสและนโยบายคุ้มครองการร้องเรียนทีสุ่จริต 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสและนโยบำยคุม้ครองกำรร้องเรียนท่ีสุจริต ซ่ึงเป็นนโยบำยท่ีอยู่ภำยใต้
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้บริษทัฯ มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และให้สิทธิแก่พนักงำนทุกคนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย    
มีช่องทำงในกำรส่ือสำรมำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนกำรน ำเสนอของแผนกตรวจสอบภำยใน (Internal Audit 
Department) กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือกำรกระท ำทุจริตและคอร์รัปชัน กำรกระท ำผิดกฎหมำย              
ผิดจรรยำบรรณ หรือนโยบำยบริษทัฯ หรือกำรร้องเรียนกำรถูกละเมิดสิทธิ และในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน หรือ
ค ำแนะน ำใดๆ ท่ีมีผลต่อบรรษทัภิบำลและจริยธรรมธุรกิจ ช่องทำงกำรส่ือสำร มีดงัน้ี 

● เวบ็ไซต ์www.thoresen.com 
● อีเมล ์whistleblowing@thoresen.com 
● บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ตู ้ป.ณ. 12 ปณฝ. ไทยพำณิชย ์แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
● แจง้ดว้ยตนเองไดท่ี้ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ 

 
เบำะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดย

พิจำรณำเป็นรำยกรณี และไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแส รวมทั้งด ำเนินกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรร้องเรียนไวเ้ป็นควำมลบัและ       
มีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส เพ่ือให้ผูแ้จง้เบำะแสและผูร้้องเรียนมัน่ใจวำ่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจำกกำรแจง้เบำะแส
และกำรร้องเรียนดงักล่ำว 

 
ทั้งน้ี ส ำหรับขอ้มูลท่ีไดรั้บแผนกตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) จะเปิดกล่องไปรษณียเ์ป็นรำยสปัดำห์ จำกนั้น

จดหมำยทั้งหมด (หำกมี) จะถูกส่งใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรประชุมเป็นรำยไตรมำส 
 
โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนในประเด็นท่ีเก่ียวกบักำรไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริต

คอร์รัปชนั นโยบำยแข่งขนัทำงกำรคำ้ กำรผิดจรรยำบรรณ หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมระเบียบ 
 

4.7 นโยบายว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม  
 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื” ของบริษทัฯ 
 
4.8 การเปิดเผยข้อมูลการเข้าท ารายการระหว่างกนั 
 บริษทัฯ มีกำรควบคุมให้มีกำรดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั ในกรณีท่ีกรรมกำรของ
บริษทัฯ จะท ำรำยกำรซ้ือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือขำยทรัพยสิ์นให้แก่บริษทัฯ หรือกระท ำธุรกิจอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงกบั
บริษทัฯ     ไม่วำ่จะกระท ำในนำมของตนเองหรือบุคคลอ่ืน กำรท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวนั้นจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำ
และไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงจะท ำให้รำยกำรดงักล่ำวนั้นมีผลผูกพนักบับริษทัฯ ซ่ึงกรรมกำรผูมี้
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ส่วนไดเ้สียในรำยกำรดงักล่ำวนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ ในรำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 และผำ่นระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรัพยฯ์  เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ไดรั้บทรำบ 
 

5. โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

จ ำนวนของคณะกรรมกำรเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้น พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 

 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ มีประวติักำรท ำงำนท่ี

โปร่งใส มีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ รวมทั้งมีควำมหลำกหลำยของวชิำชีพ และมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อำทิ ทกัษะด้ำนบญัชีกำรเงิน ดำ้นกำรจดักำร ดำ้นกลยุทธ์ ดำ้นกฎหมำย ดำ้นกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร หรืออ่ืนๆ โดยมิไดมี้กำรกีดกนัทำงเพศหรือเช้ือชำติแต่อยำ่งใด กรรมกำรทุกคนมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบหลำย
ประกำรตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ กรรมกำรจะตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำม
รับผิดชอบ ควำมใส่ใจ และควำมซ่ือสัตย ์และควรตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มติจำก      
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนนโยบำยหรือแนวทำงท่ีก ำหนดไว ้
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไม่เกิน 5 บริษทั แต่
อยำ่งไรก็ตำม มีกรรมกำรสองท่ำนด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ เกินกวำ่จ ำนวนท่ีไดก้ล่ำวไว ้ 
ซ่ึงกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรทั้งสองท่ำนไดร้วมถึงบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ ำนวน 2 บริษทั ดว้ยเหตุผลน้ี กรรมกำรจะ
สำมำรถพิจำรณำกลยุทธ์ทำงธุรกิจแต่ละเร่ืองและผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 
(ก.1) กรรมการอสิระ 

กรรมกำรอิสระคือ กรรมกำรท่ีมิไดบ้ริหำรจดักำรบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งหรือมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจใดๆ กบับริษทั และไม่มีควำมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตลอดจนไม่มีควำมสัมพนัธ์
หรืออยูใ่นสถำกำรณ์ใดๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะหรืออำจจะดูเหมือนวำ่จะท ำใหเ้กิดกำรแทรกแซงในกำรใชดุ้ลยพินิจทำงธุรกิจท่ี
เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและมีควำมเป็นอิสระตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ 
ซ่ึงสอดคลอ้งและเขม้กวำ่หลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน (Capital Market Supervisory Board) ซ่ึงเปิดเผยไว้
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัหลกัเกณฑด์งักล่ำวก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นับรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำร
อิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ         
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดรั้บกำร
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แต่งตั้งเป็นกรรมกำร ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ี
ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น บิดำมำรดำ  
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร กรรมกำรบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร กรรมกำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุม ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย     
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
 
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมท่ีกล่ำวถึงในวรรคแรก รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้ งแต่    
ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี 
กำรค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยงำนท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหน้ีดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบักรรมกำรรำย
ดงักล่ำว  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชีซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่สองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ หรือ  ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ        
ผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพนั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดรั้บกำร
แต่งตั้งเป็นกรรมกำร 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรทีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ี
รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบ
กิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  
 

ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ 1 ถึง ขอ้ 9 ดำ้นบนแลว้ กรรมกำรอิสระ
อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ 
(collective decision) ได ้

 
(ก.2) คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 11 คน โดยเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 4  คน (ร้อยละ 36.00 จำก

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด) และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 7 คน (ร้อยละ 64.00  จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด) ซ่ึงกรรมกำร
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ 5 คน และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 2 คน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 
ช่ือ 

 
ต ำแหน่ง 

วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษทัฯ 

คร้ังแรก 
1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร 31 มกรำคม 2555 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนกรรมกำร
กำรลงทุน  

31 มกรำคม 2555 

3. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  
 

กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง/กรรมกำรกำรลงทุน 

30 มกรำคม 2557 

4. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำร/ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/
กรรมกำรกำรลงทุน/ประธำนกรรมกำรพฒันำอยำ่ง
ย ัง่ยนื 

26 เมษำยน 2560 

5. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำร/รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/ กรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร 

31 มกรำคม 2555 

6. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  กรรมกำร 26 เมษำยน 2559 

7. นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 14 พฤศจิกำยน 2559 
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8. นำยสนัติ บำงออ้ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน/ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร/กรรมกำรตรวจสอบ  

31 มกรำคม 2555 

9. นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/
กรรมกำรตรวจสอบ  

30 มกรำคม 2556 

10. นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ กรรมกำรอิสระ 13 พฤษภำคม 2558 

11. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็. 
อลันสัซำรี 

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

30 มกรำคม 2556 

 
 

อ านาจและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีบทบำทในกำรก ำกบัดูแลให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงท่ีจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ไม่แสวงหำ
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ โดยยึดหลกัจริยธรรมท่ีดี ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ทั้งน้ี
ให้รวมถึงกำรดูแลให้กำรด ำเนินกิจกำรเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบัของบริษทัฯ มติคณะกรรมกำร มติท่ีประชุม        
ผูถื้อหุน้ ตลอดจนกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. โดยครอบคลุมเร่ืองต่ำงๆ ดงัน้ี  

1. ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำร และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง
กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 

2. ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทั้ งก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำร 
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและกลยทุธ์ท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3. พิจำรณำทบทวนและอนุมติัวสิยัทศัน์ และภำรกิจของบริษทัฯ ทุกปี 
4. พิจำรณำอนุมติังบประมำณประจ ำปีและกำรลงทุนของบริษทัฯ 
5. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯ และกรรมกำรชุดยอ่ย แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ รวมทั้งพิจำรณำ 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ท่ีน ำเสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เพ่ือน ำเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

6. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือดูแลระบบบริหำร และระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไป
ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเ ส่ียง คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื เป็นตน้ ส ำหรับกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำร  สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พิจำรณำก่อนท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

7. พิจำรณำแต่งตั้ งผูบ้ริหำรสูงสุดและเลขำนุกำรบริษัทฯ รวมทั้ งพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของ          
ฝ่ำยบริหำรท่ีเสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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8. จดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และ 
ลงลำยมือช่ือเพื่อรับรองงบกำรเงินดังกล่ำว เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

9. พิจำรณำเสนอช่ือผูส้อบบญัชีและค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม ตำมท่ีเสนอแนะโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

10. จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
รวมทั้ งดูแลไม่ให้เกิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ตลอดจนระบบกำรควบคุมภำยในและ      
กำรบริหำรควำมเส่ียง 

11. ก ำกบัดูแลให้มีกำรบริหำรจดักำรตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้ำ่บริษทัฯ ด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ มีกำรรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำง
เคร่งครัด 

12. มีหนำ้ท่ีในกำรแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทรำบโดยมิชกัชำ้ถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วำ่
โดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญำใดๆ หรือกำรท ำธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพ่ือ
ควำมกำ้วหนำ้และกำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 

 
(ก.3) การแยกต าแหน่ง 

กำรแยกต ำแหน่งมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม 
ดงันั้น เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลในอ ำนำจกำรด ำเนินงำน บริษทัฯ ไดแ้ยกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทัฯ และกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมิให้เป็นบุคคลเดียวกนั ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรใช้
นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ และฝ่ำยบริหำรไดพิ้จำรณำและจดัท ำข้ึน 
ตลอดจนดูแลใหก้ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ด ำเนินไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดและ
ส่งเสริมใหก้รรมกำรทุกท่ำนมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยใชดุ้ลยพินิจอยำ่งรอบคอบและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

 
บริษทัฯ มีโครงสร้ำงกำรจดักำรอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทัฯ และฝ่ำยบริหำร

อยำ่งชดัเจนโดยคณะกรรมกำรจะไม่ยุง่เก่ียวกบังำนประจ ำวนั หรือกิจกรรมทำงธุรกิจภำยใตค้วำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ 

1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ และมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัฯ ดูแลเร่ืองกำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
รวมทั้งเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดรั้บขอ้มูลอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ 

2. ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ และท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น และด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไป
ตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ และตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไว ้

3. ดูแลใหก้ำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งกรรมกำรและผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
4. ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร 
5. เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีกำรลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสียงสองฝ่ำยเท่ำกนั 
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ประธำนกรรมกำรของบริษทัฯ มิไดเ้ป็นกรรมกำรอิสระโดยด ำรงต ำแหน่งทั้งประธำนคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร บริษทัฯ เลง็เห็นวำ่ เน่ืองจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของประธำนฯ สำมำรถ
ส่งเสริมและพฒันำธุรกิจของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยำ่งมำก 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

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

1. บริหำรจดักำรและควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไป
ตำมวตัถุประสงค ์นโยบำย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

2. พิจำรณำแผนกำรลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำ
อนุมติัต่อไป 

3. มีอ ำนำจในกำรท ำนิติกรรมผกูพนับริษทัฯ ตำมขอบเขตท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติัของบริษทัฯ 
เร่ืองอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำร 

4. ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

(ก.4) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

 ขอ้บังคบัของบริษทัฯ ได้ก ำหนดจ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งในแต่ละวำระของกรรมกำรบริษัทฯ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกดั โดยในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี ให้กรรมกำรบริษทัฯ ออกจำกต ำแหน่ง
จ ำนวน 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี 
กรรมกำรบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งนั้นใหพิ้จำรณำจำกกรรมกำรบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง ซ่ึงกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งตำมวำระประมำณ 3 ปี กรรมกำรบริษทัฯ ท่ีครบวำระนั้นอำจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหด้ ำรงต ำแหน่งอีกก็ได ้
 
จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการ 
 บริษทัฯ เห็นว่ำ กรรมกำรของบริษทัฯ ทุกคนท่ีไดรั้บเลือกตั้งจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นต่ำงเป็นกรรมกำรท่ี
ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้ำท่ีไดเ้ป็นอย่ำงดีตลอดมำ และหำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นยงัคงให้ควำมไวว้ำงใจโดยเลือกตั้งกรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุดงักล่ำวเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ ก็ยอ่มจะตอ้ง
เคำรพสิทธิของถือหุน้   
 ในกรณีกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งเม่ือครบวำระ หรือกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดวำระ 
คณะกรรมกำรสรรหำจะด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรท่ีวำ่งลง โดยจะพิจำรณำประวติั ควำมรู้ ควำม
ช ำนำญท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสนอต่อคณะกรรมกำร
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บริษทัฯ เพ่ือขอควำมเห็นชอบ ก่อนจะน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้นุมติัแต่งตั้งต่อไป และในกรณีท่ีคณะกรรมกำรสรรหำ
เสนอช่ือกรรมกำรรำยเดิม จะค ำนึงถึงผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรรำยดงักล่ำวเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำดว้ย 
 
 ส ำหรับคณะกรรมกำรอิสระ บริษทัฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรอิสระ สำมำรถด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 
วำระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนวำ่ กรรมกำรดงักล่ำวได้
กระท ำคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอยำ่งยิง่ และกำรด ำรงต ำแหน่งเกินวำระท่ีก ำหนดมิไดท้ ำใหค้วำมเป็นอิสระขำดหำยไป 
    
(ก.5) การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ ำนวนอย่ำงน้อย 6 คร้ังต่อปี โดยก ำหนดวนั
ประชุมและเวลำไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำทั้งปี และแจง้ให้กรรมกำรแต่ละคนทรำบ พร้อมก ำหนดวำระประจ ำของกำรประชุม  
แต่ละคร้ังไวอ้ยำ่งชดัเจน อนัไดแ้ก่ กำรอนุมติัผลประกอบกำรรำยไตรมำส กำรทบทวนและอนุมติัแผนธุรกิจและกลยทุธ์
องคก์ร และกำรอนุมติัแผนงบประมำณประจ ำปี โดยเฉพำะในกำรประชุมเพ่ืออนุมติัผลประกอบกำรรำยไตรมำสนั้น จะ
ก ำหนดให้จดัประชุมในสัปดำห์สุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ตอ้งมีกำรรวบรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ย
หลำยบริษทัเขำ้ด้วยกัน  ทั้ งน้ี อำจมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมเติมข้ึนได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น นอกจำกนั้น 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ยงัไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยจำกฝ่ำยจดักำรแทนในเดือนท่ีไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนผลกำรประชุมในประเด็นส ำคญัให้
คณะกรรมกำรทรำบ โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 10 คร้ัง 
 
 ในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำร ประธำนกรรมกำรท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมและเป็นผูดู้แลใหค้วำมเห็นชอบ
ก ำหนดวำระกำรประชุม ทั้ งน้ี กรรมกำรแต่ละคนรวมทั้ งผูบ้ริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูงมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ เขำ้สู่วำระกำรประชุมดว้ย โดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัฯ ท ำหนำ้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
พร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมใหก้รรมกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมกำรได้
มีเวลำศึกษำมำก่อนล่วงหน้ำ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุม     
ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม นอกจำกน้ี ยงัไดเ้ปิดโอกำสใหก้รรมกำรทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรประชุมและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระเพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่กำรอนุมติักำรท ำรำยกำรใดๆ จะไม่กระทบต่อ
ควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินกิจกำร สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และจดัสรรเวลำให้กรรมกำร
ได้อภิปรำยในประเด็นส ำคัญร่วมกับผูบ้ริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูงอย่ำงเพียงพอทั่วกัน โดยกำรลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมกำร บริษทัฯ ให้ถือมติเสียงขำ้งมำก กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด   
 
 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหำรระดบัสูง เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือรำยงำน
ผลกำรปฏิบติังำนของตนต่อคณะกรรมกำรโดยตรง และรำยงำนประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ให้รำยละเอียด
เพ่ิมเติม รวมถึงขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือให้มัน่ใจและเพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ 
อยำ่งใกลชิ้ด รวมถึงยงัสนบัสนุนใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือรำยงำน
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ผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร และติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีท่ีได ้          
รับมอบหมำย ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรใหรั้บทรำบทุกไตรมำส 
 
 คณะกรรมกำรสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีจ ำเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ำกเลขำนุกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมำย 
และในกรณีท่ีจ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจดัให้มีควำมเห็นอิสระจำกท่ีปรึกษำหรือผูป้ระกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็น
ค่ำใชจ่้ำยของบริษทัฯ 
 
 ทั้ งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเร่ืองเก่ียวกับควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยำ่งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่ำวอยำ่งครบถว้น กรณีท่ีกรรมกำร
บริษทัฯ รำยใด มีส่วนไดเ้สียต่อผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีมีกำรพิจำรณำ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียรำยนั้น จะไม่มีส่วนร่วมใน
กำรตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ โดยออกจำกห้องประชุม และ/หรือกำรงดออกเสียงในวำระนั้น เพ่ือให้กรรมกำรท่ีไม่มีส่วนได้
เสียสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งเต็มท่ี และมีอิสระในกำรลงมติ โดยเลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ใน
วำระดงักล่ำวมีกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนไดเ้สีย 
  

บริษทัฯ ยงัไดท้บทวนและปรับปรุงแกไ้ขจริยธรรมทำงธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเร่ืองควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีอำจน ำไปสู่กำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ท่ีครอบคลุม     
ไม่เพียงแต่บริษทัฯ เท่ำนั้น แต่ยงัรวมถึงบริษทัยอ่ยต่ำงๆ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดอ้นุมติัเร่ืองดงักล่ำวในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2561 
 
 เม่ือเสร็จส้ินกำรประชุม เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูมี้หนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ รับรองในวำระแรกของกำรประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง 
โดยรำยงำนกำรประชุมท่ีรับรองแลว้จะไดรั้บกำรจดัเก็บอยำ่งเป็นระบบ รวมทั้งจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกบั
เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ เพ่ือสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิง 
 

นอกจำกน้ี เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในกำรประชุมทุกคร้ัง ไดมี้กำรก ำหนดมีกำรรำยงำน
กำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร เป็นวำระประจ ำของกำรประชุมดว้ย   
 
การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัฯ มีนโยบำยใหก้รรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรสำมำรถประชุม
กนัเอง โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ยไดบ่้อยเท่ำท่ีตอ้งกำรเพ่ืออภิปรำยหำรือในหัวขอ้ท่ีจ ำเป็น โดยก ำหนดให้เลขำนุกำร
บริษทัฯ เป็นผูอ้  ำนวยควำมสะดวก และเป็นเลขำนุกำรของกำรประชุมดงักล่ำว 
 

โดยในปี 2563 ไดมี้กำรจดัประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 1 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ย 
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(ก.6) การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ท่ีสรรหำบุคคลผูท่ี้

มีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรเป็นกรรมกำรบริษทัฯ หำกเม่ือใดมีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ ผ่ำนกำรแนะน ำของกรรมกำรอ่ืนใน 
บริษทัฯ  จำกกำรเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  กำรสรรหำโดยท่ีปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) หรือกำร
สรรหำจำกฐำนขอ้มูลกรรมกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ หรือกำรสรรหำโดยกระบวนกำรอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควรและหมำะสม โดยจะพิจำรณำประวติั อำย ุควำมรู้ ประสบกำรณ์ ศกัยภำพ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
พิจำรณำวำ่เหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ ได ้และเสนอควำมเห็นต่อกรรมกำร ยิ่งไปกวำ่นั้น ยงัไดค้ดัเลือกและ
สรรหำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย ในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ สำมำรถจดักำรให้บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้และ
ตอ้งไม่มีคุณสมบติัท่ีขดัต่อกฎหมำย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยในกำรกีดกนัทำงเพศ หรือเช้ือชำติ 

 
(ข) คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรชุดย่อย 7 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit 
Committee) 2) คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
(Nomination and Remuneration Committee) 4) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance Committee)       
5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) 6) คณะกรรมกำรกำรลงทุน (Investment Committee) 
และ 7) คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน (Sustainable Development Committee) และเลขำนุกำรบริษทั (Company 
Secretary) 
(ข.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 คน ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัให้มี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บอ ำนำจอยำ่งเตม็ท่ีจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีของ

ตน ทั้ งน้ี ได้มีกำรก ำหนดแผนตรวจสอบประจ ำปีและกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดส้อบทำนกระบวนกำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทำง
กำรเงิน กระบวนกำรตรวจสอบ รวมถึงกระบวนกำรในกำรติดตำมก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบไปดว้ยกรรมกำรต่อไปน้ี  
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 14 พฤศจิกำยน 2559 
2. นำยสนัติ บำงออ้ กรรมกำรตรวจสอบ 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
3. นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมกำรตรวจสอบ 14 กมุภำพนัธ์ 2556 

 

ในปี 2563 กรรมกำรทุกท่ำนในคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำร
ประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง 
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บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนควำมถูกตอ้ง ควำมเพียงพอ ควำมเช่ือถือได ้และควำมเท่ียงตรงของกระบวนกำรรำยงำนขอ้มูลทำง

กำรเงิน โดยกำรประสำนงำนร่วมกับผูส้อบบัญชี และผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินรำย     
ไตรมำสและรำยปี 

● ส่งเสริมให้มีกำรพฒันำระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินให้ทดัเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศรวมถึงพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัของ
บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

2. สอบทำนควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน และหนำ้ท่ีของกำรตรวจสอบภำยใน 
เพ่ือใหม้ัน่ใจในควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมถึงหนำ้ท่ีของกำรตรวจสอบภำยใน โดยประสำนงำนร่วมกบั
ผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูต้รวจสอบภำยใน เพ่ือพิจำรณำในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

● สอบทำนกิจกรรมกำรด ำเนินงำนและกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในข้ึนตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น   
ผูพิ้จำรณำผลงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีอิสระใน
กำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรจ ำกดัขอบเขตในกำรปฏิบติังำน 

● ประเมินควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

● พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตั้ง ถอดถอน โอนยำ้ย หรือเลิกจำ้งผูบ้ริหำรระดบัสูงฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

● พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะท่ีน ำเสนอโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในและก ำกบัดูแลกำร
ปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะ 

● สอบทำนควำมเพียงพอในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ อีกทั้งเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กำรบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำวเป็นไปตำมแนวปฏิบติัของหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบั
นโยบำยภำยในของบริษทัฯ 

● ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรระดบัสูงฝ่ำยตรวจสอบภำยในร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

● พิจำรณำและอนุมติัแผนกำรตรวจสอบ งบประมำณประจ ำปี แผนอตัรำก ำลงั และแผนพฒันำควำมรู้และ
ทกัษะของบุคลำกรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงครอบคลุม     
ทั้งดำ้นกำรเงิน บญัชี และกำรปฏิบติักำร พร้อมทั้งติดตำมผลกำรปฏิบติังำนตำมแผนงำนต่ำงๆ เหล่ำนั้น 

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

4. พิจำรณำ คดัเลือกเสนอแต่งตั้ งและเลิกจ้ำงบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระ เพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัฯ รวมถึงกำรต่อรองค่ำสอบบญัชีและด ำเนินกิจกรรมหลกัดงัต่อไปน้ี 

● สอบทำนผลกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชี โดยพิจำรณำถึงควำมเช่ือถือได ้ควำมเพียงพอของทรัพยำกร  
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน และประสบกำรณ์ของผู ้ช่วยผู ้สอบบัญชีภำยนอกท่ีได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบติังำนตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 

● สอบทำนขอบเขตและแนวทำงกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหม้ัน่ใจในควำมเหมำะสมและมิไดมี้
กำรจ ำกดัขอบเขตกำรตรวจสอบ 

● ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
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● พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะท่ีเสนอโดยผูส้อบบญัชีภำยนอก และก ำกบัดูแลกำร
ปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะดงักล่ำว 

● ในระหวำ่งปี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้ร่วมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

5. พิจำรณำกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใน
กำรพิจำรณำด ำเนินรำยกำรค้ำระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ ทั้ งน้ี  เ พ่ือให้มั่นใจ 
ในประสิทธิภำพของระบบกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงควำมสมเหตุสมผลของกำร
ด ำเนินรำยกำร เพื่อคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษทัฯ โดยรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบดงักล่ำวตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

● ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และควำมเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 

● ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

● ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

● ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชีภำยนอก บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรรักษำควำมเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชีภำยนอก โดยจ ำกดัมิใหผู้ส้อบบญัชีใหบ้ริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสอบบญัชีและ
งำนบริกำรดำ้นภำษี  และพิจำรณำใหมี้กำรประมูลผูส้อบบญัชีใหม่ทุกๆ 4 รอบปีบญัชี 

● ควำมเห็นต่อรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
● จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและจ ำนวนกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ

แต่ละท่ำน 

● ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร 

● รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ      
ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบเป็นรำย       

ไตรมำส 
9. สอบทำนขอ้สรุปและหลกัฐำนกำรฉ้อโกงของพนักงำนหรือผูบ้ริหำร ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับควำม

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

ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ืออนุมติั 
12. ด ำเนินกำรใหมี้กระบวนกำรก ำกบัดูแลรับขอ้เสนอแนะและเร่ืองร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อบริษทัฯ 
13. จดัจำ้งบุคคลภำยนอกเป็นกำรชัว่ครำวหรือตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีทรัพยำกร

บุคคลท่ีเพียงพอ หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอในกำรปฏิบติังำนให้แลว้เสร็จตำมวตัถุประสงคอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ
และตำมเวลำท่ีก ำหนด 
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14. สอบทำนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ เป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้น      
คอร์รัปชนัของบริษทัฯ 

 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เน้นย  ้ำเร่ืองกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง         

ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพโดยกำรน ำแนวทำง Three Lines of Defense มำใชก้บัระบบกำรควบคุมภำยในเพ่ือส่งเสริม

ให้ทุกแผนกเขำ้ใจกำรปฏิบติัตำมของบริษทัฯ ส ำหรับแนวทำงน้ี หน่วยงำนในชั้นแรกควรเขำ้ใจบทบำทของตนเร่ืองกำร

บริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำย และเพ่ือให้แน่ใจว่ำหน่วยงำนของตนไดมี้กำรปฏิบติัตำม

ขอ้ก ำหนดของกำรท ำหนำ้ท่ีของตน ในขณะท่ีกำรบริหำรควำมเส่ียงจะท ำหนำ้ท่ีเป็นเสมือนหน่วยงำนชั้นท่ีสองในกำรตรวจ 

ติดตำม และควบคุม เพ่ือสนบัสนุนกำรบริหำรจดักำร รวมถึงควำมเส่ียงและหนำ้ท่ีในกำรควบคุม นอกจำกน้ี หน่วยงำนชั้นท่ี

สำม ซ่ึงคือฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะให้ควำมเช่ือมัน่ท่ีเป็นอิสระต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ รวมทั้งประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม 

 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพิ้จำรณำ และเสนอกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชีแก่ผูถื้อหุน้ เพ่ือขอควำมเห็นชอบในท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง  
ในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2563 ผูถื้อหุน้ใหค้วำมเห็นชอบดงัต่อไปน้ี 
 

1. แต่ งตั้ ง  นำง ศิ ริ เพ็ญ  สุข เจ ริญยิ่ ง ยง  ผู ้สอบบัญชี รับอนุญำตเลขทะ เ บียน  3636  และ /ห รือ                         
นำยวชัระ ภทัรพิทกัษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6669 และ/หรือ นำยวีระชยั รัตนจรัสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4323 จำกบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ส ำหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2563) 
 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบญัชีจ ำนวน 3.924 ลำ้นบำท เพื่อสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทัฯ 
และงบกำรเงินรวม 

(ข.2) คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัใหมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร และอนุมติักฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร 

โดยท่ีคณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยสมำชิกอยำ่งนอ้ย 4 คน ท่ีมำจำกกรรมกำรของบริษทัฯ   
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปดว้ยกรรมกำรดงัต่อไปน้ี 

ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำรบริหำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
3. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมกำรบริหำร 12 กมุภำพนัธ์ 2557 
4. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ  กรรมกำรบริหำร 13 พฤษภำคม 2558 
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บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจำรณำก ำหนดกลยทุธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจบริหำร

ต่ำงๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำต่อไป 
2. ตรวจสอบ ติดตำม และด ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดก้ ำหนด

ไวใ้หเ้ป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
3. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปี  และกำรลงทุนของบริษัทฯ ก่อนเสนอ

คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมติต่อไป  
4. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน และโครงสร้ำงเงินเดือนของพนกังำน เพ่ือเสนอคณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป  
5. มีอ ำนำจในกำรท ำนิติกรรมผูกพนับริษทัฯ ตำมขอบเขตท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติั

ของบริษทัฯ เร่ืองอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำร และ 
6. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ มอบหมำย 

 
นอกจำกน้ี กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรยงัมีกำรระบุอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรเสนอช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรหลกัของ

บริษทัฯ ท่ีจะได้รับกำรแต่งตั้ งในบริษทัย่อยของบริษัทฯ ทั้ งท่ีเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยฯ์ เพ่ือพิจำรณำและติดตำมกำรปฏิบติังำนทำงธุรกิจอยำ่งใกลชิ้ด ดว้ยเหตุน้ี จึงท ำใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรไดมี้กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย รวมถึงกำรพิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ แผนกำรลงทุน ทบทวนกลยทุธ์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 
งบประมำณประจ ำปี เพ่ือท่ีจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนปรำกฏอยู่ในรำยงำน         
คณะกรรมบริหำรในรำยงำนประจ ำปี  

 
(ข.3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัใหมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และไดอ้นุมติักฎบตัร
ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปดว้ย
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรอยำ่งนอ้ย 2 คน และมีกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวนสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ โดยไดรั้บเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปดว้ยกรรมกำรต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นำยสนัติ บำงออ้   ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
14 กมุภำพนัธ์ 2556 

2. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

14 กมุภำพนัธ์ 2555 

3. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั 
เอม็. อลันสัซำรี 

กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

14 กมุภำพนัธ์ 2556 

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. สรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
บริษทัฯ เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำอนุมติัในกรณีท่ี
ต ำแหน่งวำ่งลง เน่ืองจำกครบวำระและในกรณีอ่ืนๆ 

2. สรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทัฯ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และเลขำนุกำรบริษทัฯ ในกรณีท่ีมีต ำแหน่งวำ่งลง เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป รวมทั้งก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรสืบทอดต ำแหน่ง
ผูบ้ริหำรระดบัสูง 

3. เสนอนโยบำยผลตอบแทน แนวทำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ส ำหรับกรรมกำร 
บริษทัฯ คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงให้เหมำะสมกบัหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และภำวะตลำดอยูเ่สมอ 

4. ก ำหนดโบนสัและอตัรำกำรข้ึนเงินเดือนประจ ำปี โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ 
5. พิจำรณำกลัน่กรองโครงสร้ำงเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ของบริษทัฯ 
6. กลัน่กรองและตรวจสอบรำยช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมกำรกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งวำ่ มิไดเ้ป็นผูท่ี้ถูก

ข้ึนบญัชีด ำหรือถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือท่ีหน่วยงำนเหล่ำน้ีจดัท ำข้ึน และ 
7. ในกรณีท่ีมีกำรเสนอช่ือกรรมกำรท่ีพน้วำระกลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง ควรน ำเสนอประวติักำรเขำ้ร่วม

ประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำดว้ย  
 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดมี้กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยรำยละเอียดกำร

ด ำเนินงำนปรำกฏอยูใ่นรำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนในรำยงำนประจ ำปี นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพิ้จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู ้บริหำรทั้ งหมด โดยน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือน ำเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำตำมแนวทำงของสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทยเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
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(ข.4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติให้มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และได้อนุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร จะประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 
3 ท่ำน ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระโดยไดรั้บกำรเลือกตั้งจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ประกอบไปดว้ยกรรมกำรต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นำยสนัติ บำงออ้ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
2. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 14 กมุภำพนัธ์ 2555 
3. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 15 พฤษภำคม 2560 

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีหน้ำท่ีทบทวน ก ำกบัดูแล และติดตำมผลของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

รวมถึงประพฤติปฏิบติัใหอ้ยูใ่นกรอบของจริยธรรม โดยหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยท่ีบริษทัฯ จดัตั้งข้ึน 
รวมทั้งผูบ้ริหำรและพนักงำนให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี สอดคลอ้งกบันโยบำยของ
บริษทัฯ และกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบติัตำมหลกัก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในทุกระดบั และเป็นไปตำมกฎหมำย 
นโยบำยของบริษทัฯ และรำยกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ก ำหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ขอ้พึงปฏิบติัท่ีส ำคญัๆ ของบริษทัฯ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
4. เสนอแนะขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร

และพนกังำนของบริษทัฯ  
5. ดูแลใหห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมีผลในทำงปฏิบติั  มีควำมต่อเน่ืองและเหมำะสม  
6. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ พร้อมควำมเห็นในแนว

ปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม และ 
7. ก ำกบัดูแลให้มีนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเหมำะสมเพียงพอต่อกำรด ำเนิน

ธุรกิจ 
 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรไดมี้กำรประชุม 1 คร้ัง เพ่ือรับทรำบผลกำรประเมินกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรประจ ำปีจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (“IOD”) และกำรทบทวนนโยบำยและหลกัปฏิบติักำรของ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นอกจำกน้ี ยงัไดม้อบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัด ำเนินกำรส่งแบบประเมินผลงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ทั้ งท่ีเป็นรำยคณะและรำยบุคคลให้แก่กรรมกำรทุกคน โดย
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนปรำกฏอยูใ่นรำยงำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในรำยงำนประจ ำปี 
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(ข.5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติให้มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และได้อนุมัติกฎบัตรของ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะประกอบดว้ยสมำชิกอย่ำงน้อย 4 คนท่ีมำจำก
คณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบไปดว้ยสมำชิกต่อไปน้ี 

ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช์   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15 พฤษภำคม 2560 
2. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15 พฤษภำคม 2560 
3. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 19 ตุลำคม 2558 
4. อยูร่ะหวำ่งกำรสรรหำ*  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง - 

* นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวิด มิไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ตั้งแตว่นัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 
 

 บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก ำหนดทิศทำงธุรกิจท่ีชดัเจน ระบุวิเครำะห์ และตรวจสอบปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั พร้อมทั้งก ำหนด 

กลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงนั้น  
2. ก ำหนดมำตรฐำนของกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบติัในส่วนงำนต่ำงๆ ตำม

ควำมรับผิดชอบ  
3. ก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจวำ่มำตรกำรดงักล่ำวไดมี้กำรส่ือสำรอยำ่งทัว่ถึง และพนกังำนไดป้ฏิบติัตำมมำตรกำร

เหล่ำนั้น  
4. จดัใหมี้กำรประเมินและวเิครำะห์ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวำ่

กำรส ำรวจควำมเส่ียงไดค้รอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินธุรกิจ และ 
5. สนับสนุนและพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงให้เกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองทัว่ทั้ งองค์กร และสอดคลอ้งกับ

มำตรฐำนสำกล 
 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดมี้กำรประชุม 4 คร้ัง 
 
เพ่ือใหก้ำรก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงใหเ้ป็นไปอยำ่งรำบร่ืน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนขององคก์ร

ในระดบักลุ่มบริษทัฯ ข้ึน ซ่ึงหน่วยงำนเหล่ำน้ีมีส่วนสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนและกำรพฒันำปรับปรุงกระบวนกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงขององคก์รในวงกวำ้ง โดยมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล ประเมิน และลดควำมเส่ียงในระดบัองคก์รซ่ึง
จะช่วยระบุควำมเส่ียงหลกัของธุรกิจ รวมถึงควบคุมควำมเส่ียงของกำรบริหำรธุรกิจไดอ้ย่ำงเหมำะสม ตลอดจนให้มีกำร
บังคับใช้กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงผ่ำนนโยบำยและกระบวนกำร ทั้ งน้ี ผูบ้ริหำรได้มีกำรผลักดันให้มีกำรจัดตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดบัหน่วยธุรกิจ เพ่ือท่ีจะไดมี้กำรจดัเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกนัควำมเส่ียงได้
ทนัท่วงที และมีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเชิงรุกส ำหรับหน่วยธุรกิจมำกข้ึน 
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นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร และกำรอบรมดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงส ำหรับแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ กำรอบรมมุ่งเนน้ถึงแนวคิด หลกักำร และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วำ่บริษทัฯ มีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื รวมทั้งสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูถื้อหุน้ในระยะยำว  

 
(ข.6) คณะกรรมการการลงทุน 

ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ อนุมติัใหมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรลงทุน ประกอบดว้ยสมำชิกอยำ่งนอ้ย 
4 คน ท่ีมำจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำรลงทุน ประกอบไปดว้ยสมำชิกต่อไปน้ี 
ท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน 27 เมษำยน 2558 
2. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมกำรกำรลงทุน 27 เมษำยน 2558 
3. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำรกำรลงทุน 27 เมษำยน 2558 
4. อยูร่ะหวำ่งกำรสรรหำ* กรรมกำรกำรลงทุน - 

* นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวิด มิไดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรลงทุนของบริษทัฯ ตั้งแตว่นัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการการลงทุน 

1. ทบทวนและประเมินกำรลงทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ืออนุมติั เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ 

2. ก ำกบัดูแลกำรลงทุนของบริษทัฯ ในทุกโครงกำร 
3. ใหค้  ำแนะน ำแก่ฝ่ำยจดักำรในดำ้นกำรวิเครำะห์และกำรจดัสรรโครงสร้ำงกำรลงทุน ก่อนท่ีจะยื่นเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ืออนุมติั 
 
(ข.7) คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติให้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน และได้อนุมัติกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน โดยคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนประกอบด้วยกรรมกำร 9 คน โดยมี            
นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินของบริษทัฯ 
เป็นประธำนกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน และสมำชิกอีก 8 คนมำจำกผูบ้ริหำรของแต่ละสำยธุรกิจและหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ  

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ไดจ้ดัตั้งคณะท ำงำนกำรพฒันำเพ่ือควำมยัง่ยืน (“SD Working Team”) ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยตวัแทนจำกหัวหนำ้งำนในหลำยหน่วยงำน ท ำหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินตำมแผนกลยทุธ์ดำ้นควำม
ยัง่ยนื เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยนืสอดคลอ้งไปกบักำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรพฒันำท่ีต่อเน่ือง มีกำรส่ือสำรท่ี
ชดัเจน มีกำรติดตำมผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนด้ำนควำมยัง่ยืน ตลอดจนรำยงำน      
ผลกำรด ำเนินงำนใหก้บัคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืและคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดรั้บทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
1. ก ำหนดนโยบำย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืท่ีสอดคลอ้งกบักำร

ด ำเนินธุรกิจทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ มุ่งสร้ำงคุณค่ำท่ีย ัง่ยนืใหก้บัผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

2. พิจำรณำและอนุมติังบประมำณท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยนื 
3. ใหก้ำรส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัฯ เพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยกำรพฒันำ

อยำ่งย ัง่ยนื 
4. ก ำกบั ดูแล ทบทวนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนือยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และผลกัดนัให้

น ำไปสู่กำรปฏิบติั สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใตก้รอบกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื
กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอก 

5. ใหค้  ำปรึกษำ ส่งเสริม สนบัสนุนทรัพยำกรและบุคลำกรท่ีเหมำะสมเพื่อใหก้ำรด ำเนินกลยทุธ์กำรพฒันำ
อยำ่งย ัง่ยนืเกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร และสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และ 

6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื ไดมี้กำรประชุมรวมทั้งส้ิน 1 คร้ัง โดยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน
ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืในรำยงำนประจ ำปี 

 
(ข.8) เลขานุการบริษัท 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
แต่งตั้ง นำงนนัชลี เขจรนนัทน์ ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 10 ธนัวำคม 2563 เพ่ือรับผิดชอบเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
กำรประชุมคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ และเพ่ือช่วยเหลืองำนท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นอกจำกน้ี 
ยงัท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัฯ และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้ง
ประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร  

 
บทบาทและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

● ให้ค  ำแนะน ำแก่กรรมกำรเก่ียวกบัขอ้ก ำหนด กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่ำงๆของบริษทัฯ และติดตำม
ขอ้ก ำหนดและกฎหมำยใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ และแจ้งกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัให้คณะกรรมกำร 
บริษทัฯ ทรำบ 

● จดักำรประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้พึง
ปฏิบติัต่ำงๆ 

● บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  รวมทั้ งติดตำมให้มีกำร
ปฏิบติัตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

● ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสำรสนเทศ ในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดของ 
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. 

● ดูแลและประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมถึงกำรปฐมนิเทศกรรมกำร 
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● ดูแลเอกสำรส ำคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และ
รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 
รายละเอยีดของเลขานุการบริษัท 
รำยละเอียดหนำ้ท่ีของเลขำนุกำรบริษทัรวมถึงประวติัมีเปิดเผยอยู่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในรำยงำนประจ ำปี 

และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 56-1 ของบริษทัฯ โดยเลขำนุกำรบริษทัมีคุณวฒิุกำรศึกษำทำงดำ้นดำ้นกฎหมำย และ
มีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ยงัผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำรง
ต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) และไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมและพฒันำ
ควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์   
 

การอบรมของเลขานุการบริษัททีผ่่านมา 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ สนบัสนุนใหเ้ลขำนุกำรบริษทั ไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยเลขำนุกำรบริษทัไดเ้ขำ้อบรมใน 
หลกัสูตรต่ำงๆ เช่น หลกัสูตร Effective Minutes Taking Program หลกัสูตร Director Accreditation Program และหลกัสูตร 
Company Secretary Program โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
  
 ทั้งน้ี รำยละเอียดประวติัของเลขำนุกำรบริษทัฯ ปรำกฏอยูใ่นหวัขอ้  
 
 (ค) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะตอ้งประชุมกนัอยำ่งนอ้ยทุกไตรมำสตอ่ปี ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กำรประชุมพิเศษ
จะจดัข้ึนตำมควำมจ ำเป็นตำมจุดประสงคเ์ฉพำะกิจ ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประชุมทั้งหมด 10 คร้ัง วำระกำร
ประชุมหลกั ไดแ้ก่ พิจำรณำทิศทำงเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ แผนธุรกิจและงบประมำณประจ ำปี รำยงำนกำรเงินรำยไตรมำส 
และกำรเขำ้ซ้ือและจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ส ำคญั 

 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้สมำชิกทุกคนอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอให้กบังำนของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

รับผิดชอบต่อหนำ้ท่ีของกรรมกำร และพยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถท่ีจะเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทุกคร้ัง ทั้งน้ี 
ไดมี้กำรสนบัสนุนใหก้รรมกำรทุกคนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

 
นอกจำกน้ี ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทุกคร้ัง ตอ้งมีกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมกำร

และผูบ้ริหำรวำ่มีกำรเปล่ียนแปลงจำกท่ีไดเ้คยรำยงำนคร้ังล่ำสุดหรือไม่ อยำ่งไร  
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2563 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมกรรมการบริษัทฯ  ในปี 2563 

คณะกรรมการ            

บริษัทฯ 

(รวม 10 คร้ัง)  

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

(รวม 7 คร้ัง) 

 

คณะกรรมการ  

บริหาร 

(รวม 7 คร้ัง) 

คณะกรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน 

(รวม 2 คร้ัง) 

คณะกรรมการ 

ก ากบัดูแลกจิการ 

(รวม  1 คร้ัง) 

คณะกรรมการ            

บริหารความเส่ียง 

(รวม 4 คร้ัง) 

คณะกรรมการ

การพฒันาอย่าง

ยัง่ยนื 

(รวม 1 คร้ัง) 

1. นำยประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 10/10 - 7/7 - - - - 

2. นำยเฉลิมชยั  มหำกิจศิริ 8/10 - 7/7 - - - - 

3. นำยฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 10/10 - 7/7 - - 4/4 - 

4. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ 10/10 - 7/7 - 1/1 4/4 1/1 

5. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 9/10 - - 2/2 1/1 - - 

6. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 8/10 - - - - - - 

7. นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 10/10 7/7 - - - - - 

8. นำยสันติ บำงออ้ 10/10 7/7 - 2/2 1/1 - - 

9. นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช์ 9/10 6/7 - - - 4/4 - 

10. นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ 10/10 - - - - - - 

11. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอ็ม. 
อลันสัซำรี 5/10 - - 0/2 - - - 

 
ในปี 2563 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ รวม 10 คร้ัง เป็นกำรประชุมปกติ 7 คร้ัง และประชุมนดัพิเศษ 3 

คร้ัง 
 
ในกำรประชุมคร้ังใด หำกมีกรรมกำรท่ำนท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ เน่ืองจำกติดภำรกิจไปต่ำงประเทศ

เร่งด่วนหรือติดภำรกิจอ่ืน จะแจง้ใหเ้ลขำนุกำรบริษทัทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือแจง้ต่อประธำนกรรมกำรบริษทัฯ หรือเลือกใช้
วธีิกำรเขำ้ร่วมประชุมแบบ Conference Call 

 
ในระหวำ่งปี 2563 มีกรรมกำรเป็นชำวต่ำงชำติ 1 ท่ำน เขำ้ร่วมกำรประชุมนอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 เน่ืองดว้ยท่ำนมี

แหล่งพ ำนกัอยูใ่นสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อยำ่งไรก็ตำม กรรมกำรท่ำนดงักล่ำวไดเ้ขำ้ร่วมประชุมผำ่นระบบ Conference และ
บริษทัฯ ไดพิ้จำรณำวำ่ควำมสำมำรถทำงธุรกิจ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ดำ้นกำรลงทุนและธุรกิจนอกชำยฝ่ังของกรรมกำร
ท่ำนน้ีมีส่วนช่วยบริษทัฯ ไดอ้ยำ่งมำก  
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(ง) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
(ง.1)   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล 

บริษทัฯ ได้จดัท ำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมกำรรำยคณะและรำยบุคคลส ำหรับ
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยน ำแนวทำงจำกตลำดหลกัทรัพยฯ์ มำปรับใชใ้ห้เหมำะสมกบัลกัษณะและ
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซ่ึงกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยคณะ และกำร
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคลนั้น โดยประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจะมอบหมำยให้เลขำนุกำร
บริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรส่งแบบประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยคณะและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
เป็นรำยบุคคลใหแ้ก่กรรมกำรแต่ละคนโดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมำจะเก็บไวท่ี้เลขำนุกำรบริษทั เพ่ือประมวลภำพรวมและ
สรุปผลคะแนน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำผลกำรประเมินต่อไป โดยแบบประเมินทั้ง 2 แบบ มี
เกณฑก์ำรใหค้ะแนนดงัน้ี 

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

หลกัๆ 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 
โดยประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจะรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งน้ี ในปี 2563 ผล

ประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ (as a whole) อยูใ่นเกณฑ ์ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 
90.91 และรำยบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้กำรหำรือเก่ียวกบัผลกำรประเมินและกำร
ปรับปรุง และขอใหค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ยคณะต่ำงๆ เสนอวธีิกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของคณะกรรมกำร  
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(ง.2)  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล  
 ในปี 2563 คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดมี้กำร
ประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นรำยคณะ และกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็น
รำยบุคคล กระบวนกำรในประเมินนั้ น ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็น
ผูด้  ำเนินกำรส่งแบบประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นรำยคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุด
ย่อยเป็นรำยบุคคลให้แก่กรรมกำรแต่ละคน โดยแบบฟอร์มท่ีตอบกลบัมำจะเก็บไวท่ี้เลขำนุกำรบริษทัเพ่ือรวบรวมและ
ประมวลผลคะแนน โดยประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรจะรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือเป็น
ฐำนในกำรปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน และประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำรต่อไป 

 
ผลการประเมนิการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 สรุปได้ดงันี ้
 

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมนิรายคณะ ผลการประเมนิรายบุคคล 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ด ำเนินกำรประเมินโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) 

ร้อยละ 98.75 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 98.40 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมกำรบริหำร ร้อยละ 92.86 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 95.63 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ร้อยละ 89.47 
ดีมำก 

ร้อยละ 98.33 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ร้อยละ 92.59 
ดีมำก 

ร้อยละ 94.71 
ดีเยีย่ม 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ร้อยละ 95.83 
ดีเยีย่ม 

ร้อยละ 95.63 
ดีเยีย่ม 

  
(จ)  นโยบายค่าตอบแทน 
(จ.1)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุม และเงิน
รำงวลัประจ ำปี (จ่ำยเม่ือผลประกอบกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย) โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม ภำระหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมำย สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษทัฯ  รวมถึงค่ำตอบแทนเพ่ิมเติมจำกภำระหน้ำท่ีท่ี
เพ่ิมข้ึนจำกกำรเป็นสมำชิกกรรมกำรชุดยอ่ย ทั้งน้ี สำมำรถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงอยู่
ในอุตสำหกรรมและมีขนำดใกลเ้คียงกนั มีควำมเหมำะสม เพียงพอ และจูงใจให้กรรมกำรปฏิบติังำนกบับริษทัฯ ให้บรรลุ
เป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกระบวนกำรท่ีโปร่งใส เป็นท่ีมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน บริษทัฯ 
มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำและน ำเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือใหค้วำมเห็นชอบ ก่อนน ำเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัต่อไป  
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 (จ.2)  นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร จะพิจำรณำจำกคะแนน
ผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำน (MAX Performance Evaluation) และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรจะประเมินตนเอง และน ำเสนอผลกำรประเมินตนเองให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนประเมินผลกำรปฏิบติังำนและพิจำรณำอนุมติั เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบต่อไป 
 

ทั้งน้ี แบบประเมินผลกำรปฏิบติังำน (MAX Performance Evaluation) ของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรแบ่งเป็น 3 ดำ้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ดำ้นกลยทุธ์และเป้ำหมำยในด ำเนินธุรกิจ ประกอบดว้ย กำรพฒันำพนัธกิจ นโยบำย และแผนกลยทุธ์
ของบริษทัฯ 

2. ดำ้นกำรเงิน ประกอบดว้ย กำรวำงแผนดำ้นกำรเงินและงบประมำณ กำรบริหำรงำนดำ้นปฏิบติักำร และ
กำรจดักำรดำ้นกำรเงินและงบประมำณของบริษทัฯ เป็นตน้ และ 

3. ด้ำนท่ีไม่ใช่กำรเงิน ประกอบด้วย ควำมเป็นผูน้ ำ ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
ควำมสมัพนัธ์กบัหน่วยงำนภำยนอก 

  
(จ.3)  นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ส ำหรับกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร จะพิจำรณำจำกคะแนนประเมินผลกำรปฏิบติังำนและผลประกอบกำร
โดยรวมของบริษทัฯ โดยผูบ้ริหำรจะประเมินตนเองและน ำเสนอผลกำรประเมินตนเองให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรพิจำรณำอนุมติั 
 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรอยำ่งเหมำะสมโดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส 
เป็นธรรม และค ำนึงถึงภำระหนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและกลยทุธ์ของบริษทัฯ ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ และผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของตนเองตำมท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวมีทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยำว ซ่ึงระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรำงวลัประจ ำปี และในระยะยำวไดแ้ก่ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
สวสัดิกำรต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ประกนัชีวติ และประกนัสุขภำพส่วนบุคคล 
  
(ฉ) แผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษทัฯ ตระหนกั และเห็นควำมส ำคญัของเร่ืองแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งขององค์กร โดยเฉพำะต ำแหน่งของ
ผูบ้ริหำรในระดบัสูง เช่นต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ซ่ึงทำงฝ่ำยบริหำรไดมี้กำรปรึกษำ
กนัในระดับบนและได้เตรียมแนวทำงและบุคคลท่ีเหมำะสมและมีควำมสำมำรถ ตลอดจนมีควำมพร้อมท่ีจะสืบทอด
ต ำแหน่งไวแ้ลว้ รวมทั้งไดท้ำบทำมบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เผื่อไวด้ว้ยเป็นกำรส ำรองหำกมีควำมจ ำเป็นตอ้ง
พิจำรณำจำกภำยนอกองคก์ร 
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 (ช) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ จดัใหมี้คู่มือกรรมกำร ไดแ้ก่ สรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ นโยบำย กฎบตัร โครงสร้ำงกำรจดักำร เอกสำร

และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรใหม่ทุกคนตำมต ำแหน่งท่ีไดรั้บ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
บริษทัฯ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ เป้ำหมำยหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมองคก์ร คู่มือจริยธรรมธุรกิจ  บริษทัฯ จดัใหมี้กำร
ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยสรุปขอ้มูลเก่ียวกบันโยบำยและกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไดท้นัที นอกจำกน้ี บริษทัฯ จดัใหก้รรมกำรใหม่ไดพ้บกบัผูบ้ริหำรระดบัสูงในแตห่น่วยธุรกิจเพ่ือท ำควำม
เขำ้ใจธุรกิจของบริษทัฯ โดยละเอียด 

 
นอกจำกนั้น บริษทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนใหก้รรมกำรไดเ้ขำ้ร่วมสมัมนำและพฒันำควำมรู้เพ่ิมเติมในหลกัสูตรต่ำงๆ  

เลขำนุกำรบริษทัจะจดัใหก้รรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงไดเ้ขำ้
สมัมนำและฝึกอบรมอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือสร้ำงเสริมทกัษะ ทศันะและมุมมองต่อบทบำทหนำ้ท่ีใหก้วำ้งไกลยิง่ข้ึน โดย
รำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรปรำกฏ
อยูใ่นหวัขอ้รำยละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร ซ่ึงเลขำนุกำรบริษทัไดจ้ดัหำหลกัสูตรกำรฝึกอบรมและสมัมนำ
ใหก้รรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรหลกัอยำ่งสม ่ำเสมอ ปัจจุบนั กรรมกำร 10 คน จำกจ ำนวนทั้งหมด 11 
คน ไดเ้ขำ้อบรมหลกัสูตรกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors 
Association (“IOD”)) ซ่ึงรวมถึงหลกัสูตร The Role of Chairman Program (“RCP”) หลกัสูตร The Director Accreditation 
Program (“DAP”) หลกัสูตร Director Certification Program (“DCP”) หลกัสูตร The Finance for Non-Finance Director 
Program (“FND”)  หลกัสูตร The Role of the Compensation Committee Program (“RCC”) หลกัสูตร The Audit 
Committee Program (“ACP”) หลกัสูตร 4M; Monitoring Fraud Risk Management (“MFM”), Monitoring the System of 
Internal Control and Risk Management (“MIR”), Monitoring the Internal Audit Function (“MIA”), Monitoring the 
Quality of Financial Reporting (“MFR”) หลกัสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisition (“M&A”) และ 
หลกัสูตร Diploma Examination (“Diploma Exam”) 

 
 บริษทัฯ สนบัสนุนใหก้รรมกำรท่ียงัมิไดเ้ขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรดงักล่ำวขำ้งตน้ เขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตร
ดงักล่ำวโดยบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรอบรม 
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หลกัสูตรทีก่รรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มดีงันี ้
กรรมการ หลกัสูตร IOD ที่อบรม 

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

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ DAP 30/2547, DCP 53/2548 

3. นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง DAP 74/2551 

4. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ DCP 78/2549, M&A 1/2554, Diploma Exam 49/2559 

5. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ DAP  30/2557 

6. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี DCP 119/2552 

7. นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ DCP 96/2550 

8. นำยสนัติ บำงออ้ DCP 12/2544, RCC 16/2556, ACP 42/2556, 4M (MFM 9/2556, MIR 14/2556, MIA 
14/2556, MFR 17/2556) 

9. นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ RCP 10/2547, DAP 8/2547, DCP 104/2551, FND 13/2547, ACP 27/2552 

10. นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ DCP 42/2547, FND 9/2547, RCC 10/2553 

11. นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอม็.อลันสัซำรี -  
 

นอกจำกน้ี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมกำรบริษัทฯ เข้ำร่วมอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ได้แก่           
นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ  ไดเ้ขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO 
CPD) คร้ังท่ี 5/2563 หวัขอ้ How to Create Value with the Right Environment, Social and Governance Strategies หลกัสูตร 
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 6/2563 หัวขอ้ Update on Taxes and Foreign 
Investment Issues และหลกัสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 7/2563 หัวขอ้ 
Data Privacy Law and Cyber Security   

  
(ซ) จริยธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัตกิารของบริษัทฯ 
บริษทัฯ มีแนวทำงดำ้นจริยธรรมและกำรปฏิบติักำร ดงัน้ี 
1. ความยุตธิรรม 
บริษทัฯ เช่ือในควำมยติุธรรมตอ่คู่สญัญำทุกรำยท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ และหลีกเล่ียงกำรปฏิบติั

ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงดีกวำ่บุคคลอ่ืนหรือสถำนกำรณ์ท่ีจะน ำไปสู่กำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. ความเป็นมอือาชีพ 
บริษทัฯ รับผิดชอบงำนของบริษทัฯ อยำ่งมืออำชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินกำรอยำ่งเป็นเลิศดว้ยกำรท ำงำนใหไ้ดผ้ล

ในระดบัท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองดว้ยกำรใชว้ธีิกำรและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

3. การท างานเชิงรุก 
บริษทัฯ ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และกำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ 



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

  - 135 - 

4. วนิัยและการปฏบิัตติามกฎระเบียบ 
บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลกักำรด้ำนจริยธรรม และท ำกำรทุกอย่ำงให้มัน่ใจว่ำธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นไปตำมกฎหมำย กฎและระเบียบต่ำงๆ 
 

จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้ให้ควำมเ ห็นชอบกรอบค่ ำนิยมหลักขององค์กร  พันธกิจ  และวิสัยทัศน์                  

(VMV Framework) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี                 
12 กุมภำพนัธ์ 2553 ไดมี้มติอนุมติัคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือน ำกรอบค่ำนิยม พนัธกิจ และวิสัยทศัน์ดงักล่ำวมำใช ้โดยเน้น
ค่ำนิยมหลกั 4 ประกำรของบริษทัฯ 

 
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบดว้ยหลกักำรและแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม

เช่น ควำมหลำกหลำย โอกำสท่ีเท่ำเทียมกัน และกำรให้ควำมเคำรพในสถำนประกอบกำร ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพ และ     
ควำมปลอดภยั ควำมสุจริตทำงกำรเงิน ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ พนัธะต่อลูกคำ้ คู่แข่ง และผูบ้งัคบัใชก้ฎเกณฑต์่ำงๆ 
ระบบคอมพิวเตอร์และควำมปลอดภยัของระบบโทรคมนำคม ควำมรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
แนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย กำรส่ือสำรกบัสำธำรณชน  นโยบำยกำรคุม้ครองกำรร้องเรียนท่ีสุจริต รวมถึงกำรบริหำร
จดักำรพฤติกรรมตำมคู่มือจริยธรรม 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้กำรอบรมจรรยำบรรณให้แก่พนกังำนทุกคนเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้่ำพนกังำนทุกคนไดเ้ขำ้ใจ

หลกักำรปฏิบติัท่ีดี และยงัไดร้วมกำรอบรมจรรยำบรรณเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของกำรปฐมนิเทศส ำหรับพนกังำนใหม่อีกดว้ย 
พร้อมทั้งลงนำมรับทรำบและท ำควำมเขำ้ใจเพ่ือท่ีจะยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน และยงัไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ www.thoresen.com ในหัวขอ้ “กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี” เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวก  
 

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

สญัญำไวต้ลอดเวลำ และจะสร้ำงและรักษำควำมไวว้ำงใจในกำรท ำงำนร่วมกนั 
2. ความเป็นเลิศ เรำจะท ำงำนดว้ยมำตรฐำนระดบัสูงในดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภยั กำรรักษำสภำพแวดลอ้ม  

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

จะส่งเสริม และสร้ำงสรรคก์ำรร่วมมือกนัท ำงำนเป็นทีม และเคำรพต่อกนัและกนั 
4. การยึดมั่นในพันธะ เรำจะค ำนึงถึงอนำคตของบริษัทฯ ตลอดเวลำ และจะเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลและ

ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของบริษทัฯ 
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คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจ ไวด้งัน้ี  
1. วสิยัทศัน์ของบริษทัฯ คือ “TTA จะกำ้วข้ึนมำเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือกำรลงทุนชั้นน ำในเอเชีย ท่ีไดรั้บควำม

ไวว้ำงใจและควำมน่ำเช่ือถือมำกท่ีสุด ดว้ยกำรส่งมอบประสบกำรณ์ท่ีดี ในทุกแง่มุมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่ง
ต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ”  

2. พนัธกิจของบริษทัฯ มี 4 ประกำรดงัน้ี 
2.1 ก่อประโยชน์สุงสุดใหก้บัมูลค่ำกำรลงทุนของผูถื้อหุน้ 
2.2 สร้ำงและดูแลใหกิ้จกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปลงทุนใหมี้กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 
2.3 ก ำหนดกรอบกำรลงทุน กำรบริหำรจดักำรและกำรขยำยกิจกำรในพอร์ตกำรลงทุนใหช้ดัเจน 
2.4 คืนกลบัสู่สงัคม 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ ทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ       

กลยทุธ์ของบริษทัฯ ทุกปี โดยในปี 2563 ฝ่ำยจดักำรไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ ทบทวน และอนุมติัวสิยัทศัน์ 
พันธกิจ  และกลยุทธ์กำรด ำ เ นินงำนทำงธุร กิจของบริษัทฯ  รวมทั้ งได้ทบทวนกำรด ำ เ นินงำนด้ำนกำร เ งิน                 
(Financial Performance) ในทุกๆ ไตรมำส ซ่ึงจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำ รับทรำบ ทบทวน และ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลงทุน และสภำพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั อีกทั้ง เพ่ือให้เกิดกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและบรรลุไปตำมกลยทุธ์ท่ีไดว้ำงไว ้
  
(ฌ) การก ากบัดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ทบทวนและมีมติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือให้ครอบคลุมควำม
รับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัธรรมำภิบำลทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ นวตักรรม และกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือให้แน่ใจวำ่บริษทัฯ มีกำรก ำกบัดูแลดำ้นธรรมำภิบำลทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเพื่อเสริมสร้ำง
โอกำสทำงธุรกิจของบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีติดตำมให้ธรรมำภิบำลทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกนักบัมำตรฐำนและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง พิจำรณำนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบติักำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำร
ควำมเส่ียงและกำรบรรเทำควำมเส่ียงด้ำนไซเบอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสนับสนุนกำรใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยใีนกำรปฏิบติักำรและกลยทุธ์ทำงธุรกิจเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งดำ้นควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจของ
บริษัทฯ ซ่ึงนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฉบับปัจจุบันได้รวมส่วนของกำรติดตำมและควบคุมกำรรักษำควำม
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ทั้ งฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันกำรโจมตีและควำมเส่ียงใหม่ๆ โดยแผนกเทคโนโลยี
สำรสนเทศของบริษทัฯ ไดก้ ำลงัปรับปรุงแกไ้ขและท ำใหน้โยบำยน้ีทนัต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เพ่ือปกป้องระบบตลอดจน
สนบัสนุนกำรใชน้วตักรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
 
 ปี 2563 นบัเป็นปีท่ีมีควำมทำ้ทำยอยำ่งยิ่ง เน่ืองจำกเศรษฐกิจโลกไดรั้บผลกระทบอยำ่งมำกจำกวกิฤตกำรระบำด
ของเช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  คณะกรรมกำรและคณะผูบ้ริหำรระดบัสูงท ำงำนร่วมกนัอยำ่งใกลชิ้ดเพ่ือดูแลสุขภำพ 
ควำมปลอดภยั และสวสัดิกำรของพนักงำน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำธุรกิจยงัคงด ำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยไม่
หยดุชะงกั  
 
รักษาความได้เปรียบในการแข่งขนั 

ดว้ยแผนกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ประกอบกบัควำมเช่ียวชำญในธุรกิจมำมำกกวำ่ 100 ปี 
ท ำให้กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือของโทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงรักษำต ำแหน่งผูน้ ำในอุตสำหกรรม โดยมีอตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำ 
(TCE) สูงกวำ่อตัรำตลำดสุทธิของเรือซุปรำแมกซ์ถึงร้อยละ 22 และ ยงัไดซ้ื้อเรือมือสองจ ำนวน 2 ล ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับ
ควำมตอ้งกำรดำ้นบริกำรขนส่งทำงเรือท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนำคต 

งำนบริกำรนอกชำยฝ่ังของบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) (“เมอร์เมด”) พยำยำมสร้ำงควำมไดเ้ปรียบ
ในกำรแข่งขนัในงำนบริกำรวิศวกรรมใตท้ะเล จึงไดร่้วมทุนกบับริษทั เอไอ แอนด์    โรโบติกส์  เวนเจอร์ส จ ำกดั (“เออำร์วี”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) หรือ ปตท.สผ. เพ่ือจดัตั้ง บริษทั ซีเควสต ์
จ ำกดั ข้ึน เพ่ือพฒันำเทคโนโลยหุ่ีนยนตแ์ละปัญญำประดิษฐส์ ำหรับใหบ้ริกำรงำนวศิวกรรมใตท้ะเลในเชิงพำณิชยแ์ก่บริษทั
น ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติและบริษทัดำ้นพลงังำนทดแทนท่ีมีกำรด ำเนินงำนในทะเลทั้งในภูมิภำคเอเชียและในภูมิภำคอ่ืนๆ  

กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตรไม่ไดรั้บผลกระทบมำกนกัจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 เน่ืองจำก
ปุ๋ยเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับภำคเกษตรกรรม บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน)  (“พีเอ็มทีเอ”) ยงัคงท ำก ำไร
และรักษำต ำแหน่งผูน้ ำทำงกำรตลำดไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยมีปริมำณกำรขำยปุ๋ยทั้งหมดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ 
คิดเป็น 206.6 พนัตนั จำกกำรเติบโตของยอดขำยและปริมำณกำรส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ คณะผูบ้ริหำรระดบัสูงใชค้วำมพยำยำมมำกข้ึนในกำรปรับโมเดลธุรกิจ และกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัธุรกิจท่ีมีก ำไรสูง เพ่ือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของตลำด และเพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ เน่ืองจำกควำมทำ้ทำย
ท่ีไม่คำดคิดหลำยประกำรซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยทั้งหมด ส่งผลให้ ณ ส้ินปี 2563 TTA รำยงำน
ผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติท่ี 503.1 ลำ้นบำท และมีผลขำดทุนรวม คิดเป็น 1,944.6 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำก
ผลขำดทุนพิเศษจำกกำรขำยหุ้นในบริษทัร่วมในธุรกิจขุดเจำะ แต่ TTA มี EBITDA เป็นบวกท่ี 704.2 ลำ้นบำทและมี
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (net IBD/E) อยูใ่นระดบัต ่ำท่ี 0.08 เท่ำ สะทอ้นโครงสร้ำง
เงินทุนของบริษทัฯ ท่ีแขง็แกร่ง 
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มัน่คงท่ามกลางความไม่แน่นอน 

บริษทัฯ เช่ือว่ำผลกระทบท่ีเลวร้ำยท่ีสุดของกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 อำจผ่ำนพน้ไปแล้ว และ
ปริมำณกำรคำ้สินคำ้แห้งเทกองคำดว่ำจะเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 ในหน่วยตนั ดงันั้น เพ่ือตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของ
ตลำดท่ีเพ่ิมข้ึน โทรีเซน ชิปป้ิง จึงวำงแผนซ้ือเรือเพ่ิมอีก 2-3 ล ำในปี 2564 

ภำคอุตสำหกรรรมงำนวิศวกรรมใตท้ะเลยงัคงมีแนวโน้มท่ีดีในระยะยำวจำกโครงกำรใหม่ท่ีจะได้รับอนุมติั 
นอกจำกน้ี เมอร์เมดฯ ยงัไม่มีแผนน ำเรือเขำ้อู่แห้งในปี 2564 และมีโอกำสท่ีจะให้บริกำรดำ้นวิศวกรรมใตท้ะเลเชิงพำณิชย์
แก่บริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซแห่งชำติในเอเชียและภูมิภำคอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

ส่วนธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือกำรเกษตรคำดว่ำจะท ำก ำไรและรักษำต ำแหน่งทำงกำรตลำดไดต้่อไปในปี 2564 โดย
มุ่งเนน้ท ำตลำดผลิตภณัฑท่ี์มีอตัรำก ำไรสูงและตลำดส่งออกท่ีส ำคญั  

ส ำหรับธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมนั้น  พิซซ่ำ ฮทั มีสำขำ 169 แห่งทัว่ประเทศ ในขณะท่ี ทำโก ้เบลล์ ไดเ้ปิดสำขำ 8 
แห่งในเขตกรุงเทพมหำนคร  ซ่ึงบริษทัฯ จะขยำยสำขำร้ำนพิซซ่ำ ฮทั และทำโก ้เบลล ์เพ่ิมเติมในปี 2564 เพ่ือรองรับลูกคำ้
ทัว่ประเทศและลูกคำ้ช่องทำงบริกำรจดัส่งท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
การพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

เม่ือไหร่ก็ตำมท่ีกำรระบำดของ COVID-19 สำมำรถควบคุมไดแ้ลว้ บริษทัฯ จะทบทวนและปรับแผนบริหำรควำม
ต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (BCP) ซ่ึงอำจมีกำรก ำหนดแนวทำงภำยในใหม่ ๆ จำกบทเรียนท่ีไดจ้ำกกำรเรียนรู้สถำนกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนจะมีกำรจดัท ำแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพ่ือสร้ำงควำมยืดหยุน่ในกำรบริหำรธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อวิกฤต
ในอนำคตไดดี้ยิง่ข้ึน 

นอกจำกน้ี ในปี 2564 บริษทัฯ จะมุ่งเนน้ไปสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบัธุรกิจหลกัดว้ยกลยทุธ์ “รวมพลงั และบูรณำกำร 
(Consolidation & Integration)” เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 สร้างความแข็งแกร่ง ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยของ TTA มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีแขง็แกร่ง โดยกำรเพ่ิมยอดขำยและส่วนแบ่ง
กำรตลำด กำรปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรบริหำรตน้ทุนอยำ่งมีประสิทธิภำพ  กำรใชสิ้นทรัพยใ์ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และกำรเพ่ิมผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใหสู้งสุด 
 

 สร้างบูรณาการในกลุ่มบริษัท โดยกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจและโครงสร้ำงองค์กรใหม่ เพ่ือขบัเคล่ือนระบบกำร
ท ำงำนร่วมกนั ตลอดจนมีกำรพิจำรณำโครงสร้ำงตน้ทุนท่ีเหมำะสมในหลำยทำงเลือก กำรจดัท ำนโยบำยและ
ขอ้ก ำหนดท่ีเป็นมำตรฐำน รวมทั้งมีกำรผสำนรวมแพลตฟอร์มงำนหลงับำ้นท่ีใชร่้วมกนัท่ีส ำคญั อำทิ เช่น งำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล และระบบไอที เป็นตน้  
 

 สร้างแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืน  บริษทัฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ควำมโปร่งใส และ
กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื  รวมถึงมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำอนัดบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในเกณฑ ์“ดีเลิศ” หรือ 
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“5 ดำว” จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และกำรรับรองจำกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (“CAC”)  
 
นอกจำกน้ี ยงัเป็นปีท่ีสองแลว้ ท่ี บริษัทฯ ได้จดท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนภำยใตก้รอบของ Global Reporting 
Initiative (“GRI”) ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะยงัคงก ำหนดเป้ำหมำย
ทำงธุรกิจควบคู่กบักำรสร้ำงควำมยัง่ยืนต่อไป โดยค ำนึงถึงกำรจดักำรผลกระทบท่ีธุรกิจมีต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม
อยูเ่สมอ 
 
ดว้ยพลงักำรขบัเคล่ือนของทีมผูบ้ริหำรระดบัสูง บริษทัฯ มีควำมมัน่ใจวำ่ ควำมพยำยำมดำ้นควำมยัง่ยืนจะสร้ำง
โอกำสในกำรเติบโตใหก้บัธุรกิจในพอร์ตของ TTA ในระยะยำว  

 
ค าขอบคุณ 

          อน่ึง กำรรับมือกบักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 และควำมทำ้ทำยทั้งหมดในปี 2563 จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำร
สนบัสนุนจำกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

           ในนำมของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหำรและพนกังำน ส ำหรับควำมมุ่งมัน่ควำมทุ่มเทตลอดจน
ควำมพยำยำมอยำ่งหำท่ีเปรียบมิได ้ซ่ึงน ำไปสู่ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจในปีท่ีผ่ำนมำ และขอแสดงควำมขอบคุณอยำ่งจริงใจ
ต่อผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ และพนัธมิตรทำงธุรกิจทุกท่ำน ท่ีให้กำรสนับสนุนและเช่ือมัน่ในบริษทัฯ อย่ำงมัน่คง ในทำงกลบักัน 
บริษทัฯ จะมุ่งมัน่ในเป้ำหมำยทำงธุรกิจและทุ่มเทควำมพยำยำมในกำรสร้ำงผลก ำไรท่ีสูงข้ึนในอนำคต 

           สุดทำ้ยน้ี ขอส่งควำมห่วงใยและควำมปรำถนำดีไปยงัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจำกกำรระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 
และขอช่ืนชมควำมกลำ้หำญและควำมทุ่มเทของผูป้ฏิบติังำนของบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละเจำ้หนำ้ท่ีดำ้นสำธำรณสุขใน
ประเทศไทยและทัว่โลก 
  
 
 
   

ประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์  เฉลิมชยั มหำกิจศิริ 
ประธำนกรรมกำร  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมีนำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ เป็น

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยสนัติ บำงออ้ และนำยเชิดพงษ ์สิริวิชช์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทุกท่ำนมีควำมเป็น
อิสระ ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษทัฯ มีคุณสมบติัครบถว้นและไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใตข้อบเขต
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบติั
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ในปี 2563 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสอบทำนควำมถูกตอ้ง

เพียงพอของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สอบทำนควำมเพียงพอ และควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุุมภำยใน 
พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ 
สอบทำนและแกไ้ขกฎบตัรกำรตรวจสอบและนโยบำยกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนคดัเลือกผูส้อบบญัชี หนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบหลกัของคณะกรรมกำรตรวจสอบคือกำรใหก้ำรสนบัสนุนต่อคณะกรรมกำรบริษทัในกำรท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงิน ควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรผลกัดนัให้เกิดกำร
บริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงกำรป้องกนัควำมเส่ียง 3 ระดบั (Three Lines of Defense)  ซ่ึงมุ่งเนน้
ให้หน่วยงำนชั้นแรก (First Line of Defense ) ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีเผชิญควำมเส่ียงโดยตรง มีควำมเขำ้ใจและดูแลงำนของ
ตนเองใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑแ์ละกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนด โดยมีฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบในชั้น
ท่ีสอง (Second Line of Defense) ท ำหนำ้ท่ีวำงกรอบบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมและช่วยเหลือหน่วยงำนชั้นแรกในกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเผชิญ และใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผูรั้บผิดชอบชั้นท่ีสำม (Third Line of Defense)  ท ำ
หนำ้ท่ีใหค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งเป็นอิสระและประเมินประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน นอกจำกน้ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัมีหนำ้ท่ีในกำรติดตำมดูแลคุณสมบติั ควำมเช่ียวชำญ ควำมเพียงพอของทีมงำนและควำมเป็น
อิสระของทั้งผูต้รวจสอบภำยในและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งกำรประเมินประสิทธิผลของกำรปฏิบติังำนของผู ้
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
เม่ือใดก็ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอ้สงสัย หรือมีควำมเห็นว่ำควรมีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขหรือปรับปรุงในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน รำยงำนทำงกำรเงิน หรือในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตรวจสอบพบ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะรำยงำนขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะในเร่ืองต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งทนัท่วงที กำรปฏิบติัหน้ำท่ีท่ี
ส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีของบริษทัฯ และงบ
กำรเงินรวม รวมถึงรำยกำรระหวำ่งกนั รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ร่วมกบัฝ่ำยบริหำรและผูส้อบ
บญัชี โดยไดส้อบถำมผูส้อบบญัชีในเร่ืองของควำมถูกตอ้งครบถว้นของงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
รวมถึงกำรประมำณกำรทำงบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเพียงพอเหมำะสมของวิธีกำรบนัทึกบญัชีและ
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ขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และควำมมีอิสระของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วำ่กำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนบญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มี
ควำมเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บกำรเงิน 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นกำรเฉพำะ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเขำ้

ร่วม เพ่ือหำรือเก่ียวกบัแผนกำรสอบบญัชี ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และกำรแสดงควำมเห็นของผูส้อบบญัชี 
โดยให้ควำมส ำคญักบักำรน ำเสนอขอ้มูลเพ่ิมเติมในรำยงำนของผูส้อบบญัชีตำมมำตรฐำนใหม่ (Key Audit Matters: 
KAMs) รวมทั้งพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยตำมมำตรำ 89/25 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงในปี 2563  ผูส้อบ
บญัชีไม่ไดมี้ขอ้สังเกตท่ีเป็นสำระส ำคญั และไม่พบพฤติกำรณ์อนัควรสงสัยดงักล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมี
ควำมเห็นว่ำบริษทัฯ มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม เพ่ือกำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัแยง้กบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั และมีกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในจำก
รำยงำนผลกำรตรวจสอบท่ีน ำเสนอโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และควำมเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นรำยไตรมำส ในเร่ือง
กำรด ำเนินงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรดูแลทรัพยสิ์น กำรป้องกนัหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรร่ัวไหล กำร
ส้ินเปลือง หรือกำรทุจริต ควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงิน กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงกำรติดตำม
ควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำรแกไ้ขหรือปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำย ในซ่ึงผูส้อบบญัชีให้ควำมเห็นท่ีสอดคลอ้ง
กันว่ำไม่พบข้อบกพร่องในกำรควบคุมภำยในท่ีเป็นสำระส ำคัญท่ีมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษัทฯ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำบริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ และไม่พบ
ขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในท่ีมีสำระส ำคญั 

 
3. การสอบทานการปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบัและระเบียบ 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบเนน้นโยบำยกำรบริหำรจดักำรเพ่ือให้เกิดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่ง
เป็นระบบ สนบัสนุนกำรจดัท ำ Compliance Framework เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรด ำเนินงำนท่ีไม่เป็นไปตำมกฎหมำย
หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูต้รวจสอบภำยในไดท้ ำกำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์เพ่ือให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวมีควำมโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรม ปรำศจำกควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ในสำระส ำคญั และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมทั้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนก ำกบัดูแล
อ่ืนๆ ผลกำรสอบทำนไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ตำมล ำดบั  ทั้งน้ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดมี้ควำมเห็นว่ำบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบักำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯตำมกฎหมำยท่ีส ำคญั 

 
 
 



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

  - 142 - 

4. การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองข้อร้องเรียนเกีย่วกบัการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) 
คณะกรรมกำรไดส้นบัสนุนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและพิจำรณำขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัป

ชนั เช่น กำรเพ่ิมช่องทำงให้พนักงำน ผูถื้อหุ้นและบุคคลภำยนอกสำมำรถติดต่อกับคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
โดยตรง เพ่ือให้สำมำรถแจง้ขอ้มูลต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกับขอ้ร้องเรียน กำรกระท ำผิด
กฎหมำยหรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึงกำรจดัให้มีระบบกำรรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblowing) ตลอดจนมี
มำตรกำรคุม้ครองโดยไม่เปิดเผยผูแ้จง้ขอ้มูลและถือเป็นควำมลบั ซ่ึงในปี 2563 น้ีไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองกำรกระท ำ
ผิดหรือกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 
นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรไดพิ้จำรณำและรับทรำบหนงัสือรับรองกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ

พนกังำนต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้นถึงประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โดยกระบวนกำรและเน้ือหำในหนงัสือรับรองฯ 
ช่วยให้ควำมมัน่ใจว่ำ บริษทัฯ มีกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจและกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

5. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำน แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี กำรปฏิบติังำนตำมแผน ผลกำรตรวจสอบ

ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยใหข้อ้แนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขในประเด็นท่ีมีนยัส ำคญั รวมถึงก ำหนดให้
มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และกำรติดตำมกำรแก้ไขประเด็นจำกกำรตรวจสอบของบริษทัย่อยท่ีเป็น
สำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือก่อใหเ้กิดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอของ
ทั้งกลุ่มบริษทั 

 
นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน สอบทำน

งบประมำณประจ ำปีของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน โดยเน้นย  ้ำแผนกำรพฒันำและฝึกอบรมบุคลำกรให้มีควำมพร้อมทั้ง
ควำมรู้และทกัษะในสำยอำชีพ รวมทั้ งได้สอบทำนควำมเป็นอิสระและควำมเพียงพอของทรัพยำกรต่ำงๆ ต่อกำร
ปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบติังำนของหวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

 
6. การพจิารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประเมินควำมเหมำะสมของขอบเขตกำรปฏิบติังำน ควำมโปร่งใสและ
ควำมมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชี ตลอดจนควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี โดยจะพิจำรณำ
ครอบคลุมในเร่ืองต่ำงๆ เช่น คุณภำพของกำรตรวจสอบทั้งหมด กำรใชเ้วลำในกำรให้ค  ำแนะน ำในกำรแกปั้ญหำ 
คุณภำพของทีมงำนในเร่ืองควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และกำรท ำงำนตำม
แผนงำนท่ีวำงไว ้

 
จำกกำรพิจำณำอยำ่งรอบคอบคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเสนอแต่งตั้ง นำยวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นำงศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3636  และ/
หรือ นำยวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 6669 จำกบริษทัเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ให้
เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรับปี 2564 รวมถึงพิจำรณำค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน            
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3.92 ลำ้นบำท (2563 : 3.92 ล้านบาท) ซ่ึงไดเ้สนอคณะกรรมกำรบริษทั น ำเสนอและขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2564 ต่อไป  

 
7. การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมกนัทั้ง
คณะและรำยบุคคล ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั กฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง และตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมเกณฑ ์
ตำมแบบประเมินจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยซ่ึ์งผลของกำรประเมินแสดงวำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งดีเยีย่ม 

 
โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมดัระวงั ควำมรอบคอบ และมีควำมเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอ 
ตลอดจนไดใ้หค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นวำ่รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯ มีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป บริษทัฯ มีกำรปฏิบัติงำนท่ีสอดคลอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำง
เพียงพอ รวมถึงมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

 
  

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

(นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ) 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมกำรบริหำร จดัตั้งข้ึนโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(“บริษทัฯ”)  ประกอบด้วยสมำชิก 4 ท่ำน ท่ีมำจำกกรรมกำรของบริษทัฯ โดยมีนำยประเสริฐ          บุญสัมพนัธ์ เป็น
ประธำนกรรมกำรบริหำร นำยเฉลิมชัย มหำกิจศิริ นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ เป็น
กรรมกำรบริหำร มีนำงนนัชลี เขจรนนัทน์ เลขำนุกำรบริษทั (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2563)ท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ท่ีสนับสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีอ ำนำจหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร  

 
คณะกรรมกำรบริหำรท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำ ตรวจสอบและกลัน่กรองเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญัใหเ้ป็นไปตำมระเบียบบริษทั

ฯ กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และมีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือ
พิจำรณำ ท ำให้กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพตำมนโยบำยและมติของคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยในปี 
2563 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ดงัน้ี 

 
 พิจำรณำตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย พร้อมเสนอแนวทำงในกำร

แกไ้ขปัญหำและให้ขอ้เสนอแนะ เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
มอบหมำย 

 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ดำ้นกำรลงทุนและกำรเงินของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อย และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ืออนุมติัในหลกักำร และให้ฝ่ำยจดักำรน ำไปปฏิบติัให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

 พิจำรณำตรวจสอบและกลัน่กรองเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั เช่น รำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์รำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรลงทุนต่ำงๆ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือ
พิจำรณำอนุมติั  

 พิจำรณำอนุมติัรำยกำรต่ำงๆ ตำมกรอบอ ำนำจท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ และรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบ รวมถึงรำยงำนผลกำรประชุม พร้อมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมบริษทัฯ เพ่ือกำรพิจำรณำไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม 

 พิจำรณำงบประมำณประจ ำปีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำและ
อนุมติั 

 ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งรำยกลุ่มและรำยบุคคลส ำหรับ    ปี 2563 
โดยผลกำรประเมินจะน ำมำใชเ้พ่ือเป็นฐำนในกำรปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
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คณะกรรมกำรบริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต รอบคอบ พร้อมทั้งมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ ให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืน และค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ตลอดจนดูแล
ตรวจสอบให้บริษทัฯ มีกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมแผนธุรกิจและกลยทุธ์องคก์ร ภำยใตก้ฎระเบียบ และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจริยธรรมทำงธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นหลกัส ำคญัในกำร
บริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรท่ีจะน ำพำองคก์รกำ้วไปขำ้งหนำ้อยำ่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 
  
 

ในนำมคณะกรรมกำรบริหำร 
 

(นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน)   
ประกอบไปด้วยกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำนซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยมีนำยสันติ  บำงออ้ เป็นประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   และกรรมกำรอีกสองท่ำน คือ นำยโมฮมัหมดั รำเชด อำหมดั เอ็ม อลันสัซำรี 
(กรรมกำรอิสระ)   นำงสำวอุษณำ  มหำกิจศิริ   และมีนำยสมชำย อภิญญำนุกุล ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ฝ่ำยบุคคล   ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรชุดน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   จะท ำหนำ้ท่ีสรรหำบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมำะสมตำมกระบวนกำรและหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้  เพ่ือเสนอเขำ้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
และผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัฯ ตลอดจนคดัเลือกกรรมกำรบริษทัฯ    เพื่อท ำหนำ้ท่ีกรรมกำร เฉพำะเร่ือง รวมถึงพิจำรณำ
รูปแบบและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัฯ   เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ   และท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 
สรุปสำระส ำคญัของกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ  ในรอบปี 2563 มีดงัน้ี 
 
1. พิจำรณำและอนุมติังบประมำณกำรจ่ำยโบนสัให้กบัพนักงำนในกลุ่มบริษทัฯ  รอบปีด ำเนินกำร  2563 ตลอดจน

พิจำรณำและอนุมติังบประมำณกำรปรับข้ึนเงินเดือนของพนกังำนในรอบปี  2563  เพื่อเป็นกำรตอบแทนกำร
ท ำงำน และเป็นขวญัก ำลงัใจให้กับพนักงำน ทั้ งน้ีงบประมำณดังกล่ำว จะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ  
บริษทัฯ และผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนแต่ละคนเป็นส ำคญั 

2. พิจำรณำ และอนุมติั กำรจ่ำยค่ำตอบแทน (โบนสั) ประจ ำปี  2563 ใหก้บัคณะกรรมกำรบริษทัฯ ท่ีไดทุ่้มเทและสละ
เวลำท ำงำนใหก้บับริษทัฯ เป็นอยำ่งดี ทั้งน้ีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (โบนสั) จะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ ดว้ย 

3. พิจำรณำผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯเองและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯพิจำรณำ 
4. พิจำรณำค่ำตอบแทนและคุณสมบติัโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  ใหเ้หมำะสมและมีควำมชดัเจน 
5. พิจำรณำและจัดสรรค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัฯ ประจ ำปี  2563  เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบของกรรมกำร  ซ่ึงค่ำตอบแทนและกฏเกณฑมี์ควำมเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบริษทัฯ 
และยงัคงเหมือนกับปีท่ีผ่ำนมำ โดยท่ีคณะกรรมกำรสรรหำฯ จะน ำเสนอขออนุมติัต่อกรรมกำรบริษทัฯ และ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปีท่ีจะมีข้ึนต่อไปตำมล ำดบั 

6. พิจำรณำและแต่งตั้งกรรมกำรท่ีหมดวำระ  และมีควำมเหมำะสมให้กลบัมำด ำรงต ำแหน่งในวำระต่อไป  โดย
คณะกรรมกำรสรรหำฯ   จะพิจำรณำคุณสมบติัท่ีเหมำะสมและน ำเสนอต่อกรรมกำรบริษทัฯ  และน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปีท่ีจะมีข้ึนพิจำรณำตำมขั้นตอนของกฎหมำยต่อไป 

7. น ำเสนอ ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรบริษัทฯ เข้ำเป็นคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองรวม 4 คณะ  
ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร  และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และน ำเสนอรำยช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  เพ่ือพิจำรณำ
แต่งตั้งแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งลงหรือครบวำระ 
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8. น ำเสนอ  ด ำเนินกำรสรรหำ  และคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีระบุไวใ้นคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
และจรรยำบรรณธุรกิจเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ  ตำมกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดไวต้ำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเคร่งครัด  เพ่ือเสนอขอควำมเห็นชอบหรือขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ   
หรือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งโดยรอบดำ้น  
ไม่วำ่จะเป็นองคป์ระกอบคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  ทั้งในภำพโดยรวมและรำยบุคคลเพ่ือให้เหมำะสม
กบัขนำด ประเภท ควำมซับซอ้น และควำมหลำกหลำยของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ  โดยคุณสมบติัท่ีน ำมำ
พิจำรณำจะครอบคลุมทั้งทำงดำ้นกำรศึกษำ   ควำมเช่ียวชำญ   ทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งควำมเป็นอิสระตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนด 

 
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งละเอียดครบถว้น  ดว้ยควำมรอบคอบ  รัดกุม โปร่งใส และ
เป็นอิสระ  ตลอดจนใหค้วำมเห็นอยำ่งตรงไปตรงมำ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้  นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย   
และมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เกิดควำมเสมอภำคและยุติธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้บริษทัฯ 
พฒันำไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 
 

ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 
 

(นำยสนัติ บำงออ้) 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จดัตั้งข้ึนโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“บริษทัฯ”)  ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมี นำยสันติ บำงออ้ ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นประธำน
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ และนำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ  เป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และ
มีนำงนนัชลี เขจรนนัทน์ เลขำนุกำรบริษทั (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2563) ท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมีหนำ้ท่ีสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัฯ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ในกำรก ำหนดนโยบำย และทบทวน
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงจริยธรรมในกำร
ด ำเนินธุรกิจ ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ ตลอดจน
กฎระเบียบ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดธรรมำภิบำลตำมมำตรฐำนสำกล อนัจะน ำมำซ่ึงกำรพฒันำขององคก์รอยำ่ง
ย ัง่ยนื 

 
ในปี 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรมีกำรจดัประชุม 1 คร้ังเพ่ือด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ขอบเขตหนำ้ท่ีซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 
 
1.   รับทรำบผลกำรประเมินโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจ ำปี 2562 ท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (“IOD”) โดยบริษทัฯ ไดรั้บกำรประเมินในระดบัดีเลิศ (5 ดำว) และรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร 
CGR ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือรับทรำบ พร้อมให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพฒันำนโยบำยและ
แนวปฏิบติัต่ำงๆ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  รวมทั้งขอ้เสนอแนะจำกโครงกำร
ประเมินดงักล่ำว  

 
2. มีมติเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ รับทรำบว่ำไม่มีกำรเสนอวำระกำรประชุมจำกผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเพ่ือ

พิจำรณำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 2563 
 
3.  เสนอให้มีกำรทบทวนและแกไ้ขนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแล

กิจกำร และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นคอร์รัปชนั สิทธิของผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยในกำรเสนอวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำร และคณะกรรมกำร
กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำต่อไป 

 
4.  เสนอใหมี้กำรทบทวนและแกไ้ขคู่มือจริยธรรมธุรกิจเก่ียวกบันโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัป

ชนัและนโยบำยสิทธิมนุษยชนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัฉบบัใหม่ 
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5.   มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัด ำเนินกำรส่งแบบประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ ทั้งท่ีเป็นรำยคณะและรำยบุคคลประจ ำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำนพร้อม
ประมวลภำพรวมและสรุปผลคะแนนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือรับทรำบ เพ่ือช่วยให้
คณะกรรมกำรแต่ละคณะใชใ้นกำรทบทวนกำรปฏิบติังำนในปีท่ีผำ่นมำ 

 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรมุ่งมั่นท่ีจะพฒันำประสิทธิภำพในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำม

รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกบักำรก ำกบัดูแลให้บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ  
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์องค์กร เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กับผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ซ่ึงถือเป็นส่วน
ส ำคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ สำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 
ในนำมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 
 

(นำยสนัติ บำงออ้) 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนประกอบท่ีส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อนัสำมำรถน ำบริษทัฯ ไปสู่
ควำมส ำเร็จในกำรเป็นบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนได ้ดงันั้น เพ่ือรับรองควำมมีประสิทธิภำพของระบบจดักำรควำม
เส่ียงและโอกำสของบริษทัฯ บริษทัฯ มีกำรจดัท ำกำรบริหำรควำมเส่ียงหรือกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ 
(TTA Enterprise Risk Management Framework – TTA ERM)  ซ่ึงไดก้ ำหนดวิธีกำรในกำรเขำ้ถึงกำรก ำกบัดูแลและกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมมำใชเ้พ่ือท ำใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงและโอกำสทำงธุรกิจเป็นแบบองคร์วมและเป็นระบบ  
กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรของบริษัทฯ  ท่ีได้อิงตำมมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของกลุ่ม
อุตสำหกรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล ตำมแนวทำงของ Treadway Commission กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร
ของบริษทัฯ น้ี นอกจำกจะก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงแลว้ ยงัช่วยเพ่ิมควำมมัน่ใจไดว้ำ่กลุ่มบริษทัฯ มีกำร
ปฏิบติังำนตำมวตัถุประสงคท์ำงกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ และสำมำรถป้องกนัและจดักำรกบักำรเปล่ียนแปลงสถำนกำรณ์ 
หรือควำมไม่แน่นอนท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบต่อองคก์รไดอ้ยำ่งทนัท่วงทีและทนัเวลำ 
 

สืบเน่ืองมำจำกควำมละเลยในกำรดูแลกำรจดักำรควำมเส่ียงในกลุ่มบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนส่ีท่ำน กรรมกำรสำมท่ำนท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งน้ีมำจำก
คณะกรรมกำรของบริษทัฯ คือ นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และอีกสองท่ำนคือ 
นำยฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร คณะกรรมกำรน้ียงัประกอบไปดว้ย
สมำชิกคนท่ีส่ีคือนำยคิท เหวย่ อ้ึง ผูบ้ริหำรอำวโุสของบริษทัฯ ประกอบกนัเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ี
ตรวจสอบและดูแลกำรจดักำรควำมเส่ียงใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัแนวทำงของคณะกรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงรวมไปถึง 
กำรใหค้  ำแนะน ำเร่ืองระดบัควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัฯ สำมำรถยอมรับได ้มอบค ำปรึกษำและด ำเนินกำรให้กำรจดักำรควำม
เส่ียงมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพ่ือท ำให้สำมำรถบ่งช้ี ตรวจวดั ติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงและเร่ืองอ่ืนๆใน
บริษทัฯ ได ้
 

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดจ้ดักำรประชุม 4 คร้ัง โดยในระหว่ำงกำรประชุม บริษทัฯ และ
บริษทัย่อยไดมี้กำรบ่งช้ี ทบทวนและหำรือร่วมกนัในเร่ืองควำมเส่ียงท่ีมีนัยสำคญัและมำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงอย่ำง
ครอบคลุม ยิง่กวำ่นั้น สำระส ำคญัยงัไดถู้กสรุปและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ อยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือกำรด ำเนินกำรขั้น
ต่อไป  
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในปีท่ีผำ่นมำไดด้งัน้ี 

 ด ำเนินกำรทบทวนและอนุมติักรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรของบริษทัฯ นโยบำย กลยุทธ์และแผนกำร
ด ำเนินงำน 

 ก ำหนดและทบทวนเกณฑค์วำมเส่ียงส ำหรับบริษทัฯ รวมถึงผลกระทบทั้งทำงดำ้นปริมำณและคุณภำพ เพ่ือให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกบัระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ  
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 ทบทวนรำยงำนกำรประเมินควำมเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีไดมี้กำรวิเครำะห์และประเมินปัจจยัควำม
เส่ียงตำมควำมเป็นไปไดแ้ละควำมรุนแรงของควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ ดำ้นปฏิบติักำร 
ดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงภำยนอก และควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ/ขอ้บงัคบัของกฎหมำย    

 ทบทวนและจดัท ำขอ้เสนอแนะน ำดำ้นแผนกำรบรรเทำควำมเส่ียงเพื่อลดควำมเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของควำม
เส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 ติดตำมและทบทวนกำรด ำเนินกำรของแผนกำรบรรเทำควำมเส่ียง 
 พฒันำและเสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์รดำ้นควำมเส่ียงท่ีเขม้แขง็ภำยในองคก์ร  
 ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประจ ำปีดว้ยตนเอง ทั้ง 

 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมเห็นว่ำ ไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมระมดัระวงัและรอบคอบตำมกรอบก ำรบริ

หำรควำมเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดมุ่้งมัน่อยำ่งเต็มท่ีในกำรท ำให้ด ำเนินงำนกำรบริหำร
ควำมเส่ียงตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยทุธ์และธุรกิจเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ และกำรท่ีมีกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจึงสำมำรถปรับให้
บริษทัฯ เขำ้กบัสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจในปัจจุบนัเพ่ือผลกัดนัใหก้ลุ่มบริษทัฯ เติบโตอยำ่งย ัง่ยนื    

  
 

ในนำมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

 

(นำยเชิดพงษ ์สิริวชิช)์ 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนเร่ิมตั้งข้ึนเม่ือปี 2562 ตำมแนววิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัของกำรพฒันำธุรกิจวำ่จะพฒันำอยำ่งไรท่ีจะท ำใหธุ้รกิจของบริษทัฯ เติบโตไปพร้อมกบักำรใหค้วำมส ำคญักบัผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ซ่ึงมุ่งเนน้กำรด ำเนินงำนท่ีก่อใหเ้กิดกำรริเร่ิมกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน โดยคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่ง
ย ัง่ยนืประกอบดว้ยผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ ำนวน 9 ท่ำน 

 
โดยในปี 2563 ไดมี้กำรจดัประชุมคณะกรรมกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื โดยมีสำระส ำคญัของกำรด ำเนินงำน 

สรุปไดด้งัน้ี 
1. พิจำรณำรับทรำบกำรเขำ้ร่วมกำรประเมินควำมยัง่ยืนประจ ำปี 2563 ท่ีจดัโดยตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

เพื่อรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นหน่ึงในรำยช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 
(“THSI”) ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประเมินดงักล่ำวเป็นปีแรก 

2. พิจำรณำรับทรำบผลคะแนนกำรประเมินควำมยัง่ยนื ประจ ำปี 2563 ของบริษทัฯ  
3. พิจำรณำรับทรำบขอ้เสนอแนะจำกกำรประเมินควำมยัง่ยืนโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยไดม้อบหมำยให้
คณะท ำงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอแนะดงักล่ำว 

4. พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนท่ีเปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงในรำยงำนประจ ำปี 2563 
ของบริษทัฯ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อรับทรำบ 

5. ติดตำมโครงกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ไดมี้กำรด ำเนินงำนไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้
 
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่งมีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมทั้งสร้ำงคุณประโยชน์และมีส่วนขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกนัอยำ่งไม่
หยดุย ั้ง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ สำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 

  
 

ในนำมคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

 

(นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ) 

ประธำนกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
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10. รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
เข็มทศิสู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 
การบริหารจดัการด้านความยัง่ยนืของ TTA 

TTA ถือเป็นบริษทัเพ่ือกำรลงทุนในเชิงกลยุทธ์ท่ีมีกำรกระจำยกำรลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดย
พอร์ตกำรลงทุนในปัจจุบนัประกอบไปดว้ย 5 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริกำร
นอกชำยฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตร กลุ่มธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม และกลุ่มกำรลงทุนอ่ืน ซ่ึง TTA ตระหนกัดี
ถึงกำรสร้ำงมูลค่ำเชิงบวกให้เกิดข้ึนไม่ใช่เพียงดำ้นเศรษฐกิจ แต่รวมไปถึงกำรลดผลกระทบเชิงลบท่ีมีต่อดำ้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดย TTA มีเป้ำหมำยและควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอยำ่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน เพ่ือสร้ำงมูลค่ำให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มตลอดกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ 

 
โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติักำรจดัตั้งคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน (Sustainable 

Development Committee) ข้ึน โดยแต่งตั้ งจำกกรรมกำร ผูบ้ริหำรของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งของ   
บริษทัฯ อีกทั้งบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษำจำกภำยนอกองคก์ร เพ่ือท ำหนำ้ท่ีช่วยเหลือในกำรบริหำรจดักำรกรอบกำรพฒันำ
อยำ่งย ัง่ยนืส ำหรับธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ โดยกรอบกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืนั้นครอบคลุมถึงกำรก ำหนดหนำ้ท่ี
ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืเอำไว ้เช่น กำรก ำหนดนโยบำย กลยทุธ์ ตลอดจนแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำร
พฒันำอยำ่งย ัง่ยนืท่ีสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ มุ่งสร้ำงคุณค่ำท่ีย ัง่ยนื
ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดกำรปฏิบติัและกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ภำยใตก้รอบ
กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอก โดยไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะท ำงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Working Group) ท่ีมำจำกระดบัผูจ้ดักำรอำวโุสและผูจ้ดักำรในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจข้ึน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกลยทุธ์กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนเกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์รและสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
โดยคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืตอ้งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ในกำรด ำเนินงำนโดยตรงต่อประธำนกรรมกำรบริษทัฯ 
และคณะกรรมกำรบริษทัฯ อยำ่งต่อเน่ือง 

 
ส ำหรับปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืนเป็นปีท่ีสอง ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลไกขบัเคล่ือนควำมยัง่ยืนของ

บริษทัฯ ท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนกำรทบทวน และพฒันำกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยนือยำ่งต่อเน่ืองข้ึนเป็นปีแรก รำยงำนฉบบั
น้ีจะน ำเสนอขอ้มูลเชิงลึกท่ีส่ือให้เห็นถึงกำรพฒันำและด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในเครือท่ีครอบคลุมกำร
พิจำรณำปัจจยัดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบำล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อ
ตอบสนองประเด็นควำมยัง่ยนืในปัจจุบนั 

 
เป้าหมายด้านความยัง่ยนืของ TTA 

1. ลดปริมำณขยะพลำสติกท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจร้อยละ 30 ภำยใน 3 ปี นบัตั้งแตปี่ 2563  
2. ลดอตัรำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนถึงขั้นหยดุงำน 
3. อบรมและใหค้วำมรู้พนกังำนทุกคนเร่ืองสิทธิมนุษยชนในปี 2564 
4. ไดรั้บกำรรับรองเป็นสมำชิกในโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตภำยในปี 2564 
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5. ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมปลอดภยัของสินคำ้และบริกำรร้ำนพิซซ่ำ ฮทัทุกสำขำ และ suppliers 
ทุกรำย 

6. ลดอตัรำกำรลำออกของพนกังำนในกลุ่ม TTA 
 
ผลการด าเนินการทีโ่ดดเด่นในปี 2563 
ด้านสังคม  

 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง ไดร่้วมกบัวิทยำลยัอำชีวศึกษำ
นครศรีธรรมรำช ริเร่ิมโครงกำร “ป้ันคนครัวบนเรือ
ทะเล” เพื่อผลิตบุคลำกรคนครัวบนเรือเดินทะเลใน
ระดับมืออำชีพโดยในปี 2563 นับเป็นรุ่นท่ี 10 ตั้ งแต่     
ปี 2554 โดยมีนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำในหลกัสูตรน้ี
กวำ่ 140 คน 
 

ด้านส่ิงแวดล้อม  

 

ในปี 2563 TTA ไดริ้เร่ิมโครงกำร TTA Zero Waste 
ข้ึนมำ เพื่อลดขยะพลำสติกภำยในบริษทัฯ ซ่ึงสำมำรถ
รวบรวมขยะพลำสติกไดจ้ ำนวน 40 กิโลกรัม และไดท้ ำ
กำรส่งต่อไปยงัวดัจำกแดง เขตพระประแดง จังหวดั
สมุทรปรำกำร เพื่อน ำไปใชใ้นกำรผลิตเสน้ใยสงัเครำะห์
จำกขยะพลำสติกและน ำไปใชใ้นกระบวนกำรผลิตเชือก
ต่อไป 
 

ด้านเศรษฐกจิ  

 

TTA ไดย้ื่นประกำศเจตนำรมณ์กบัโครงกำรแนวร่วม
ปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต หรือ 
CAC เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ เพื่อ
ตั้ งเป้ำหมำยให้ได้รับกำรรับรองจำก CAC ภำยในปี 
2564 
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ทศิทางสู่ความยัง่ยนื 
เกีย่วกบัรายงานฉบับนี ้

เน่ืองจำกกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืเป็นประเด็นท่ีบริษทัฯ และทุกอุตสำหกรรมทัว่โลกต่ำงใหค้วำมส ำคญัมำกท่ีสุด
ประเด็นหน่ึง  บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืประจ ำปี 2563 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนประจ ำปี เพื่อ
เป็นกำรเนน้ย  ้ำถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื นบัวำ่เป็นกำ้วแรกของบริษทัฯ ท่ีไดส่ื้อสำรควำมส ำคญั
ของกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืสู่ ผูถื้อหุน้ คูค่ำ้ ลูกคำ้ พนกังำน ทั้งในบริษทัฯ และบริษทัในเครือของ TTA ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ีกำรพฒันำและต่อยอดโครงกำรต่ำงๆ ดำ้นควำมยัง่ยนืยงัสำมำรถท ำใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมัน่ใจได้
วำ่ บริษทัฯ มีกำรเติบโตอยำ่งแขง็แกร่งและยัง่ยนืไปพร้อมๆกนั 

 
 
ผู้มส่ีวนได้เสียทีม่นีัยส าคญัต่อ TTA 
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ขั้นตอนการระบุผู้มส่ีวนได้เสียทีส่ าคญัของ TTA 
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงมำจำก 4 กลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นและปรึกษำหำรือ
เก่ียวกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของ TTA ซ่ึงจำกกระบวนกำรดงักล่ำว คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนไดพิ้จำรณำและจ ำแนก
กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั (Primary Stakeholders) ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์หรือผลกระทบทำงตรงจำกกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ และบริษทัในเครือ เช่น ผูถื้อหุน้/นกัลงทุน ลูกคำ้ พนกังำน คู่คำ้ ผูส้นบัสนุนทำงดำ้นกำรเงิน ชุมชนโดยรอบถ่ินท่ี

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เป็นตน้ 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียรอง (Secondary Stakeholders) ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัในเครือโดยออ้ม โดยเป็นผูไ้ดรั้บ

ประโยชน์หรือผลกระทบทำงออ้มจำกกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น นกัวิเครำะห์กำรลงทุน หน่วยงำนภำครัฐ ส่ือมวลชน สภำ

อุตสำหกรรม เป็นตน้ 

การสร้างความผูกพนักบัผู้มส่ีวนได้เสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มส่ีวนได้เสีย ช่องทางในการสร้างการมส่ีวนร่วม ตวัอย่างของประเดน็ 

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน - กำรประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
- กิจกรรมพบปะนกัลงทุนรำยไตรมำส 
- กำรเยีย่มชมกิจกำร 
- เปิดช่องทำงในกำรส่ือสำร ผำ่นส่ือต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 

เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ อีเมล โทรศพัท ์และอ่ืนๆ 
- กำรร้องเรียนผำ่นช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน 

(Whistle Blowing) 

- กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
- กำรพฒันำนวตักรรมและ

เทคโนโลย ี
- กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงในกำร

ด ำเนินธุรกิจ 
- กำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ 
- กำรมีผลประกอบกำรท่ีมัน่คงอยำ่ง

ย ัง่ยนืและกำรพฒันำธุรกิจ 
ลูกค้า - ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนลูกคำ้ (Call Center) - คุณภำพและควำมปลอดภยัของ

สินคำ้และบริกำร 
พนักงาน - Intranet We-Connect Letter อีเมล คลิปวดีิโอ 

กรุ๊ปแชทของพนกังำนบริษทัฯ 
- กิจกรรม CEO Coffee Talk 
- กิจกรรมสงัสรรคป์ระจ ำปีของพนกังำน และ

กิจกรรมท่องเท่ียวประจ ำปีของพนกังำนบริษทั
ฯ และบริษทัในเครือ 

- กำรประเมิน MAX Evaluation 

- ควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 
- ค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ

สวสัดิกำร 
- อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัใน

ท่ีท ำงำน 

คู่ค้า - งำนพบปะและสมัมนำประจ ำปี 
- โทรศพัท ์อีเมล 
- กำรเปิดช่องทำงกำรรับขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น

และขอ้เสนอแนะ 

- สิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม 
- กำรส่งเสริมศกัยภำพของคู่คำ้ 
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ผู้มส่ีวนได้เสีย ช่องทางในการสร้างการมส่ีวนรวม ตวัอย่างของประเดน็ 

ผู้สนับสนุนทางด้านการเงนิ - Company visit  
- โทรศพัท ์อีเมล 
 

- กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขสญัญำอยำ่ง
เคร่งครัด 

- ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีได้
อยำ่งครบถว้นถูกตอ้ง ตรงตำม
ก ำหนดเวลำ 

- กำรไม่ปกปิดสถำนะทำงกำรเงินท่ี
แทจ้ริง 

ชุมชน - โทรศพัท ์อีเมล 
- กำรเปิดช่องทำงกำรรับขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะ 

- กำรด ำเนินงำนอยำ่งรับผิดชอบ มี

ควำมปลอดภยั และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

- กำรมีส่วนร่วมพฒันำคุณภำพชีวิต
ของชุมชน 

นักวเิคราะห์การลงทุน - กำรประชุมนกัวเิครำะห์รำยไตรมำส 
- กำรเยีย่มชมกิจกำร  
- เปิดช่องทำงในกำรส่ือสำร ผำ่นส่ือต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 

เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ อีเมล โทรศพัท ์และอ่ืนๆ 

- กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ 

- กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
- กำรมีผลประกอบกำรท่ีมัน่คงอยำ่ง

ย ัง่ยนืและกำรพฒันำธุรกิจ 
หน่วยงานภาครัฐ - กำรเปิดช่องทำงกำรรับขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะ 
- กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ 

ขอ้ก ำหนด ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- กำรดูแลและสนบัสนุนกิจกรรม

ชุมชน 
- กำรป้องกนัและกำรต่อตำ้นกำร

ทุจริตคอร์รัปชนั 
ส่ือมวลชน - โทรศพัท ์อีเมล 

- กำรพบปะประจ ำปีของฝ่ำยองคก์รสมัพนัธ์ 
- กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ 

สมาคมอุตสาหกรรม - กำรเปิดช่องทำงกำรรับขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะ 

- โทรศพัท ์อีเมล 

- กำรด ำเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบตอ่
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนใหน้อ้ยท่ีสุด 
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การประเมนิประเดน็ทีม่นีัยส าคญัด้านความยัง่ยนืของ TTA 
บริษทัฯ ไดท้ ำกำรประเมินประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยนืตำมแนวทำงของ Global Reporting Initiative (“GRI”) โดยค ำนึงถึง
ระดบัอิทธิพลต่อกำรประเมินและกำรตดัสินใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ควบคู่ไปกบัระดบันยัส ำคญัของผลกระทบทำงเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยบริษทัฯ มีขั้นตอนกำรประเมินดงัน้ี 
 
1. การระบุประเดน็ทีม่นีัยส าคญั 

บริษทัฯ ไดร้ะบุประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัทั้งส้ิน 14 ประเด็น จำกกำรรวบรวมแนวโนม้ควำมยัง่ยืนของโลก และประเด็นท่ีบริษทั
ชั้นน ำในอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วำมส ำคญั นอกจำกน้ี ยงัพิจำรณำถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ TTA ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ง 10 กลุ่ม รวมถึงควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อ TTA 
 

2. การจดัล าดบัประเดน็ทีม่นีัยส าคญั 
กำรจดัล ำดบัประเด็นควำมยัง่ยนืท่ีมีนยัส ำคญั (Materiality Prioritization) ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรประเมินประเด็นท่ี
มีนยัส ำคญั (Materiality Assessment) ตำมมำตรฐำนของ GRI เพ่ือสร้ำงทิศทำงกลยทุธ์กำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยืนไม่วำ่จะ
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ สังคม หรือส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ วำ่จะตอบสนองต่อประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้
เสียไดห้รือไม่ รวมทั้ง เพ่ือรับทรำบมุมมองและควำมสนใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นเน้ือหำในกำรรำยงำน
ควำมยัง่ยืนไดอ้ย่ำงเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัล ำดับประเด็นควำมยัง่ยืนท่ีมีนัยส ำคญัน้ีในระหว่ำงเดือน
กนัยำยนถึงเดือนตุลำคมของปี 2562 โดยขอควำมอนุเครำะห์ผูมี้ส่วนได้เสียทั้ ง 10 กลุ่มจำกกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย ผูบ้ริหำร 
รวมทั้งพนกังำนของบริษทัฯ เขำ้ร่วมท ำแบบสอบถำมออนไลน์ในประเด็นดงักล่ำว เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และจดัล ำดบัประเด็นท่ี
มีนยัส ำคญัและจดัท ำแผนผงัสรุปประเด็นดำ้นควำมยัง่ยนืท่ีส ำคญั (Materiality Matrix) เพ่ือระบุควำมส ำคญัของแต่ละประเด็น
จำกกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอก 
 

3. การตรวจสอบประเดน็ทีม่นีัยส าคญั 
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืและคณะท ำงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืไดพิ้จำรณำและใหค้วำมเห็นต่อประเด็นท่ีส ำคญัของ 
TTA นอกจำกน้ี ยงัไดเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำและอนุมติัประเด็นดงักล่ำว เพ่ือทวนสอบประเด็นท่ีมี
นยัส ำคญัต่อบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวมทั้งควำมส ำคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก 
 

4. การทบทวนประเดน็ทีม่นีัยส าคญั 
เพ่ือใหเ้กิดกำรปฏิบติัและกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืทัว่ทั้งองคก์ร บริษทัฯ ไดมี้แผนงำนในกำรติดตำมกำรบริหำรจดักำรประเด็นท่ี
ส ำคญั รวมทั้ งเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นท่ีมีควำมส ำคญัมำก เพ่ือให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์และ
มำตรฐำนในกำรรำยงำน โดยจะมีกำรติดตำมกำรบริหำรจดักำรประเด็นดงักล่ำว รวมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
อยำ่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 



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

 - 159 -  

การมส่ีวนร่วมกบัผู้มส่ีวนได้เสียในการระบุประเดน็ทีม่นีัยส าคญั 
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนและคณะท ำงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนไดน้ ำขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกผูมี้ส่วนไดเ้สีย

มำจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นด้ำนควำมยัง่ยืนท่ีมีนัยส ำคญัในแผนผงัสรุป ก่อนท่ีจะน ำไปผ่ำนกำรอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทัของ TTA โดยประเด็นดำ้นควำมยัง่ยืนเหล่ำน้ี มีระดบัควำมส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยืนในมิติเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่ำงกนัออกไป โดยประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำยนอกและภำยในองคก์รให้ควำมส ำคญัมำก
ไดแ้ก่ ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบติัดำ้นแรงงำน กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชนั กำร
จดักำรของเสียและวงจรผลิตภณัฑ ์คุณภำพและควำมปลอดภยัของสินคำ้และบริกำร และกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์
 
ผลการประเมนิประเดน็ทีม่นีัยส าคญัของ TTA 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัเกณฑ์การรายงาน 

ส ำหรับกำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืของบริษทัฯ นั้น ไดเ้ปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือ กลุ่มธุรกิจให้บริกำรนอกชำยฝ่ัง กลุ่มธุรกิจ
เคมีภณัฑเ์พื่อกำรเกษตร และกลุ่มธุรกิจอำหำร โดยมีกำรเก็บขอ้มูลในช่วงวนัท่ี 1 มกรำคม ถึง 31 ธนัวำคม 2563 
 

รำยงำนฉบบัน้ีจดัท ำข้ึนโดยอำ้งอิงแนวทำงกำรรำยงำนให้มีควำมสอดคลอ้งตำมดชันีช้ีวดัของมำตรฐำน GRI ใน
ระดบัตวัช้ีวดัหลกั (Core Option) รวมถึงตวัช้ีวดัเพ่ิมเติมส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร(Food Processing Sector 
Supplement) นอกจำกนั้น บริษทัฯ มีกำรรำยงำนขอ้มูลให้ควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนขององค์กำร
สหประชำชำติ (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs และรำยงำนขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตำมแบบประเมิน Thailand 
Sustainability Investment (“THSI”) หรือ หุน้ย ัง่ยนืของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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ช่องทางการส่ือสาร 
TTA ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อมุมมองและควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ จึงไดเ้ปิดรับฟังควำม

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อกำรด ำเนินกำรพฒันำธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ เพื่อพฒันำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปี
ถดัไปโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และสอบถำมขอ้มูล ตำมช่องทำงต่อไปน้ี 

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 เลขท่ี 26/26-27 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2250-0569  
Email: COR@thoresen.com 

 
 

ด้านเศรษฐกจิ 
การสร้างความเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 
การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

กำรพฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท ำให้กำรขนส่งมีรำคำถูกลง ห่วงโซ่อุปทำนของกำรผลิตและกำร
ให้บริกำรสั้นลง ในวนัท่ีตวักลำงในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ก็ถูกลดควำมส ำคญัลงเร่ือยๆ กำรใช ้Block Chain ในกำรติดตำม
ห่วงโซ่อุปทำนของธุรกิจเร่ิมเขำ้มำมีบทบำทมำกข้ึน ท ำให้ลูกคำ้สำมำรถติดตำมเวลำในกำรส่งสินคำ้หรือควำมคืบหนำ้ใน
กำรใหบ้ริกำรขอ้มูลของผูใ้หบ้ริกำรได ้อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่สำมำรถค ำนึงถึงเพียงปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัต่อ
กำรบริกำรห่วงโซ่อุปทำนได ้แต่บริษทัจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงปัจจยัทำงดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มภำยในห่วงโซ่อุปทำนของ
สินคำ้และบริกำรของบริษทัดว้ย เช่น ประเด็นเร่ืองแรงงำน และผลกระทบเชิงลบทำงดำ้นสังคม อนัเป็นผลจำกกำรบริหำร
จดักำรท่ีไม่ครอบคลุมทัว่ทั้งห่วงโซ่อุปทำน ดงันั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงคำดหวงัให้บริษทัต่ำงๆ บริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน
โดยค ำนึงถึงปัจจยัทำงดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ตน้น ้ ำจนถึงขั้นตอนกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำรให้กบัลูกคำ้หรือ
ผูบ้ริโภค กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนท่ีมีประสิทธิภำพจะสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยท่ีเป็นตน้ทุนกำรผลิตและช่วยส่งเสริมคู่
คำ้ใหเ้ติบโตไปดว้ยกนั บริษทัสำมำรถติดตำม ตรวจสอบปัญหำท่ีเกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหำไดท้นัท่วงที ทั้งยงัเป็นกำรแสดง
ใหเ้ห็นถึงควำมใส่ใจต่อส่วนรวม และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ในทำงตรงขำ้ม กำรจดักำรห่วงโซ่
อุปทำนท่ีไม่มีประสิทธิภำพอำจท ำให้บริษทัสูญเสียควำมเช่ือมัน่จำกผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ สูญเสียภำพลกัษณ์ ฐำนลูกคำ้อำจ
ลดลง จนอำจเกิดควำมลม้เหลวในกำรด ำเนินธุรกิจได ้
 

TTA ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคำ้และใหบ้ริกำรต่ำงๆ จึงมีส่วนเก่ียวขอ้งตั้งแต่กระบวนกำรผลิตจนถึงกำรส่งมอบสินคำ้และ
บริกำรใหแ้ก่ผูบ้ริโภค บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน จึงไดมี้กำรจดัท ำจรรยำบรรณคู่
คำ้ของบริษทัฯ (Supplier Code of Conduct) ซ่ึงคำดวำ่จะไดรั้บกำรสอบทำนโดยคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน และ
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ภำยในปี 2564 รวมทั้งบริษทัฯ ไดอ้อกระเบียบปฏิบติัว่ำดว้ยกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
รวมถึงหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกคู่คำ้ โดยเป็นกำรพิจำรณำทั้งกำรวำงกลยทุธ์ทำงธุรกิจของผูใ้ห้บริกำรท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ของบริษทัฯ และท่ีส ำคญัตอ้งให้ควำมส ำคญักบัสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์และกฎขอ้บงัคบั
สำกลต่ำงๆ ดว้ย ทั้งน้ี มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อท ำกำรตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่กำรจดัซ้ือจดัจำ้งดงักล่ำวเป็นไปดว้ยควำม



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

 - 161 -  

โปร่งใสและปฏิบติัตำมกฎกติกำท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้คู่คำ้ของบริษทัฯ ลงนำมรับทรำบจรรยำบรรณคู่คำ้ของ
บริษทัฯ และยนิยอมใหมี้กำรเขำ้ตรวจสอบกระบวนกำรผลิตและกำรใหบ้ริกำรวำ่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบริษทัฯ รวมถึง
กำรจดัใหมี้กำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับทุกบริษทัในเครือ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่คู่คำ้ไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑห์รือ
ขอ้บงัคบัตำมท่ีก ำหนดของบริษทัฯ อำทิ บริษทัในเครือ TTA ท่ีด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำรแฟรนไชส์จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัคู่คำ้ของเจำ้ของแฟรนไชส์ หรือบริษทัในเครือ TTA ท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรเดินเรือ จ ำเป็นตอ้งมี
บริษทัตรวจสอบจำกภำยนอกท่ีไดรั้บกำรรับรองมำร่วมตรวจสอบดำ้นกำรด ำเนินงำนเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกัขอ้ปฏิบติัสำกล
ดว้ย  
 
โครงการเด่น 

Pizza Hut Asia Pacific Business Unit (APFBU) ไดจ้ดังำนประชุมผูป้ระกอบกำร ภำยใตช่ื้อ Virtual Pizza Hut Fast-
Track R.E.D ข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 - 20 พฤศจิกำยน 2563 ใหก้บัผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นหุน้ส่วนทำงธุรกิจในเครือของยมั (Yum) ทัว่
โลกเขำ้ร่วม โดยจุดประสงคห์ลกัของกำรจดักำรประชุมคร้ังน้ีข้ึนเพ่ือกำรแบ่งปันกลยทุธ์ในกำรสร้ำงแบรนดข์องพิซซ่ำ ฮทั 
และวสิยัทศัน์ส ำหรับปี 2564 ร่วมกนั ในกำรประชุมคร้ังน้ียงัไดเ้นน้ถึงเร่ืองกญุแจส ำคญัในกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน (SCM) 
และกำรบริหำรจดักำรโครงกำรใหป้ระสบควำมส ำเร็จ รวมถึงพิธีกำรมอบรำงวลัใหก้บัผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นหุน้ส่วนในเครือ
ของยมัอีกดว้ย และยงัไดมี้กำรจดักำรอบรมดำ้นควำมปลอดภยัของอำหำรใหก้บัเหล่ำผูป้ระกอบกำรปีละหน่ึงคร้ังดว้ยเช่นกนั  
 

  
 

 

 
 

 
การจดัหาวตัถุดบิ 

TTA และบริษทัในเครือโดยเฉพำะกลุ่มบริษทัท่ีประกอบธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม ให้ควำมใส่ใจในกำรจดัหำ
วตัถุดิบเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกกำรประกอบอุตสำหกรรมอำหำรจ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นอนัดบัแรก 
เพรำะหมำยถึงกำรได้รับควำมไวว้ำงใจจำกลูกค้ำ นอกจำกนั้ น ตอ้งค ำนึงถึงกำรจัดหำวตัถุดิบจำกแหล่งท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มคู่คำ้ซ่ึงถือเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมคู่มือจริยธรรมส ำหรับ 
คู่คำ้ของบริษทัฯ ท่ีไดป้ระกำศใชใ้นปี 2562 
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บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรจดัหำวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพและปลอดภยั จำกผูผ้ลิตท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มโดย พิซซ่ำ ฮทัและทำโก ้เบลล์ ซ่ึงเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ของ YUM! ตอ้งปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัของกำรเป็น
บริษทัแฟรนไชส์ ซ่ึงรวมถึงกำรจดัหำวตัถุดิบตอ้งไดคุ้ณภำพตำมมำตรฐำนท่ีเจำ้ของแฟรนไชส์ก ำหนด รวมทั้งแหล่งท่ีมำของ
วตัถุดิบก็ถูกก ำหนดไวด้ว้ยเช่นกนั โดยพิซซ่ำ ฮทัและทำโก ้เบลลไ์ดป้ฏิบติัตำมนโยบำยกำรจดัหำน ้ ำมนัปำลม์และบรรจุภณัฑ์
จำกป่ำปลูกของ Yum! อีกทั้งทำโก ้เบลลย์งัมีนโยบำยกำรใชก้ระดำษท่ีผลิตดว้ยตน้ไมจ้ำกป่ำปลูก โดยไม่มีกำรใชไ้มจ้ำกป่ำ
ธรรมชำติ จึงไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกนั้น ในกระบวนกำรจดัหำวตัถุดิบ วตัถุดิบทุกชนิดท่ีน ำเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตตอ้ง
ผำ่นกำรทดสอบควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรและตรวจสอบดำ้นคุณภำพตำมนโยบำยของ Yum! เช่นกนั 
 

ในกำรจดัหำวตัถุดิบ บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนจดัซ้ือจดัจำ้ง เพ่ือด ำเนินกำรจดัซ้ือวตัถุดิบใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี
ก ำหนด รวมทั้งจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง โดยเป็นบุคคลคนละกลุ่มกบัเจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนจดัซ้ือ เพื่อ
ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งให้มีควำมโปร่งใสอีกดว้ย ส ำหรับพิซซ่ำ ฮทัและทำโก ้เบลลไ์ดม้อบหมำยให้ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยจดัซ้ือ (Procurement Manager) ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัหำวตัถุดิบ รวมถึงติดตำมตรวจสอบวตัถุดิบให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนของ Yum! 
 

บริษทัฯ มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดัหำวตัถุดิบกบัคู่คำ้ของบริษทัฯ โดยกำรออกใบรับรองให้กบัคู่คำ้เพ่ือหลีกเล่ียง   
คู่คำ้ท่ีประกอบธุรกิจโดยปรำศจำกจรรยำบรรณทำงธุรกิจและไม่ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่น พิซซ่ำ 
ฮทั มีกำรออกใบรับรองใหก้บัคู่คำ้น ้ ำมนัปำลม์ โดยมีขั้นตอนกำรตรวจสอบคู่คำ้ (Due Diligence) ก่อนออกใบรับรอง นอกจำก
นั้นพิซซ่ำ ฮทัยงัไดด้ ำเนินธุรกิจร่วมกบับริษทั SCG ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจในกำรด ำเนินกำรผลิตกล่อง
บรรจุภณัฑใ์หก้บัพิซซ่ำ ฮทั โดยบรรจุภณัฑน้ี์เป็นบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผลิตจำกตน้ไมจ้ำกป่ำปลูก ไม่ท ำลำย
ป่ำธรรมชำติ และสำมำรถยอ่ยสลำยได ้นอกจำกนั้น บริษทัยงัด ำเนินกำรตรวจสอบรำคำและคู่คำ้เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้มัน่ใจ
วำ่วตัถุดิบท่ีน ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลิตนั้นมีคุณภำพ ปลอดภยั และไม่สร้ำงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
 คุณภำพและควำมปลอดภยัของสินคำ้และบริกำรเป็นหน่ึงในปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยพฒันำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน โดย
ในปัจจุบันผูบ้ริโภคให้ควำมสนใจด้ำนสุขภำพและนิยมสินคำ้หรือบริกำรเพ่ือสุขภำพรวมถึงสินคำ้ออร์แกนิคมำกข้ึน 
ขณะเดียวกนัขีดจ ำกดัดำ้นสุขภำพของผูบ้ริโภค เช่น กำรเจ็บป่วยจำกโรคภยัไขเ้จ็บหรือควำมเส่ียงจำกกำรแพอ้ำหำรบำง
ประเภทก็ถือเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งค ำนึงใหม้ำกข้ึนเช่นกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจจึงควรหนัมำใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพ
และควำมปลอดภยัของสินคำ้และบริกำรมำกกวำ่ปริมำณของสินคำ้และบริกำรท่ีมอบใหก้บัผูบ้ริโภคมำกข้ึน 
 

กำรให้บริกำรอำหำรท่ีไม่มีคุณภำพและควำมปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคจะส่งผลเสียต่อคุณภำพชีวิต สุขอนำมยั และ
ควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค และทำ้ยท่ีสุดจะส่งผลต่อควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั กำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวนอกจำกตอ้งใช้
ระยะเวลำและตน้ทุนแลว้ หำกถึงขั้นตอ้งยติุกำรประกอบกิจกำร จะมีผลกระทบต่อพนกังำนท่ีตอ้งตกงำน ขำดรำยไดเ้ขำ้ไป
จุนเจือครอบครัว ดงันั้น กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัของอำหำรจะสำมำรถช่วยลดตน้ทุนในกำรแกปั้ญหำ 
นอกจำกท ำใหลู้กคำ้มีสุขภำพดีแลว้ ยงัสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคำ้และมีกำรบริโภคสินคำ้หรือบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง อนัจะ
ส่งผลใหบ้ริษทั สำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 
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บริษทัฯ ประกอบธุรกิจดำ้นอำหำรในลกัษณะแฟรนไชส์ของร้ำนอำหำรพิซซ่ำ ฮทัและทำโก ้เบลลด์งันั้น บริษทัฯ 
จึงตอ้งมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งมอบอำหำรท่ีมีคุณภำพและไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยดำ้นสุขภำพต่อผูบ้ริโภค บริษทัฯ มี
นโยบำยควบคุมควำมปลอดภยัของอำหำร โดยผูจ้ดักำรร้ำนทุกสำขำตอ้งไดรั้บใบอนุญำตผูส้ัมผสัอำหำรจำกกระทรวง
สำธำรณสุข และปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำยอำหำรปลอดภยัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
รวมทั้งมีนโยบำยดำ้นกำรควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภยัดำ้นอำหำรตำมขอ้ก ำหนดของ YUM! ซ่ึงเป็นเจำ้ของแฟรน
ไชส์ (Franchise Policy) บริษทัฯ มีกำรจดัอบรมคุณภำพและควำมปลอดภยัของอำหำรให้แก่พนักงำนร้ำนทุกคน ทั้งใน
รูปแบบห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ เช่น พนักงำนตอ้งลำ้งมือทุกคร้ังเม่ือเขำ้ไปในบริเวณประกอบอำหำรและก่อน
สัมผสัอำหำร เพ่ือให้แน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ท่ีปรุงภำยในร้ำนมีควำมสะอำดและปลอดภยัก่อนส่งมอบให้กับลูกคำ้ เป็นตน้ 
รวมถึงกำรฝึกอบรมใหก้บัคู่คำ้ในรูปแบบหอ้งเรียนและกำรฝึกสอนใหร้ำยบุคคลทุกปี เพ่ือใหคู้่คำ้มีควำมเขำ้ใจในมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัส ำหรับสินคำ้ท่ีผลิตให้กบับริษทัฯ โดยในปี 2563 พนกังำนในร้ำนพิซซ่ำ ฮทัและทำโก ้เบลลทุ์กคนไดผ้่ำน
กำรอบรมด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภยัของอำหำรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และมีคู่คำ้ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยั ร้อยละ 100 ของคู่คำ้ของร้ำนพิซซ่ำ ฮทัทั้งหมด   นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภทผกัจำกผูผ้ลิตท่ี
จดัท ำ Good Agricultural Practice Standard (“GAP”) และมีนโยบำยกำรควบคุมควำมปลอดภยัทำงดำ้นอำหำรอีกดว้ย 
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานการฝึกอบรมด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมดำ้นคุณภำพ
และควำมปลอดภยัของอำหำร 

ร้อยละของผูท่ี้ผำ่นกำรฝึกอบรมดำ้นคุณภำพและควำมปลอดภยัของอำหำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พนกังำน 100 100 100 

คู่คำ้ 100 100 100 

 
ทั้งพิซซ่ำ ฮทัและทำโก ้เบลล์มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะส่งมอบอำหำรท่ีมีคุณภำพและมีควำมปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือ

สุขภำพท่ีดีของผูบ้ริโภค บริษทัฯ จึงมีเป้ำหมำยด ำเนินกำรตรวจสอบดำ้นควำมปลอดภยัร้ำนอำหำรของบริษทัฯ รวมถึงคู่คำ้
ทุกรำยเป็นประจ ำทุกปี และร้ำนอำหำรของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบประมำณปีละ 5 คร้ัง โดยในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบร้ำนอำหำรของบริษทัฯ จะไดรั้บกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 3 คร้ัง และตรวจสอบโดยบริษทั
ตรวจสอบจำกภำยนอกท่ีไดรั้บกำรรับรองและมีควำมเช่ียวชำญในกำรตรวจสอบดำ้นคุณภำพและควำมปลอดภยัของอำหำร
ท่ีเจำ้ของแฟรนไชส์เป็นผูม้อบหมำยมำ จ ำนวน 2 คร้ัง เพ่ือวเิครำะห์ปัญหำของแต่ละร้ำนและท ำกำรแกไ้ขปรับปรุง และสืบ
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ในปี 2563 ท ำให้บำงพ้ืนท่ีกลำยเป็นพ้ืนท่ีควบคุม และไม่อนุญำตให้มีกำรเขำ้สู่พ้ืนท่ีบริเวณ
ดงักล่ำวในช่วงเดือนท่ีก ำหนด ท ำใหร้้ำนอำหำรทุกร้ำนมีกำรตรวจสอบบญัชีแลว้เสร็จ 3-4 คร้ังต่อปี ข้ึนอยูก่บัแต่ละพ้ืนท่ี 
 

ร้ำนพิซซ่ำ ฮทั มีผูจ้ดักำรร้ำนในแต่ละสำขำเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพและควำมปลอดภยัของอำหำรและมี
หนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ นอกจำกนั้นยงัมีคณะกรรมกำรอำหำรปลอดภยัแห่งประเทศไทย (Food Safety Thailand 
Committee) ซ่ึงประกอบไปดว้ย Supply QA จ ำนวน 2 คน และRestaurant QA จ ำนวน 4 คน โดยมีกำรประชุมเก่ียวกบัผล
กำรตรวจสอบ ซ่ึงจะน ำไปหำรือเพ่ือหำแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขและพฒันำกำรบริกำร และน ำไปเสนอต่อ Leadership 
Team ทีมจดักำรร้ำน และแผนกต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจในกระบวนกำรด ำเนินงำนรวมถึงคุณภำพและควำมปลอดภยั
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ของอำหำรก่อนส่งถึงผูบ้ริโภค นอกจำกน้ี ส ำหรับ Pizza Hut ยงัมีขอ้มูลดำ้นโภชนำกำร (Nutrition Transparency) เปิดเผย
บนเวบ็ไซตเ์พ่ือเป็นขอ้มูลสำรอำหำรใหก้บัผูบ้ริโภคอีกดว้ย  
 
กระบวนการตรวจสอบร้านอาหารของ Pizza Hut มดีงันี ้

 
 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นคุณภำพและควำมปลอดภยัของสินคำ้และบริกำร 
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ไดแ้ก่ Call Center หมำยเลขโทรศพัท์ 1150 เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pizzahut.co.th และทำง Social 
Media ท่ี www.facebook.com/pizzahutthailand ซ่ึงหำกมีขอ้ร้องเรียนดำ้นคุณภำพและควำมปลอดภยัของสินคำ้และบริกำร 
หน่วยงำน call center  จะเป็นผูด้  ำเนินกำรตรวจสอบในขั้นตน้ และรำยงำนต่อหน่วยงำนฝ่ำยปฏิบติักำรเพ่ือด ำเนินกำร
ตรวจสอบ เม่ือพิจำรณำผลกำรตรวจสอบแลว้จะด ำเนินกำรแกไ้ขและด ำเนินกำรชดเชยใหแ้ก่ลูกคำ้โดยฝ่ำยปฏิบติักำร  
 
กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
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ตารางแสดงจ านวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
จ ำนวนขอ้ร้องเรียน (คร้ัง) ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 

จ ำนวนขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ

ทั้งหมด 

622 430 416 

จ ำนวนขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ

กำรแกไ้ข 

622  430   416  

 
การบริหารจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ 

ลูกคำ้เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ หำกปรำศจำกลูกคำ้ธุรกิจจะไม่สำมำรถด ำเนินไดอ้ย่ำงรำบร่ืน 
กำรเรียนรู้พฤติกรรมของลูกคำ้จะช่วยให้บริษทัเพ่ิมผลิตภณัฑท่ี์เหมำะสมกบัลูกคำ้แต่ละกลุ่มได ้ปัจจุบนัคนไทยกวำ่ 70% 
ใชอิ้นเทอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือสมำร์ทโฟน จึงเป็นโอกำสดีท่ีจะใชเ้ทคโนโลยมีำช่วยในกำรบริหำรจดักำรลูกคำ้สมัพนัธ์
ไดดี้ข้ึน เช่น กำรสร้ำงแอปพลิเคชัน่ส ำหรับประชำสมัพนัธ์บริษทั และกำรรับฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผำ่นทำงหนำ้
เวบ็ไซต ์รวมถึงกำรใช ้Big Data เขำ้มำช่วยในกำรวำงกลยทุธ์ของบริษทั 

 
บริษทัฯ และบริษทัในเครือถือเป็นผูใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งวเิครำะห์ควำมตอ้งกำรและตอบสนองลูกคำ้

อย่ำงตรงจุด ดังนั้น กำรบริหำรจดักำรลูกคำ้ท่ีมีประสิทธิภำพจะท ำให้บริษทัฯ และบริษทัในเครือได้รับควำมไวว้ำงใจ 
สำมำรถรักษำฐำนลูกคำ้เดิมไวไ้ด ้รวมถึงท ำให้ลูกคำ้หันมำใชสิ้นคำ้และบริกำรจำกบริษทัฯ มำกข้ึนถือเป็นกำรเพ่ิมฐำน
ลูกคำ้ใหม่ใหก้บับริษทัฯ 
 

ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรลูกคำ้สัมพนัธ์ บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัต่อลูกคำ้ 
ซ่ึงก ำหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนธนัวำคม ปี 2552 และมีกำรแกไ้ขล่ำสุดเม่ือเดือน
ธนัวำคม ปี 2561 ดงัน้ี 

 ส่งมอบกำรใหบ้ริกำร และสินคำ้ท่ีมีคุณภำพตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและในเวลำท่ีเหมำะสมแก่ลูกคำ้ 
 ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัต่อลูกคำ้อยำ่งสุภำพ และอยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ 
 รักษำควำมลบัของลูกคำ้ และหลีกเล่ียงกำรใชค้วำมลบัดงักล่ำวเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพือ่ผลประโยชน์ของ

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

ในดำ้นธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม เช่น พิซซ่ำ ฮทัซ่ึงเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือพฒันำกำรบริหำร
จดักำรลูกคำ้สมัพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภำพและเพ่ิมควำมพึงพอใจของลูกคำ้มำกยิ่งข้ึน โดยพิซซ่ำ ฮทัไดท้ ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
ของลูกคำ้จำกฐำนขอ้มูล Big Data เพ่ือน ำเสนอสินคำ้ใหม่ๆ และตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงตรงจุด 
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รวมทั้งมีกำรจดัแคมเปญของรำยกำรอำหำรหรือสินคำ้ตำมกลุ่มลูกคำ้อีกดว้ย โดยมีผูจ้ดักำรร้ำนและหน่วยงำนส่วนกลำง
ของพิซซ่ำ ฮทัท ำหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรลูกคำ้สมัพนัธ์ใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 

พิซซ่ำ ฮทัไดท้ ำกำรประเมินและส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้โดยวิธีกำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์หรือทำง 
SMS โดยจ ำนวนท่ีท ำกำรประเมินและส ำรวจสอดคลอ้งและเป็นไปตำมท่ี Yum! ก ำหนด ในกำรท ำแบบสอบถำมมีกำรตั้ง
ค  ำถำมเก่ียวกบัรสชำติอำหำร ภำพลกัษณ์ รำคำ และควำมพึงพอใจอ่ืนๆ โดยขอ้มูลกำรท ำกำรวิจยัตลำด (Market Research) 
จำกฝ่ำยกำรตลำดและเอำทซ์อร์ส (Outsource) ของพิซซ่ำ ฮทัแสดงให้เห็นวำ่ลูกคำ้มีผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรอยูท่ี่ 
77 ส ำหรับปี 2562 และ 79 ในปี 2563  

 
ตวัช้ีวดั ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้ 

2018 2019 2020 
% OSAT (GES) 72 77 79 

หมำยเหตุ: OSAT คือ อตัรำแสดงควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้ 

 
นอกจำกนั้นพิซซ่ำ ฮทัมีช่องทำงส ำหรับให้ลูกคำ้ร้องเรียนหรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนทำง Call Center เบอร์

โทรศทัพ ์1150 หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pizzahut.co.th ซ่ึงพิซซ่ำ ฮทัท ำกำรเก็บขอ้มูลกำรร้องเรียนของลูกคำ้ เพ่ือใช้
ในกำรปรับปรุงกำรใหบ้ริกำรต่อไป ในกรณีท่ีเกิดกำรร้องเรียนดำ้นกำรให้บริกำรของร้ำน ผูจ้ดักำรร้ำนจะท ำกำรวิเครำะห์
ปัญหำหรือขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บ โดยจะท ำกำรวิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ สถำนท่ีท่ีเกิดขอ้ร้องเรียน จ ำนวนคร้ังท่ีเกิดขอ้
ร้องเรียน และท ำกำรวดัผลกำรแกไ้ขขอ้ร้องเรียน ซ่ึงจำกกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำพบวำ่ไม่มีขอ้ร้องเรียนในดำ้นสุขภำพและ
ควำมปลอดภยัจำกกำรใช้บริกำรของร้ำนพิซซ่ำ ฮทั ทั้ งน้ี สำมำรถดูขั้นตอนกำรบริหำรจดักำรขอ้ร้องเรียนไดใ้นหัวขอ้
คุณภำพและควำมปลอดภยัของสินคำ้และบริกำร 
 

นอกจำกน้ี พิซซ่ำ ฮทัยงัมีกำรจดัแข่งขนัส ำหรับทุกสำขำทัว่ประเทศในดำ้นของกำรเพ่ิมระดบัคะแนนควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้ เช่นเดียวกบัปัจจยัดำ้นอ่ืนๆ ท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรส่งผลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เช่น ควำมเร็วในกำรบริกำร 
ควำมเป็นมิตรของพนกังำน เป็นตน้ ทำงบริษัทยงัไดจ้ดักำรอบรมแบบเต็มวนัส ำหรับโครงกำร GES (ภำพรวมของโครงกำร
และประเด็นเร่ืองสุขลกัษณะ) และกำรฝึกปฏิบติัพิเศษเก่ียวกบัวกิฤตกำรณ์โควดิ 19  ในกำรใหค้วำมร่วมมือกบักำรควบคุมโรค
ภำยในประเทศ และเพ่ือใหลู้กคำ้สำมำรถมัน่ใจไดว้ำ่ลูกคำ้จะไดรั้บอำหำรท่ีมีควำมปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะจำกเรำไป  

 
เทคโนโลย ีนวตักรรม และการวจิยัและพฒันา 

ควำมรวดเร็วของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั สำมำรถเขำ้มำเปล่ียนรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบธุรกิจโลก 
ก่อใหเ้กิดควำมทำ้ทำยในกำรด ำเนินธุรกิจมำกข้ึน กำรพฒันำนวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นหัวใจส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
ช่วยยกระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึง
จะช่วย สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและเพ่ิมฐำนลูกคำ้ใหก้บับริษทัฯ พร้อมทั้งช่วยประหยดัตน้ทุนอนัเกิดจำกกำรด ำเนินงำนอีกดว้ย 
 

บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมนวตักรรมเพ่ือให้เกิดกำรพฒันำและกำรปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพขององคก์ร และ
ก ำหนดกลยทุธ์ดำ้นนวตักรรมให้สอดคลอ้งกบัทิศทำงและแผนพฒันำธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั บริษทัฯ มี
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กำรพฒันำระบบและน ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรขนส่งสินคำ้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจขนส่งทำงเรือของบริษทัฯ ท ำใหก้ำรขนส่งสินคำ้
มีควำมรวดเร็วและตรงเวลำ สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งข้ึน มีกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยเีพ่ือช่วยเพ่ิมควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินธุรกิจ และมอบหมำยให้หน่วยงำนดำ้นกำรส่ือสำรและเทคโนโลยีของ
บริษทัฯ ด ำเนินกำรศึกษำคน้ควำ้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินงำน เช่น กำรติดกลอ้งวงจรปิดเพ่ือป้องกนั  
โจรสลดั นอกจำกน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นควำมส ำคญัในกำรใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี และกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไดท้ ำกำรติดตั้งระบบบ ำบัดน ้ ำอบัเฉำเรือ (Ballast 
Water Treatment) จำก Supplier ท่ีมีประสบกำรณ์ในสหรัฐอเมริกำให้กบัเรือขนส่งสินคำ้ของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่น ้ ำ
อบัเฉำเรือสะอำดและไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้มก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอยูเ่สมอ นอกจำกน้ี ยงัมีกำรน ำซอฟตแ์วร์ NS Enterprise 
ส ำหรับกำรบริหำรจดักำรดำ้น Operation & Maintenance มำใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลดำ้นกำรจดัซ้ือ กำรซ่อมบ ำรุงตำมตำรำง
และซ่อมบ ำรุงใหญ่ กำรจดักำรบุคลำกร ซ่ึงช่วยรวบรวมขอ้มูลศูนยก์ลำงของบริษทัฯ นอกจำกน้ี ยงัมีกำรอบรมให้กับ
ผูใ้ชง้ำน (user) พฒันำซอร์ฟแวร์เพื่อเพ่ิมควำมสะดวกในกำรใชง้ำนใหง่้ำยข้ึน และพฒันำระบบต่ำงๆ ตำมขอ้ก ำหนดสำกล 
 

ในส่วนของธุรกิจร้ำนอำหำรพิซซ่ำ ฮทั และทำโก ้เบลลน์ั้น ไดม้อบหมำยให้หน่วยงำนวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์
และหน่วยงำนดำ้นกำรส่ือสำรและเทคโนโลย ีมีหนำ้ท่ีในกำรวจิยั คน้ควำ้ และพฒันำผลิตภณัฑ ์รวมถึงแสวงหำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรปรับปรุงกำรใหบ้ริกำร ซ่ึงพิซซ่ำ ฮทั ไดมี้กำรน ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรผลิตท่ีช่วยลดตน้ทุน และ
เพ่ิมควำมสะดวกให้กบัลูกคำ้มำกยิ่งข้ึนโดยผ่ำนกำรใช ้Food Application มีกำรร่วมมือกบัแกร็บฟู้ ด (Grab Food) และฟู้ ด
แพนดำ้ (Food Panda) เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรบริกำรให้กบัลูกคำ้ในกำรเขำ้ถึงสินคำ้ไดง่้ำยข้ึน พร้อมกนันั้นยงัมีกำรพฒันำ
ระบบ POS เช่น Wallet QR Code มำตั้งแต่ปี 2562 เพื่อตอบสนองกำรใชชี้วิตในสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ท่ีก ำลงั
มีกำรเติบโตข้ึนอยำ่งรวดเร็วไปในทิศทำงคลำ้ยกนัทัว่โลก และระบบ POS รูปแบบใหม่น้ีก็ถูกน ำไปใชก้บัร้ำนคำ้ทุกสำขำ
ในเดือนตุลำคม 2563 นอกจำกน้ี ยงัมีกำรพฒันำระบบ Big Data เพื่อเขำ้ถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และใชร้ะบบโปรแกรม
ส ำเร็จรูปมำช่วยในกำรวเิครำะห์ของมูลของลูกคำ้ในปี 2563 
 

ในด้ำนกำรพฒันำผลิตภณัฑ์นั้น บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเน่ือง ส ำหรับธุรกิจ
ร้ำนอำหำรพิซซ่ำ ฮทั ไดมี้กำรศึกษำ Global Trends โดยทดลองกบัลูกคำ้จริง รวมถึงศึกษำ Global Success ของธุรกิจ
ร้ำนอำหำรพิซซ่ำ ฮทัในประเทศต่ำงๆ ด้วย โดยได้ร่วมมือกับลูกคำ้ในกำรพฒันำสินคำ้เพ่ือให้มีควำมหลำกหลำยทำง
ผลิตภณัฑม์ำกข้ึน และพฒันำเทคโนโลยใีนกำรผลิต มีกำรใชข้อ้มูลของผูใ้หบ้ริกำรส่งอำหำร เช่น แกร็บฟู้ ด (Grab Food) ใน
กำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรและพฤติกรรมของลูกคำ้ เช่น อำหำรชุดเล็กท่ีสำมำรถทำนคนเดียว  สร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำร
ให้บริกำรแก่ลูกคำ้เพรำะขนส่งสินคำ้ไดต้รงเวลำ และยงัเป็นกำรช่วยขยำยกำรเติบโตให้กบัคู่คำ้ทำงธุรกิจของบริษทัฯ ได ้
นอกจำกนั้ น พิซซ่ำ ฮทั มีกำรพฒันำกระบวนกำรผลิตโดยกำรใช้เตำท่ีมีขนำดเล็กลง ซ่ึงช่วยลดปริมำณน ้ ำมนัใช้แล้ว 
ประหยดัค่ำไฟ และลดค่ำใชจ่้ำยน ้ ำมนั รวมทั้งมีกำรศึกษำเก่ียวกบักระบวนกำรผลิตและจดัหำวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพในกำรผลิต
ควำมร้อนท่ีใชใ้นกำรท ำพิซซ่ำเพ่ือพฒันำคุณภำพและรสชำติของอำหำร และมีกำรตรวจสอบจนถึงผูผ้ลิตและเกษตรกร 
 
 
 
 
 



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

 - 168 -  

โครงการเด่น 
โครงการร่วมมอืทางการค้าในรูปแบบของ Co-Branding 
ขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิม่คุณค่าแบรนด์ 

พิซซ่ำ ฮทัและเลย ์จบัมือร่วมกนัเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย เพ่ือร่วมกนัชูกลยทุธ์ brand collaboration และเพื่อ
ปล่อยแคมเปญ “Pizza Hut x Lay’s” เป็นควำมร่วมมือของทั้งสองแบรนด์อำหำร ในกำรสรรสร้ำงเมนูใหม่ข้ึนมำ ไดแ้ก่    
พิซซ่ำหนำ้สุดพิเศษจำกทำงพิซซ่ำ ฮทั เช่น เมนู 3 ชีสกรอบขอบเลย ์ท่ีเขำ้กนัไดดี้กบัรสท่ีเป็นท่ีนิยมตลอดกำลอยำ่งฮอกไก
โดชีสซูเปอร์ฮำวำยเอ้ียน โดยมีขอบเป็นชีสถึง 3 ชั้น ผสมผสำนอยำ่งลงตวักบัมนัฝร่ังทอดจำกเลย ์โดยทำงเลยเ์องก็ไดอ้อก
รสชำตสุดพิเศษออกมำด้วยเช่นกัน เช่น รสชีสพิซซ่ำ และ รสซีฟู้ ดชีสพิซซ่ำ กลยุทธ์กำรจับมือร่วมกันในคร้ังน้ีเอ้ือ
ประโยชน์ให้กบัทั้งทำงพิซซ่ำ ฮทัและเลย ์เน่ืองจำกทั้งสองสำมำรถเพ่ิมคุณค่ำให้กบัแบรนด์ ขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ และเพ่ิม
ควำมน่ำเช่ือถือของแบรนดใ์นหมู่ลูกคำ้ได ้

 
 
พซิซ่า ฮัทและซองซอสมะเขอืเทศแบบต่อเนือ่ง 5 ซอง  

พิซซ่ำ ฮทั ใหค้วำมใส่ใจในกำรพฒันำและกำรจดักำรรำคำวตัถุดิบ ดงันั้น พิซซ่ำ ฮทัจึงไดร่้วมกบับริษทั ศรีไทยเดล่ี
ฟู้ ดส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นหุน้ส่วนทำงธุรกิจพฒันำซองซอสมะเขือเทศชนิดใหม่ ท่ีติดกนัต่อเน่ือง 5 ซอง ซ่ึงโครงกำรน้ีช่วยให ้ พิซซ่ำ 
ฮทัสำมำรถลดกำรใชซ้องพลำสติกและลดค่ำใขจ่้ำยไดอี้กดว้ย  
 ซองซอสมะเขือเทศรูปแบบเดมิ ซองซอสมะเขือเทศแบบต่อเนื่อง 5 ซอง  
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
กำรทุจริตยงัคงเป็นภยัคุกคำมระดบัโลก  ทุกองคก์รจึงควรใหค้วำมส ำคญัและร่วมมือในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์

รัปชนั   กำรคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบจะส่งผลให้ตน้ทุนในกำรผลิตสินคำ้สูงข้ึน   ก ำไรขององค์กรยอ่มจะลดลงหำกรำคำ
สินคำ้เท่ำเดิม   ในทำงกลบักนัถำ้เรำเพ่ิมรำคำสินคำ้ตำมตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ควำมตอ้งกำรสินคำ้นั้นๆ ก็อำจลดลงไปดว้ย    ถำ้
บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั  นอกจำกก ำไรท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรลดค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวแลว้  ยงั
ท ำใหภ้ำพลกัษณ์ของบริษทัดีข้ึน รวมถึงควำมตอ้งกำรสินคำ้ก็อำจเพ่ิมข้ึนตำมล ำดบั   บริษทัฯ เช่ือวำ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย
คงยินดีท่ีจะร่วมงำน หรือลงทุนในบริษทัท่ีมีธรรมำภิบำลและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั  ซ่ึงจะท ำให้บริษทัฯ สำมำรถ
ขยำยธุรกิจไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

 
บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม  ยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร

ปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั   คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหบ้ริษทัฯ มีนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั
ตั้งแต่ปี 2553  และมีกำรแกไ้ขนโยบำยดงักล่ำวเป็นระยะ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบักำรบริหำรธุรกิจในปัจจุบนั 
โดยสำมำรถดูเน้ือหำเพ่ิมเติมของนโยบำยดังกล่ำวได้ท่ี http://th.thoresen.com/corporate_governance.html นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ยงัมีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เขำ้ร่วมประกำศเจตนำรมณ์กบัโครงกำรแนวร่วมปฎิบติัของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC )  ซ่ึงบริษทัฯ ได้
ยื่นประกำศเจตนำรมณ์กบั CAC  เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะ
ประกอบธุรกิจอยำ่งโปร่งใส เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยมัน่ใจไดว้ำ่บริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีค ำนึงถึงกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวำ่งกำรจดัเตรียมเอกสำรเพ่ือยื่นขอกำรรับรองต่อไป  โดยตั้งเป้ำหมำยให้ไดรั้บ
กำรรับรองจำก CAC ภำยในปี 2564 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  บริษทัฯ ไดมี้กำรออกนโยบำยและมำตรกำรอ่ืนๆ เช่น นโยบำยและขั้นตอน

ปฏิบติัเก่ียวกบัของขวญัและกำรเล้ียงรับรอง นโยบำยและขั้นตอนปฏิบัติเก่ียวกบักำรบริจำคและกำรให้กำรสนับสนุน 
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันในงำนทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น โดยคำดว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรและสำมำรถเผยแพร่ไดใ้นช่วงตน้ปีของปี 2564 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั
ฉบบัแกไ้ขของบริษทั  และบงัคบัใชก้บัทุกแผนกในองค์กร รวมถึงบริษทัย่อย และบริษทัร่วมทุกบริษทั  โดยไดท้ ำกำร
ส่ือสำรนโยบำยดงักล่ำวทั้งภำยในภำยนอกองค์กร ผ่ำนระบบ Intranet ส ำหรับพนักงำน และอีเมล ส ำหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภำยใน รวมถึงคู่คำ้ของบริษทัฯ ใหรั้บทรำบและใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำม 

 
นอกจำกน้ี  บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง  ท ำกำรประเมินควำมเส่ียงทำงธุรกิจ รวมถึงควำมเส่ียงดำ้น

คอร์รัปชนั  คอยตรวจสอบ และประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำ  เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันได้ นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้มีกำรรณรงค์กำรต่อต้ำน        
คอร์รัปชนั โดยจดัท ำวดีีโอคลิปของผูบ้ริหำรเผยแพร่ในองคก์ร รวมทั้งกำรจดัท ำสติกเกอร์ “No Corruption” ใหก้บัพนกังำน
โดยเดินแจกถึงโตะ๊ท ำงำนของทุกคน มีกำรจดัอบรมใหก้บัพนกังำนเขำ้ใหม่เพ่ือให้รับทรำบและเขำ้ใจนโยบำยของบริษทัฯ 
นอกจำกนั้น บริษทัฯ ไดมี้กำรวำงแผนท่ีจะจดัอบรมให้กบัพนกังำนปัจจุบนัอยำ่งนอ้ยปีละคร้ังทั้งในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ โดยจะเร่ิมตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป เพ่ือให้มัน่ใจวำ่พนกังำนทุกคนไดเ้ขำ้ใจในเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัป
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ชนั  บริษทัฯ ไดว้ำงแผนใหพ้นกังำนท ำแบบทดสอบก่อนและหลงักำรอบรมเก่ียวกบักำรคอร์รัปชนั ซ่ึงหำกมีพนกังำนยงัไม่
เขำ้ใจในประเด็นใด บริษทัฯ จะท ำกำรจดักำรอบรมเพ่ิมเติมในเร่ืองดงักล่ำวต่อไป 

 

 
 
บริษทัฯ ไดก้ ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชนัไวห้ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จดหมำย อีเมล 

หรือสำมำรถร้องเรียนไดโ้ดยตรงผ่ำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นตน้ ซ่ึงหำกมีขอ้ร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน จะเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรตรวจสอบเบ้ืองตน้ และรำยงำนต่อไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพ่ือพิจำรณำผลกำรตรวจสอบ รวมทั้งบทลงโทษต่อไป ในกรณีมีกำรตรวจสอบแลว้วำ่เป็นกรณีท่ีมีกำรทุจริตคอร์รัปชนัจริง 
โดยปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ ยงัไม่เคยปรำกฏมีเหตุกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชนัใดๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้ำหมำยท่ีจะไม่ให้มี
เหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชนัเกิดข้ึนในทุกๆ ปี 

 
ช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียนและกำรตรวจสอบกรณีเกิดกำรคอร์รัปชนั  

 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั 

 
โครงกำรเด่น 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ ไดมี้กำรริเร่ิมโครงกำร IA แจง้เตือนข่ำว : กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั (ส่ิงท่ี
คุณควรรู้เก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน) เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในกลุ่มพนักงำนของบริษทัฯ เก่ียวกับกำร
ต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรส่ือสำรช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ เช่น ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำร
แจง้เบำะแส เพื่อท่ีจะสำมำรถรำยงำนพฤติกรรมท่ีไม่น่ำไวว้ำงใจท่ีอำจเก่ียวขอ้งกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั
ได ้ 
 
 

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

จ านวนข้อร้องเรียน (คร้ัง) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ ำนวนขอ้ร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชนัท่ีไดรั้บ 0 0 0 
จ ำนวนขอ้ร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชนัท่ีตดัสินแลว้วำ่มีควำมผิด 0 0 0 

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


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

 - 171 -  

 
 

 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

จติส านึกรับผดิชอบ 
 
การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ ตระหนกัวำ่ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ นั้น อำจมีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนท่ี
บริษทัฯ ด ำเนินกำรอยู ่บริษทัฯ จึงมีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจท่ีค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งในบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือ เพื่อลดผลกระทบดงักล่ำวท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรประเมินควำมเส่ียงก่อนเร่ิมด ำเนินงำนใหม่ๆ 
รวมทั้งหำทำงแกไ้ขอยำ่งมีประสิทธิผลสูงสุด นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรลดกำรใชว้ตัถุดิบท่ี
ก่อใหเ้กิดมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้ม กำรรณรงคก์ำรใชท้รัพยำกรทำงธรรมชำติอยำ่งรู้คุณค่ำ และกำรใชพ้ลงังำนธรรมชำติท่ีมีอยู่
อยำ่งจ ำกดั อีกทั้งยงัส่งเสริมใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัฯ อยำ่งต่อเน่ือง 
เช่น กิจกรรมปลูกป่ำ 
 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อปัญหำทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม มุ่งมั่นท่ีจะพฒันำบทบำททำงด้ำน
ส่ิงแวดล้อม  และหำแนวทำงปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในกำรพฒันำองค์กรอย่ำงย ัง่ยืน จึงได้มีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกับ
กฎระเบียบและขอ้บังคบัด้ำนส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดมี้กำรส่ือสำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมให้เกิดแนวปฏิบติัท่ีดีต่อ
กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้มตลอดห่วงโซ่คุณค่ำขององค์กร โดยมีประเด็นส ำคญัทำงด้ำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 4 
ประเด็น คือ กำรบริหำรจดักำรของเสียและวงจรผลิตภณัฑ์ กำรบริหำรจดักำรพลงังำน กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และกำร
บริหำรจดักำรน ้ ำและน ้ ำเสีย โดย TTA มีเป้ำหมำยระยะยำวท่ีจะลดขยะพลำสติกท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนลงร้อยละ 30 
ภำยใน 3 ปี จำกจ ำนวนขยะท่ีจดัเก็บไดใ้นปี 2563 
 
การบริหารจดัการพลงังาน 

ในปัจจุบันควำมต้องกำรทำงด้ำนพลงังำนของโลกมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสูงมำกข้ึน เน่ืองมำจำกผูบ้ริโภคมีควำม
ตอ้งกำรพลงังำนท่ีหลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน บริษทัฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของพลงังำนท่ีมีอยูอ่ย่ำงจ ำกดั และตระหนกัเป็น
อยำ่งยิง่วำ่พลงังำนถือเป็นตน้ทุนและปัจจยัหลกัของกำรด ำเนินธุรกิจ  หำกบริษทัฯ สำมำรถบริหำรจดักำรพลงังำนไดอ้ยำ่งมี
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ประสิทธิภำพแลว้นั้น จะสำมำรถช่วยลดตน้ทุนในกำรผลิตและลดผลกระทบเชิงลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มรวมถึงสังคมโลกได้
เช่นกนั 

 
บริษทัฯ มีนโยบำยเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสนับสนุนกำรใชพ้ลงังำนในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิผลและใชพ้ลงังำน

อย่ำงชำญฉลำดในกำรปฏิบติังำน เช่น กำรเลือกใชห้ลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ LED ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีกำร
รณรงคใ์หพ้นกังำนช่วยปิดไฟในช่วงพกักลำงวนั เพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนอีกดว้ย ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำรพลงังำน 
บริษทัฯ ไดม้อบหมำยใหแ้ผนกธุรกำรดูแลกำรบริหำรจดักำรดำ้นพลงังำนภำยในอำคำรส ำนกังำน นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมี
ควำมมุ่งมัน่ท่ีจะมองหำพลงังำนทำงเลือกซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งลดมลพิษ เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่ง
ย ัง่ยืนให้เกิดข้ึนภำยในองค์กรทั้งในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ เช่น ในกลุ่มธุรกิจอำหำรอย่ำงพิซซ่ำ ฮทั มีกำรเลือกใช้
อุปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัพลงังำนภำยในร้ำน เช่น กำรเปล่ียนหลอดไฟแสงสวำ่งเป็น LED ส ำหรับร้ำนท่ีก่อสร้ำงใหม่ทุกสำขำ 
และส ำหรับร้ำนเดิมจะมีกำรทยอยเปล่ียนทดแทนในต ำแหน่งท่ีช ำรุด นอกจำกน้ี ยงัไดมี้กำรปรับเปล่ียนอุปกรณ์ในร้ำน เช่น 
เคร่ืองปรับอำกำศ เตำอบ และเตำทอด ใหมี้กำรประหยดัพลงังำนมำกข้ึน และลดปริมำณของเสียจำกกำรผลิตไดด้ว้ย ส ำหรับ
ธุรกิจขนส่งทำงเรืออยำ่งชิปป้ิง ไดมี้กำรปรับเปล่ียนหลอดไฟทั้งในอำคำรส ำนกังำนและเรือขนส่งสินคำ้ให้เป็นแบบ LED 
ซ่ึงจะปล่อยควำมร้อนออกมำนอ้ยกวำ่หลอดไฟทัว่ไป ซ่ึงจะช่วยลดกำรใชพ้ลงังำน โดยในปี 2563 เรือทุกล ำจะตอ้งไดรั้บ
กำรเปล่ียนเป็นหลอดไฟระบบดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว นอกจำกน้ี ในเรือขนส่งสินค้ำยงัได้มีกำรใช้ระบบควบคุม
น ้ ำมนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) ของเช้ือสูบเคร่ืองจกัรใหญ่และติดตั้งอุปกรณ์ Mewist Duct บริเวณหำงเสือเรือ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพของเคร่ืองยนต์ ประหยัดพลังงำนในกำรเดินเรือแต่ละคร้ัง และประหยัดกำรใช้น ้ ำมันเ ช้ือเพลิง                      
ในขณะเดียวกนั ธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังอยำ่ง เมอร์เมด มำริไทม ์มีกำรอปัเดตอุปกรณ์และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ เพ่ือให้ตรงตำม
มำตรฐำนกำรใชพ้ลงังำน   

 
โครงการเด่น 
โครงกำรประหยดักำรใชพ้ลงังำน 
 

ในปี 2563 พิซซ่ำ ฮทัไดมี้กำรจดัวำงรูปแบบร้ำนใหม่ท่ีใชพ้ื้นท่ีนอ้ยลง โดยมีพ้ืนท่ีอยูร่ะหวำ่ง 80 - 100 ตำรำงเมตร 
เพ่ือท่ีจะสำมำรถประหยดัและลดกำรใชพ้ลงังำนต่ำงๆ ได ้เช่น เคร่ืองปรับอำกำศ แสงไฟ เป็นตน้ นอกจำกน้ี พิซซ่ำ ฮทัยงัได้
มีกำรติดตั้ง “เคร่ืองปรับอำกำศชนิดติดเพดำน” เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิภำยในร้ำนสำขำทดลอง ซ่ึงสำมำรถช่วยปรับปรุงระบบ
ปรับอำกำศภำยในครัวได ้นอกจำกน้ี ยงัมีรูปแบบกำรประหยดัพลงังำนรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีทำงพิซซ่ำ ฮทัไดใ้ชใ้นกำรก่อสร้ำง
และพฒันำร้ำน โดยกำรใชว้สัดุท่ีสำมำรถช่วยในกำรลดกำรใชพ้ลงังำนได ้เช่น ไมเ้ทียม (Fiber cement / Artificial wood) 
เป็นตน้ 

 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกเป็นประเด็นท่ีทุกประเทศทัว่โลกให้ควำมสนใจเช่นเดียวกบัประเทศ
ไทย ซ่ึงไดเ้ขำ้ร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำสหประชำชำติวำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC) ในปี 2537 และไดใ้หส้ตัยำบนัเขำ้ร่วมรับรองพิธีสำรเกียวโต (Kyoto Protocol) 
ในปี 2545 จนกระทัง่มำถึงขอ้ตกลงปำรีส (Paris Agreement) ท่ีภำคีสมำชิกก ำหนดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยร่วมกนัระดบัโลกในกำรจดักำรควบคุมกำรใชก๊้ำซเรือนกระจก ส ำหรับประเทศไทยนั้น ไดมี้กำรตั้งเป้ำหมำย
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กำรมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined Contributions : NDC) ใน 3 สำขำ ไดแ้ก่ 1) สำขำพลงังำนและขนส่ง 2) 
สำขำของเสีย และ 3) สำขำกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม โดยตั้งเป้ำท่ีจะลดก๊ำซเรือนกระจกให้ไดร้้อยละ 20-25 ภำยในปี 
2573 

ปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกเป็นประเด็นท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคญั จน
มีกำรตั้งเป้ำหมำยร่วมกนัในกำรควบคุมกำรเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลก โดยกำรควบคุมปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกผำ่นกฎระเบียบขอ้บงัคบัของแต่ละอุตสำหกรรมท่ีเขม้งวด และไดก้ลำยเป็นควำมทำ้ทำยใหม่ของภำคเอกชนไทย ซ่ึง
รวมถึง TTA ในฐำนะบริษทัชั้นน ำดำ้นกำรลงทุนในธุรกิจท่ีหลำกหลำย เช่น ในธุรกิจขนส่งทำงเรือ ท่ีไดรั้บผลกระทบจำก
ภำวะเรือนกระจก ในขณะเดียวกนั กำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวยงัส่งผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศเช่นกนั 

 
ขอ้มูลปริมำณก๊ำซเรือนกระจกในรำยงำนประจ ำปี 2563 ฉบับน้ี ครอบคลุมธุรกิจท่ีเป็นแหล่งรำยได้หลกัของ

บริษทัฯ และธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนกำรลงทุนมำกกวำ่ก่ึงหน่ึง และมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร ประกอบดว้ย ธุรกิจ
ขนส่งทำงเรือและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง  
 
แนวทางการบริหารจดัการ 

ตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภำพ ประหยดัพลังงำนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ปัจจุบัน บริษทัฯ มีนโยบำยและมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเป็นรูปธรรม  มีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยและวำงกลยทุธ์ทั้งในระยะสั้นและยำว มีกำรคิดคน้นวตักรรมเขำ้มำช่วย โดยมีหน่วยงำน Marine Department ท ำ
หนำ้ท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและด ำเนินกำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจกใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ พร้อมกบัก ำหนด
แนวทำงกำรจัดกำรพลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรหำพลงังำนทำงเลือกควบคู่กันไป นอกจำกนั้น บริษทัฯ ยงัมี
นโยบำยให้บริษทัต่ำงๆ ท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปลงทุนมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและมี
กำรบริหำรจดักำรพลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎขอ้บงัคบัของอุตสำหกรรมนั้นๆ อยำ่งเคร่งครัด เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพ่ือช่วยบรรเทำปัญหำน้ีร่วมกบัสงัคม  
 
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
บริษทัฯ มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก ดงัน้ี 
 

กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมายปี 2564 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ด ำเนินกำรลดมลพิษทำง
อำกำศจำกเรืออยำ่งเคร่งครัด ตำม
อนุสญัญำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยกำร
ป้องกนัมลพิษ จำกเรือภำคผนวกท่ี 6 
(MARPOL Annex VI) ซ่ึงเป็นกฎ
ขอ้บงัคบั เก่ียวกบักำรป้องกนัมลพิษทำง
อำกำศจำกเรือ จดัท ำข้ึนในกรอบของ 
องคก์ำรทำงทะเลระหวำ่งประเทศ 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ไดรั้บ
ประกำศนียบตัรของกำรบงัคบัใช้
แผนกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซดจ์ำกเรือของ
บริษทัฯ จำกกำรปฏิบติัตำม
กฎระเบียบ MRV (Monitoring, 
Reporting, Verification) ของ
สหภำพยโุรป ซ่ึงประกอบไปดว้ย

 เดินหนำ้ปฏิบติัตำม
กฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของ IMO อยำ่งต่อเน่ือง 
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กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมายปี 2564 
(IMO: International Maritime 
Organization) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และ
สภำพแวดลอ้ม รวมถึงสถำนกำรณ์โลก
ร้อน ณ ปัจจุบนั ใน ทุกพ้ืนท่ีท่ีเรือขนส่ง
สินคำ้ของบริษทัฯ ใหบ้ริกำร  

 ใชซ้อฟแวร์ IMO Data Collection 
System (DCS) เพื่อบนัทึกกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซดข์องเรือทุกล ำ เพื่อ
วำงแผนกำรเดินเรือในโหมด ECO ซ่ึง
ช่วยลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ได ้

 ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของ IMO อยำ่ง
เคร่งครัดโดยเปล่ียนไปใชน้ ้ ำมนัเตำท่ีมี
ก ำมะถนัต ่ำ (LSFO) เพื่อลดปริมำณ
ก ำมะถนัในเช้ือเพลิงท่ีเรือใช ้(Sulfur 
Cap 2020) 

กำรเก็บขอ้มูล กำรรำยงำนผลและ
กำรตรวจวดัผลลพัธ์ท่ีไดเ้ก่ียวกบั
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซดข์องเรือแต่ละ
ล ำ  

 สำมำรถควบคุมกำรปล่อยก๊ำซ
ซลัเฟอร์ออกไซดห์รือสำรอ่ืนๆ ท่ี
เป็นตวักำรในกำรก่อใหเ้กิดก๊ำซ
เรือนกระจก ใหอ้ยูใ่นปริมำณท่ีต ่ำ
กวำ่ร้อยละ 3.5 ตำมขอ้ก ำหนด
ปัจจุบนั 

 สำมำรถลดปริมำณก๊ำซซลัเฟอร์ 
ออกไซดใ์หต้ ่ำกวำ่ร้อยละ 0.5 ตำม
ขอ้ก ำหนดใหม่ขององคก์ำรทำง
ทะเลระหวำ่งประเทศ ท่ีจะบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นตน้ไป 
 

 เมอร์เมด มำริไทม ์มุ่งมัน่ลดปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเตำมแผน รวมถึง
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใชพ้ลงังำน
อยำ่งคุม้ค่ำและปฏิบติัตำมแนวทำง
มำตรฐำน ISO ฉบบัล่ำสุด และ
ขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ อยำ่งเคร่งครัด 

 

 ปี 2562 เมอร์เมด มำริไทม ์
สำมำรถลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำช
เรือนกระจก (Scope 1) ไดร้้อยละ 
22 เม่ือเทียบกบัปี 2561 และหำก
เทียบกบัปี 2560 สำมำรถลดลงได้
ร้อยละ 19  

 ปี 2562 เมอร์เมด มำริไทม ์
สำมำรถลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก (Scope 2) ไดร้้อยละ 
42 เม่ือเทียบกบัปี 2561 และเม่ือ
เทียบกบัปี 2560 สำมำรถลดลงได้
ร้อยละ 39 

 ปี 2563 เมอร์เมด มำริไทม ์
สำมำรถลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำช
เรือนกระจก (Scope 1) ไดร้้อยละ 
6 เม่ือเทียบกบัปี 2562 และหำก
เทียบกบัปี 2561 สำมำรถลดลงได้

- 
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กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมายปี 2564 
ร้อยละ 27  

 ปี 2563 เมอร์เมด มำริไทม ์
สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก (Scope 2) ไดร้้อยละ 19 
เม่ือเทียบกบัปี 2562 และเม่ือเทียบ
กบัปี 2561 สำมำรถลดลงไดร้้อย
ละ 54 

 เมอร์เมด มำริไทม ์มีระบบกำร
ตรวจสอบพลงังำน (Energy Review 
System) ซ่ึงจะท ำกำรทบทวนคุณภำพ
ของระบบและควำมกำ้วหนำ้ทุกๆ ปี 
รวมถึงมีกำรจำ้งบริษทัภำยนอกมำท ำ
กำรตรวจประเมินคุณภำพของขอ้มูลกำร
ใชพ้ลงังำนและกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก 

 ปี 2562 เมอร์เมด มำริไทม ์
สำมำรถลดปริมำณกำรใชพ้ลงังำน
ไฟฟ้ำลงเหลือ 1,362,689 วตัต ์จำก 
2,132,565 วตัตใ์นปี 2561 

 ปี 2563 เมอร์เมด มำริไทม ์
สำมำรถลดปริมำณกำรใชพ้ลงังำน
ไฟฟ้ำลงเหลือ 1,061,667 วตัต ์จำก 
1,343,241 วตัตใ์นปี 2562 

- 

 เมอร์เมด มำริไทม ์มีแผนท่ีจะเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใชเ้ช้ือเพลิงใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบจำก
มลภำวะทำงอำกำศ ตลอดจนติดตั้งแผง
โซลำเซลล ์เพื่อน ำมำใชเ้ป็นพลงังำน
ทดแทนบนเรือ 

 

 ปี 2562 เมอร์เมด มำริไทม ์ใช้
น ้ ำมนัในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้
ในกองเรือลดลงร้อยละ 38 เม่ือ
เทียบกบัปี 2561 ท ำใหส้ำมำรถลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซซลัเฟอร์ได
ออกไซดล์งเหลือ 796 ตนั จำก 
1,247 ตนั ในปี 2561 และลด
ปริมำณกำรปล่อยไนโตรเจน
ออกไซดล์งเหลือ 831 ตนั จำก 
1,302 ตนัในปี 2561 

 ปี 2563 เมอร์เมด มำริไทม ์ใช้
น ้ ำมนัในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้
ในกองเรือลดลงร้อยละ 6 เม่ือ
เทียบกบัปี 2562 ท ำใหส้ำมำรถลด
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซซลัเฟอร์ได
ออกไซดล์งเหลือ 67 ตนั จำก 
1,061 ตนัในปี 2562 ทั้งยงัสำมำรถ
ลดปริมำณกำรปล่อยไนโตรเจน
ออกไซดล์งเหลือ 70 ตนั จำก 
1,108 ตนัในปี 2562 

 เมอร์เมด มำริไทม ์อยู่
ระหวำ่งกำรศึกษำกำรติดตั้ง
แผงโซลำเซลล ์เพื่อน ำมำใช้
เป็นพลงังำนทดแทนบนเรือ  
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โครงการเด่น 
1. แผนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกองเรือโทรีเซน ชิปป้ิง 

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่ึงในก๊ำซเรือนกระจก ท่ีก่อให้เกิดสภำวะโลกร้อน จำกผลกำรศึกษำของ IMO ในปี 
2557 พบว่ำ กำรขนส่งทำงเรือมีส่วนในกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ทั้งหมด ซ่ึง TTA ไดต้ระหนักถึงผลกระทบดงักล่ำว จึงไดก้ ำหนดมำตรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และไดริ้เร่ิม
โครงกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี   
 

1. กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและกำรตรวจวดัปริมำณกำรปล่อยก๊ำซของเรือแต่
ละล ำ 

2. จดัท ำแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติักำรเพ่ือลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของกองเรือ 
 กำรใชน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีมีซลัเฟอร์ไดออกไซดต์ ่ำกวำ่และทดลองใชน้ ้ ำยำพิเศษผสมในน ้ ำมนัเช้ือเพลิง เพ่ือ

ช่วยใหเ้กิดกำรเผำไหมท่ี้สมบูรณ์ยิง่ข้ึนและลดควำมส้ินเปลืองของน ้ ำมนัเช้ือเพลิงลง 
 ใชร้ะบบกำรควบคุมกำรใชป้ริมำณน ้ ำมนัหล่อล่ืน (Alpha Lubricator) เพ่ือลดควำมส้ินเปลืองของน ้ ำมนั

เช้ือเพลิงในกระบอกสูบ 
 บ ำรุงและดูแลอุปกรณ์ต่ำงๆใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีเหมำะสม เพ่ือสำมำรถปฏิบติักำรไดเ้ตม็ประสิทธิภำพ 
 ศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำพำสปอร์ตสีเขียว (Green Passport Certification) มำใชก้บัเรือ 
 

ผลจำกควำมมุ่งมัน่และควำมพยำยำมในลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้โทรีเซน ชิปป้ิง 
ไดรั้บประกำศนียบตัรของกำรบงัคบัใชแ้ผนกำรปล่อย ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกเรือของบริษทัฯ ตำมกฎระเบียบ MRV 
(Monitoring, Reporting, Verification) ของสหภำพยุโรป ซ่ึงประกอบไปดว้ย กำรเก็บขอ้มูล กำรรำยงำนผล และกำร
ตรวจวดัผลลพัธ์ท่ีได ้เก่ียวกบัปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดข์องเรือแต่ละล ำ กำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบดงักล่ำว
นอกจำกจะสร้ำงผลกระทบดีกบัส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัท ำให้ลูกคำ้รำยส ำคญัทัว่โลกไวว้ำงใจในกำรเลือกใชบ้ริกำรขนส่งทำง
เรือกบัโทรีเซน ชิปป้ิง โดยเฉพำะในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร เดินเรือไปในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีกฎระเบียบเคร่งครัด อยำ่งเช่น เขตพ้ืนท่ี 
ECA (Emission Control Area) ในทวปียโุรปและอเมริกำเหนือ นอกจำกน้ี โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัไดรั้บประกำศนียบตัรในกำร
บนัทึกกำรใชเ้ช้ือเพลิงของเรือขณะเดินทำงไปยโุรป EUMRV และ IMODCS ซ่ึงเป็นกำรยืนยนัวำ่ เรือของบริษทัฯ มีกำร
ตรวจสอบและรำยงำนผลเก่ียวกบัปริมำณกำรปล่อย CO2 ตำมมำตรฐำนระดบัสำกล 
 
2. แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมอร์เมด มาริไทม์ 

เมอร์เมด มำริไทม ์ไดร้ำยงำนเก่ียวกบักำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก นบัตั้งแต่ปี 2559 เป็นตน้มำ และมีกำรตรวจสอบให้แน่
ชดัวำ่ระบบบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูค่รอบคลุมบริทดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ในระหวำ่งปี บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุม
กลุ่มผูบ้ริหำรเพ่ือทบทวนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและดำ้นกำรจดักำรพลงังำน  ซ่ึงกำรด ำเนินงำนท่ี
เหมำะสมตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ ช่วยส่งเสริมให้บริษทัฯ บรรลุเป้ำหมำยในกำรใช้พลงังำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน อนัน ำไปสู่กำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกไดม้ำกข้ึน 
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ในอนำคต เมอร์เมด มำริไทม์ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันำแผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้พลงังำนในทุกภำคส่วน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้ไดม้ำกท่ีสุด ควบคู่ไปกบักลยทุธ์ในกำรน ำพลงังำนหมุนเวียนมำใช ้
อำทิ เช่น กำรติดตั้งระบบพลงังำนแสงอำทิตย ์เป็นตน้ 
 
การจดัการน า้และน า้เสีย 

ปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงในสภำพภูมิอำกำศและส่ิงแวดลอ้มจำกกำรใชท้รัพยำกรของมนุษย ์กำรตดัไมท้ ำลำยป่ำ 
ส่งผลให้อุณหภูมิโลกร้อนข้ึน ภำวะภยัแลง้มีมำกข้ึน กำรขำดแคลนน ้ ำสูงข้ึน กำรดูแลรักษำ จดัหำและใชท้รัพยำกรน ้ ำอยำ่ง
คุม้ค่ำ จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งตระหนกัเป็นอยำ่งยิง่ กำรบริหำรจดักำรน ้ ำอยำ่งครบวงจรท่ีดีนอกจำกจะช่วยลดตน้ทุนกำรซ้ือน ้ ำดิบมำ
ใชใ้นกระบวนกำรผลิตแลว้ ยงัช่วยลดปริมำณน ้ ำเสียและลดค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเสียอีกดว้ย 

 
บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรส่งเสริมกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงสำมำรถติดตำมไดจ้ำกหนำ้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (http://th.thoresen.com/corporate_governance.html) รวมถึงบริษทัในเครือ
ไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มเช่นกนั ส ำหรับธุรกิจขนส่งทำงเรือและธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง มีมำตรกำรบ ำบดั
น ้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล โดยโทรีเซน ชิปป้ิง มีมำตรกำรบ ำบดัน ้ ำอบัเฉำเรือ (Ship’s Ballast Water)  รวมทั้งมีกำรติดตั้ง
อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีช่วยท ำลำยส่ิงมีชีวติแปลกปลอมและชนิดพนัธ์ุต่ำงถ่ินท่ีติดมำกบัน ้ ำอบัเฉำเรือให้หมดไปก่อนปล่อย
ลงสู่ทะเลเสมอ โดยด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์บ ำบดัน ้ ำอบัเฉำเรือ (BWT) บนเรือทั้ง 24 ล ำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในปี 2563     
 

TTA ถือเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูใ้หบ้ริกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ บริกำรดำ้นกำรขนส่งทำงเรือและบริกำรวิศวกรรมใตท้ะเล 
ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยำกรน ้ ำอนัเน่ืองมำจำกกำรปล่อยน ้ ำเสียลงทะล  ดังนั้น โทรีเซน ชิปป้ิง และเมอร์เมด         
มำริไทม ์จึงไดท้ ำกำรจดัตั้งหน่วยงำน Technical Department เพ่ือดูแลกำรบริหำรจดักำรน ้ ำและน ้ ำเสีย นอกจำกน้ี เพ่ือให้
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดขององคก์ำรทะเลระหวำ่งประเทศ โทรีเซน ชิปป้ิง ไดก้ ำหนดมำตรกำรลดกำรปล่อยของเสียท่ีเกิดจำก
ครำบน ้ ำมนัปนเป้ือน โดยก ำหนดให้มีกำรติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ ำมนั (Oily Water Separator) เพ่ือกรองน ้ ำมนัท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
ด ำเนินงำนจำกน ้ ำเสียก่อนจะปล่อยลงสู่ทะเล โดยเรือทุกล ำจะมีเคร่ืองกรองน ้ ำมนัติดตั้งไว ้และมีกำรใชร้ะบบกรองน ้ ำมนัออก
จำกน ้ ำเสียทุกคร้ัง นอกจำกน้ี ยงัท ำกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ ำเสียท่ีผ่ำนกำรกรองน ้ ำมนัแลว้ ก่อนปล่อยลงสู่ทะเลอีกขั้นตอน
หน่ึง เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่จะไม่มีส่ิงปนเป้ือนท้ิงลงสู่ทะเล และเพ่ือช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของทะเล  ซ่ึงจำกกำรตรวจสอบคุณภำพ
น ้ ำเสียท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ปริมำณน ้ ำมนัท่ีเหลือปนเป้ือนอยู่ในน ้ ำเสียท่ีจะปล่อยสู่ทะเล มีน้อยกว่ำร้อยละ 15 ppm  และสืบ
เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำและน ้ ำเสียอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ โทรีเซน ชิปป้ิง ไดรั้บใบส ำคญัรับรอง
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรป้องกันมลพิษจำกน ้ ำมนั หรือ International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP 
Certificate) จำกกำรปฏิบติัตำมกฎอยำ่งเคร่งครัด นอกจำกน้ี เมอร์เมด มำริไทม ์และโทรีเซน ชิปป้ิง ยงัไดติ้ดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำ
เสียท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนบนเรือก่อนปล่อยลงสู่ทะเล (เคร่ืองกรอง) ซ่ึงไดรั้บกำรรับรองคุณภำพและมีกำรตรวจสอบโดย    
ผูต้รวจสอบ (Surveyor) 

 
ส ำหรับธุรกิจอำหำร เช่น พิซซ่ำ ฮทั และ ทำโก ้เบลล ์จะมีกำรติดตั้งเคร่ืองดกัจบัไขมนัก่อนปล่อยน ้ ำสู่ระบบท่อรวม

ของหำ้งสรรพสินคำ้และมีหน่วยงำนสำธำรณสุขจำกภำยนอกสุ่มตรวจคุณภำพน ้ ำเป็นประจ ำ ในส่วนของธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือ
กำรเกษตร PMTA ไดมี้กำรวำ่จำ้งผูรั้บเหมำท่ีมีใบรับรองเพ่ือเขำ้มำจดักำรของเสีย รวมทั้งไดมี้กำรวำงระบบกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย 
ด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำมผล และรำยงำนกำรบริหำรจดักำรของเสียและน ้ ำเสียต่อภำครัฐ 
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การจดัการของเสียและวงจรผลติภัณฑ์ 
ปัจจุบนัจ ำนวนประชำกรโลกท่ีเพ่ิมมำกข้ึนส่งผลให้เกิดควำมตอ้งกำรสินคำ้และบริกำรมำกยิ่งข้ึน และเกิดกำร

บริโภคท่ีสูงข้ึน น ำไปสู่ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรของเสียและวงจรผลิตภณัฑ์ ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในปัญหำส ำคญัของหลำย
ประเทศทัว่โลก โดยในปี พ.ศ. 2593 หรือในอีก 30 ปีขำ้งหนำ้ คำดวำ่ของเสียทัว่โลกจะมีปริมำณเพ่ิมข้ึน 3.40 ลำ้นตนั และ
พ้ืนท่ีบริเวณเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิกถือเป็นแหล่งก ำเนิดของเสียมำกท่ีสุดในโลก โดยจะเพ่ิมข้ึน 2-3 เท่ำ จำกปริมำณ
ของเสียในปัจจุบนั ดงันั้น กำรบริหำรจดักำรของเสียท่ีดีและมีประสิทธิภำพจะช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น ในธุรกิจขนส่งทำงเรือของบริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจกในบรรยำกำศ และลดปริมำณของเสีย
ท่ีปล่อยลงสู่ทะเล ซ่ึงจะช่วยท ำให้ทะเลสะอำดข้ึน อนัจะส่งผลต่อภำพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ นอกจำกน้ี กำร
บริหำรจัดกำรของเสียท่ีดีจะช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้แก่บริษทัฯ ท ำให้ลูกคำ้ตอ้งกำรใช้บริกำรของบริษทัฯ มำกข้ึน 
เน่ืองจำกปัจจุบนัผูมี้ส่วนไดเ้สียหลำยกลุ่มใหค้วำมส ำคญัในดำ้นส่ิงแวดลอ้มและกำรบริหำรจดักำรของเสียมำกข้ึน 
 

บริษทัฯ ค ำนึงถึงกำรบริหำรจดักำรของเสียและวงจรผลิตภณัฑแ์ละมุ่งเนน้กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมี
ควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำรบริหำรจดักำรของเสีย เพ่ือใชท้รัพยำกรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ พร้อมทั้งลดปริมำณกำรเกิดของเสียให้น้อยท่ีสุดอย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ มีกำร
ก ำหนดนโยบำยทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงรวมถึงกำรบริหำรจดักำรของเสีย (โดยสำมำรถติดตำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ำก
หนำ้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ท่ี http://th.thoresen.com/corporate_governance.html) และสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังำน
ของบริษทัฯ ใชห้ลกั 4Rs ในกำรบริหำรจดักำรของเสียในองคก์ร ตำมหลกั 4Rs  

 Reduce (กำรลดกำรใชห้รือใชน้อ้ยเท่ำท่ีจ ำเป็น)  
 Reuse (กำรน ำทรัพยำกรกลบัมำใชซ้ ้ ำ)  
 Recycle (กำรน ำทรัพยำกรกลบัมำใชใ้หม่)  
 Replace (กำรใชท้รัพยำกรท่ีทดแทนกนัได)้  

กำรบริหำรจดักำรของเสียตำมหลกั 4R 

 
ยิ่งไปกวำ่นั้น บริษทัฯ มีกำรจดัท ำระบบกำรบริหำรจดักำร ติดตำม และป้องกนัผลกระทบต่อชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่กำรแยกประเภท กำรจดัเก็บ กำรขนส่ง และกำรก ำจดั รวมถึงมีกำรตรวจสอบปริมำณของเสียท่ีเกิดข้ึน
และส่งไปก ำจดัอีกดว้ย ซ่ึงจะสำมำรถใชท้รัพยำกรท่ีมีอยูอ่ย่ำงจ ำกดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดค่ำใชจ่้ำยในกำร
บริหำรจดักำรของเสียของบริษทัฯ และบริษทัฯ ยงัสำมำรถน ำของเสียท่ีผำ่นกำรคดัแยก เช่น กล่องกระดำษ กระดำษใชแ้ลว้ 
น ้ ำมนัใชแ้ลว้ และอ่ืนๆ ไปจ ำหน่ำยหรือเพ่ิมมูลค่ำในรูปแบบอ่ืนๆ  
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ในส่วนของโทรีเซน ชิปป้ิง และเมอร์เมด มำริไทมมี์แผนกำรจดักำรขยะเพ่ือจดัเก็บและลดปริมำณขยะอยำ่งเป็น
ระบบ และมีกำรจดัอบรมพนกังำนเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรของเสียบนเรือ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิบติัตำมขอ้ตกลง 
MARPOL และช่วยสร้ำงควำมตระหนกัรู้ใหแ้ก่พนกังำน 

 
ในส่วนของธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตร PMTA ไดมี้กำรวำ่จำ้งผูรั้บเหมำท่ีมีใบรับรองเพ่ือเขำ้มำจดักำรของเสีย

ทั้งท่ีเป็นอนัตรำยและไม่เป็นอนัตรำยอนัเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนำม ให้สอดคลอ้งตำมกฎหมำยของ
ประเทศเวียดนำม นอกจำกน้ี PMTA ไดมี้กำรวำงระบบกำรบ ำบดัน ้ ำเสียและกำรควบคุมดูแลกำรปล่อยของเสียในอำกำศ 
โดยมีค่ำใชจ่้ำยอนัเกิดจำกกำรก ำจดัขยะและบ ำบดัน ้ ำเสียรวมถึง คนงำนและกำรฝึกอบรมอยูท่ี่ประมำณ 10-15,000 ดอลลำร์
สหรัฐฯ ต่อเดือน และ PMTA ยงัไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำมผล และรำยงำนกำรบริหำรจดักำรของเสียต่อภำครัฐอีกดว้ย  
 

ตั้งแต่ปี 2562 PMTA ไดมี้กำรด ำเนินโครงกำรน ำยำงท่ีใชแ้ลว้กลบัมำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นพลงังำนท่ีสะอำดกวำ่ 
ท ำใหต้น้ทุนกำรใชเ้ช้ือเพลิงของบริษทัลดลง และช่วยลดปริมำณก๊ำซซลัเฟอร์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
โครงการเด่น 

โครงการรณรงค์ลดใช้พลาสตกิและลดการก่อพลาสตกิของบริษัท โทรีเซน ชิปป้ิง 

 
ในปี 2563 โทรีเซน ชิปป้ิง ไดมี้โครงกำรรณรงคล์ดใชพ้ลำสติกและ
ลดกำรก่อพลำสติก โดยมีกำรจัดท ำโปสเตอร์ เ พ่ือรณรงค์
ประชำสัมพนัธ์ให้กับพนักงำนเรือ และพนักงำนท่ีส ำนักงำน ได้
ทรำบถึงผลกระทบของขยะท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม และวิธีกำรช่วย   
รักษ์โลก เช่น กำรใช้ถุงผำ้ กำรแยกขยะ กำรจดักำรขยะอย่ำงเป็น
ระบบ ทั้ งน้ี โทรีเซน ชิปป้ิง ได้รับประกำศนียบัตรจำก Shore 
Facility ซ่ึงเป็นกำรยืนยนัวำ่ บริษทัฯ ไดมี้กำรจดักำรขยะอยำ่งเป็น
ระบบและไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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โครงการ TTA Zero Waste  
TTA ริเร่ิมจดัโครงกำร “TTA Zero Waste” ข้ึนในปีน้ี เพ่ือส่งเสริมให้พนักงำนบริหำรจดักำรขยะและรู้จกัใช้

ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อยำ่งคุม้ค่ำ ตำมหลกั 3R : Reduce, Reuse และ Recycle อนัเป็นหน่ึงในแนวทำงท่ีง่ำยท่ีสุด ท่ีพนกังำน
สำมำรถช่วยกนัลดปริมำณขยะภำยในส ำนกังำนและรักษำส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท ำงำน 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัวำงถงัขยะชุดใหม่ในห้องรับประทำนอำหำรและจดัท ำป้ำย Infographic ข้ึนเพ่ืออธิบำยถึงประเภท

ของถงัขยะ แบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตรำย และเพ่ือใหพ้นกังำนทุกคนสะดวกต่อกำรแยกขยะ 
 
นอกจำกน้ี ยงัไดจ้ดัท ำส่ือประชำสัมพนัธ์อยำ่งต่อเน่ือง อำทิ ภำพ infographic หนำ้จอคอมพิวเตอร์ โปสเตอร์ 3R 

ฯลฯ ควบคู่กบักำรจดักิจกรรมกระตุน้ใหพ้นกังำนจดักำรขยะอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสมและช่วยกนัลดปริมำณขยะโดยกำร
ใชซ้ ้ ำหรือกำรรีไซเคิล เช่น  กิจกรรมกำรเดินทรูปเพ่ือพบปะพนกังำนแต่ละแผนก กิจกรรม “ขยะน ำโชค” ชวนคดัแยกขยะ
ก่อนท้ิง กิจกรรม “Go Greener Bingo” เพ่ือสนบัสนุนพฤติกรรมกำรใชซ้ ้ ำเพ่ือลดขยะ เป็นตน้  

 
โครงกำร “TTA Zero Waste” ประสบควำมส ำเร็จในระดบัท่ีน่ำพอใจ พนกังำนให้ควำมร่วมมือในกำรแยกขยะ

ก่อนท้ิง และสำมำรถรวบรวมปริมำณขยะรีไซเคิล ประเภทขวดพลำสติกไดถึ้ง 11 กิโลกรัม กระป๋องอะลูมิเนียม 2 กิโลกรัม 
และขวดแกว้ 3.7 กิโลกรัม ในช่วงเดือนสิงหำคม – พฤศจิกำยน 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสังคม 
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ด้านสังคม 
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม 

 
สิทธิมนุษยชนและการปฏบิัตด้ิานแรงงาน 

ในปัจจุบนัทัว่โลกต่ำงตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชนมำกข้ึน โดยมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือปกป้องสิทธิและ
ศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนของปัจเจกบุคคลและชุมชน ดงันั้น กำรบูรณำกำรสิทธิมนุษยชนเขำ้กบั
กำรด ำเนินธุรกิจขององคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญั ซ่ึงสิทธิมนุษยชนสำมำรถหลอมรวมผูค้นจำกวฒันธรรมและภูมิหลงัท่ีแตกต่ำง
กนั รวมถึงสร้ำงควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของพนกังำนได ้เพ่ือลดควำมเส่ียงดำ้นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงครอบคลุมไม่วำ่จะเป็นพนกังำนของบริษทัฯ คู่คำ้ ลูกคำ้ ชุมชน รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มตลอดกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ TTA 

 
นโยบายและแนวทางการบริหารจดัการด้านสิทธิมนุษยชน 
นโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชนของ TTA 

TTA มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจบนพ้ืนฐำนของหลกัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนแรงงำนใน
ระดบัสำกล และกฎหมำยของประเทศท่ี TTA มีกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยบริษทัฯ มีขอ้บงัคบัและระเบียบเก่ียวกบักำรท ำงำนท่ี
สอดคลอ้งกบับทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน และพระรำชบญัญติัแรงงำนสมัพนัธ์ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีกำรประกำศใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำยสิทธิมนุษยชนข้ึนในปี 2562 โดยอำ้งอิง
หลกักำรดำ้นสิทธิมนุษยชนในระดบัสำกล เช่น ขอ้ตกลงแห่งสหประชำชำติ (United Nations Global Compact: UNGC) และ
ปฏิญญำวำ่ดว้ยหลกักำรและสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนขององคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (The International Labor 
Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เพื่อใหมี้กำรบริหำรจดักำรดำ้นสิทธิ
มนุษยชนของบริษทัฯ ครอบคลุมทั้งพนกังำน บริษทัร่วม คูค่ำ้ทำงธุรกิจ (คูค่ำ้ ผูรั้บเหมำ และลูกคำ้) รวมไปถึงองคก์รอ่ืนๆ ท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์กบักำรด ำเนินธุรกิจของทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในทุกพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจ  

 
แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรดำ้นสิทธิมนุษยชนของ TTA 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนดำ้นสิทธิมนุษยชนของ TTA นั้น บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำง
ย ัง่ยนื รวมทั้งคณะท ำงำนกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืนท่ีประกอบดว้ยผูบ้ริหำรและผูจ้ดักำรอำวโุสจำกทุกกลุ่มธุรกิจและหลำกหลำย
หน่วยงำน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษยท์ ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลและพฒันำกระบวนกำรบริหำรจดักำรดำ้นสิทธิ
มนุษยชน นอกจำกน้ี ยงัมีหน้ำท่ีส่ือสำรนโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชนไปยงัหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น พนกังำน คู่คำ้ ลูกคำ้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดำ้นสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิผล  

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีเป้ำหมำยระยะสั้นในปี 2563 ท่ีจะประกำศนโยบำยสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ ซ่ึงจะบงัคบัใช้

ครอบคลุมไปถึงบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยนโยบำยดงักล่ำวไดมี้กำรจดัท ำและประกำศใชไ้ปแลว้ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2562 
โดยดูเน้ือหำเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต์ http://th.thoresen.com/corporate_governance.html ยิ่งไปกว่ำนั้น บริษทัฯ ยงัมีเป้ำหมำย
ระยะยำวท่ีจะส่ือสำรและให้ควำมรู้แก่พนักงำนเพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนและมีจริยธรรม โดยก ำหนดให้
พนกังำนทั้งหมดหรือหน่ึงร้อยเปอร์เซ็นตใ์ห้ไดรั้บกำรฝึกอบรมทำงดำ้นสิทธิมนุษยชนภำยในปี 2565 โดยทำงพิซซ่ำ ฮทัไดมี้
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กำรจดัอบรมหัวขอ้เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนให้กบัพนักงำนไปแลว้ในปี 2562 และมีพนักงำนประจ ำของพิซซ่ำ ฮทัจ ำนวน 
12.39% (คิดเป็น 3.85% จำกพนกังงำนประจ ำและพนกังำนสญัญำจำ้ง) ไดเ้ขำ้ร่วมอบรมน้ีไปแลว้ในปี 2563  

 
แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรดำ้นสิทธิมนุษยชนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
• พนักงาน 

TTA มีเง่ือนไขกำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรมแก่คนทุกกลุ่มท่ีมีคุณสมบติัตรงตำมต ำแหน่งงำน และมอบค่ำตอบแทนท่ี
เหมำะสม โดยไม่เลือกปฏิบติัอนัเน่ืองดว้ย เช้ือชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุสีผิว ควำมพิกำร ฐำนะ และชำติตระกลู 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะสร้ำงส่ิงแวดลอ้มท่ีพนกังำนใหค้วำมเคำรพซ่ึงกนัและกนัโดยปรำศจำกกำรเลือก
ปฏิบติัในทุกรูปแบบ กำรพดูจำหรือกระท ำใดท่ีท ำใหรู้้สึกวำ่ถูกล่วงเกินสิทธิ ท ำใหไ้ดรั้บควำมอบัอำย ซ่ึงกำรบริหำร
จดักำรดำ้นสิทธิมนุษยชนดงักล่ำวน้ีถูกระบุอยูใ่นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ และครอบคลุมไปยงับริษทัยอ่ยอีก
ดว้ย ยิง่ไปกวำ่นั้น ในธุรกิจใหบ้ริกำรนอกชำยฝ่ังอยำ่งเมอร์เมด มำริไทม ์ มีกำรสนบัสนุนควำมเสมอภำคในสถำนท่ี
ปฏิบติังำน โดยไดจ้ดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรล่วงละเมิดและกำรเลือกปฏิบติั (Mermaid Anti-Harassment and 
Discrimination Policy) เพ่ือหลีกเล่ียงกำรคุกคำมในทุกรูปแบบ พร้อมกนัน้ี ยงัมีควำมมุ่งมัน่ในดำ้นควำมเท่ำเทียม
และควำมหลำกหลำยทำงเพศของพนกังำน โดยในปี 2563 มีสดัส่วนผูห้ญิงเป็น 35% ของพนกังำนทั้งหมดจำกทุก
เช้ือชำติ  

 
แผนภูมิแสดงสดัส่วนจ ำนวนพนกังำนในองคก์ร แยกตำมเพศ 
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• คู่ค้าธุรกจิ 
เพ่ือเป็นกำรสนบัสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนตำมหลกัสำกลและให้มัน่ใจไดว้ำ่ตลอดกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัท ำจรรยำบรรณส ำหรับคู่คำ้ทำงธุรกิจ 
และจะประกำศใหมี้ผลบงัคบัใชใ้นปี 2564 ดงัท่ีกล่ำวไวใ้นหัวขอ้กำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือท่ีจะเปิดโอกำสให้
บริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึงคู่คำ้ได้มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงและพฒันำสังคมและส่ิงแวดล้อมไปด้วยกัน 
รวมทั้งคำดหวงัใหคู้่คำ้ธุรกิจสนบัสนุน เคำรพ และปกป้องสิทธิมนุษยชนตำมหลกักำรสำกล และเพ่ือให้แน่ใจวำ่จะ
ไม่เก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน    

 
นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกระบวนกำรจดักำรกบัขอ้ร้องเรียนต่ำงๆ รวมทั้งเปิดโอกำสให้พนกังำนแสดงออกทำงควำม

คิดเห็นและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียนหรือร้องทุกขโ์ดยกำรปรึกษำหำรือกบั
หัวหน้ำงำนเป็นอันดับแรก หำกยงัแก้ปัญหำไม่ได้ พนักงำนสำมำรถเสนอข้อร้องเรียนข้ำงตน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำระดบัสูงข้ึนไป โดยผูบ้งัคบับญัชำจะตอ้งสอบสวนและพิจำรณำวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 7 วนั หำกขั้นตอนท่ี 
2 ไม่เป็นผล พนักงำนสำมำรถยื่นต่อฝ่ำยบริหำรภำยใน 7 วนั เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือพิจำรณำ
ขอ้เท็จจริง ซ่ึงฝ่ำยบริหำรพร้อมจะพิจำรณำและด ำเนินกำรดว้ยควำมถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยผลกำรพิจำรณำในขั้นน้ีถือเป็น
ท่ีส้ินสุด  

 
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน 
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โครงการเด่น 
การอบรมในหัวข้อ Leading with Heart (“LwH”) 

พิซซ่ำ ฮทั ไดมี้กำรจดัอบรมในหัวขอ้ Leading with Heart ท่ีมีเน้ือหำครอบคลุมถึงควำมตระหนกัรู้และกำรฝึกทกัษะ
ดำ้นอำรมณ์ (Soft Skills) เพ่ือกำรปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยควำมเคำรพ ซ่ึงครอบคลุมถึงเพื่อนพนกังำน โดย ณ ส้ินปี 2562 ไดมี้กำรจดั
อมรม 2 คร้ัง โดยมีพนกังำนในระดบั RSC  (Restaurant Support Center และ Store Level ไดรั้บกำรอบรมหลกัสูตรดงักล่ำวแลว้ 50 

คน คิดเป็น 6.87% ท่ีมีสถำนะเป็นพนกังำนประจ ำและยงัคงท ำงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวน 728 คน และคิดเป็น 
1.82% ของทุกประเภทพนกังำน (ประจ ำและสัญญำจำ้งชัว่ครำว) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวน 2,752 คน และคำดวำ่
ภำยในปี 2563 พนกังำนในระดบั AC และ RC จะไดรั้บกำรอบรมทั้งหมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
 TTA และบริษทัในเครือตระหนกัดีวำ่บุคลำกรเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนท่ีส ำคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนองคก์รให้สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยของกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื และกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลนบัวำ่เป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จขององคก์รชั้นน ำ
ทัว่โลกในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจให้ประสบควำมส ำเร็จ กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษยท่ี์ดี มีสวสัดิกำรรองรับ จะช่วย
ดึงดูดบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพจำกภำยนอกใหเ้ขำ้มำร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รมำกข้ึน และท ำใหอ้งคก์รพฒันำไปไดม้ำกข้ึน
ในอนำคต นอกจำกนั้น โครงกำรหรือหลกัสูตรกำรอบรมพนกังำนของบริษทัฯ ช่วยใหพ้นกังำนไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้และ
ทกัษะในกำรท ำงำน ซ่ึงสำมำรถช่วยพฒันำบริษทัฯ ต่อไปในอนำคตได ้ 
 
แนวทางบริหารและการจดัการ 

TTA และบริษทัในเครือ มีแผนพฒันำควำมสำมำรถและศกัยภำพของบุคลำกรทุกระดบัให้มีควำมเป็น “คนดี คน
เก่ง” โดยมีกำรฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีตรงกบัสำยงำนของบุคลำกร พร้อมกบักำรให้โอกำสกำ้วหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรงำน ส่งเสริม
ควำมสมดุลระหวำ่งชีวติกำรท ำงำนและชีวติส่วนตวัเพ่ือให้พนกังำนท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ มีควำมสุข มีควำมสนุกใน
กำรท ำงำน สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนโดยกำรให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ประกนัสุขภำพ สวสัดิกำร 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ จ ำนวนวนัลำพกัร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนตำมอำยุงำน และรำงวลัพนักงำนท่ีท ำงำนกับ 
บริษทัฯ ในระยำวอย่ำงเหมำะสม ในระดบัท่ีแข่งขนัได ้ โดยคำดหวงัผลลพัธ์ให้บุคลำกรมีควำมผูกพนัต่อองคก์รและลด
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน  
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TTA ไดม้อบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล
อยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำนตำมเกณฑส์ำกล 
และเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนตลอดจนศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์ซ่ึงมีแนวทำงปฏิบติัก ำหนดไว ้ดงัน้ี 
 
การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรของ TTA 
TTA มีแผนกำรปฏิบติังำนดำ้นกำรบริหำรและพฒันำพนกังำน และมีนโยบำยในกำรจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำน รวมทั้ง 
จดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan) ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของพนกังำนแต่ละบุคคล 

 จดัใหมี้กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรและเขำ้ร่วมสมัมนำต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพนูองคค์วำมรู้และทนัต่อกำร
เปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  

 กำรจดัอบรมใหค้วำมรู้เร่ืองกำรลงทุนส ำหรับทุนส ำรองเล้ียงชีพแก่พนกังำน 
 กำรอบรมหลกัสูตรดำ้นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื เช่น หลกัสูตร Preliminary to Corporate Sustainability ท่ีจดั

โดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 กำรสนบัสนุนใหพ้นกังำนไดส้มคัรเรียนหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจดัโดยสถำบนัอ่ืนๆ เช่น  

- หลกัสูตร “Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)” จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 

- หลกัสูตร “Corruption Risk and Control Workshop (CRC)” จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 

 
การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท างานของลูกจ้าง 

 จดัท ำและปรับปรุงคู่มือระเบียบขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนตำมควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์พระรำชบญัญติั
คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 และพระรำชบญัญติัแรงงำนสมัพนัธ์ พ.ศ. 2548 รวมถึงกฎหมำยอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จดัให้มีเง่ือนไขกำรจำ้งงำนท่ีเป็นธรรมส ำหรับพนกังำนและให้พนกังำนไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมตำม
ศกัยภำพ  

 กำรจดัสวสัดิกำรกำรดูแลครรภแ์ละกำรลำคลอด โดยท่ีพนกังำนสำมำรถท ำงำนไดเ้ต็มศกัยภำพและแบ่งเวลำ
ใหแ้ก่ครอบครัวไดเ้ช่นเดียวกนั 

 จดัหำสถำนท่ีท ำงำนท่ีเหมำะสมใหพ้นกังำนท ำงำนไดอ้ยำ่งมีศกัด์ิศรี 
 ก ำหนดระเบียบกำรจ่ำยค่ำจำ้งกำรท ำงำนล่วงเวลำท่ีสมเหตุสมผลมีวนัพกัผ่อนประจ ำสัปดำห์และวนัลำพกั

ร้อนประจ ำปี  
 
การประเมนิทีเ่ป็นระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม  

 ก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีของพนกังำนทุกระดบั (MAX Performance 
Evaluation) โดยผำ่นขั้นตอน MAX Performance ไดแ้ก่ กำรวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยประจ ำปี (Performance 
Planning) ติดตำมและทบทวนปฏิบติังำนระหวำ่งปี (Mid-Year Review) และติดตำมและสรุปผลกำรปฏิบติังำนทั้ง
ปี (Year-End Review) ทั้ งน้ี ก ำหนดให้หัวหน้ำงำนและพนักงำนมีกำรพูดคุยเร่ืองกำรปฏิบติังำนและแผนกำร
พฒันำควำมรู้อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ตำม MAX Performance Cycle 
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 มีมำตรกำรปรับปรุงคุณภำพของพนกังำนท่ีต ่ำกวำ่เกณฑม์ำตรฐำนท่ีก ำหนดไวเ้พ่ือให้โอกำสในกำรปรับปรุงโดย
พนักงำนจะตอ้งเขำ้รับกำรอบรมในโครงกำรท่ีเรียกว่ำ Performance Plan ซ่ึงกำรอบรมมี 2 คร้ัง แต่ละคร้ังมี
ระยะเวลำ 3 เดือน    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เพ่ือกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและเขำ้ถึงพนกังำนทุกคนมำก
ยิ่งข้ึน บริษทัฯ จึงจดัให้มีช่องทำงในกำรน ำส่งขอ้ร้องเรียนมำยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซตห์รือ
ตูป้ณ. ส ำหรับพนักงำนท่ีได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม และมีช่องทำงร้องเรียนผ่ำนสหภำพแรงงำนของบริษัท 
นอกจำกนั้น บริษทัฯ ยงัไดท้ ำกำรจดัตั้งกลุ่มผำ่นแอปพลิเคชนั LINE ส ำหรับพนกังำน เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร
และประชำสมัพนัธ์โครงกำรและสวสัดิกำรต่ำงๆ อีกดว้ย 
 
ผลการด าเนินงานของ TTA 

ดำ้นสดัส่วนพนกังำนชำย-หญิงในปี 2563 
รำยละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สดัส่วนพนกังำนหญิงต่อพนกังำนทั้งหมด 59% 63% 64% 
สดัส่วนพนกังำนหญิงท่ีอยูใ่นระดบัผูบ้ริหำรต่อพนกังำนทั้งหมด 3% 4% 5% 
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ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ดำ้นกำรฝึกอบรมพนกังำน 
จ ำนวนชัว่โมงกำรอบรมเฉล่ีย (ชัว่โมง/คน/ปี) 5.33 6.33 4.82 10.37 

จ ำนวนผูผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตรควำมยัง่ยนื (คน)* - - 4 1 

จ ำนวนผูผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตร S01-S06 (คน)* - - 2 2 

จ ำนวนผูผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตร THSI Coaching - - - 2 

ดำ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
จ ำนวนพนกังำนท่ีผำ่นกำรประเมินผลกำร

ปฏิบติังำนจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำร MAX 
Performance Plan ((%)) 

100 100 100 100 

ดำ้นกำรรักษำและจูงใจพนกังำน ** 
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน (%) 45.65 29.54 53.84 30.38 

จ ำนวนพนกังำนท่ีลำออก 42 26 56 27 

อตัรำกำรจำ้งพนกังำนใหม่ (%) 44.56 27.27 54.80 19 
จ ำนวนพนกังำนใหม่ 41 24 57 15 
* เน่ืองจำกหลกัสูตรดงักล่ำวจดัโดยตลำดหลกัทรัพยฯ์ และจ ำกดักำรลงทะเบียนรอบละ 2 ท่ำน/บริษทั/คร้ัง เท่ำนั้น 
** ทั้งน้ีอตัรำพนกังำนท่ีลำออกและจำ้งใหม่ไดค้  ำนวณรวมพนกังำนประจ ำ พนกังำนสญัญำจำ้งชัว่ครำว และพนกังำนโอนยำ้ย 
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โครงการเด่น  
โครงการ Long-Service Awards  

TTA และบริษทัในเครือ จดัใหมี้โครงกำร Long-Service Awards เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พนกังำนท ำงำนกบับริษทัฯ 
ในระยะยำว โดยในปี 2563 บริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงรำงวลัจำกสร้อยคอทองค ำเป็นเงินรำงวลั ซ่ึงยงัคงมอบให้พนกังำนท่ี
ท ำงำนครบจ ำนวน 10, 15, 20, 25 และ 30 ปี ตำมล ำดบั จ ำนวนเงินรำงวลัข้ึนอยูก่บัจ ำนวนปีท่ีท ำงำน เร่ิมจำก 20,000 บำท
ไปจนถึงสูงสุด 100,000 บำท ส ำหรับในปีท่ีผำ่นมำ มีพนกังำนไดรั้บรำงวลั 1 คน เป็นเงินรำงวลัจ ำนวน 20,000 บำท  

 

 
 
กจิกรรมพาท่องเทีย่วสานสัมพนัธ์ครอบครัวของโทรีเซน ชิปป้ิง   
โทรีเซน ชิปป้ิง จดักิจกรรมท่องเท่ียวสวนสตัวซ์ำฟำรีเวลิด ์กรุงเทพฯ ข้ึน เพ่ือกระชบัมิตรภำพระหวำ่งพนกังำนดว้ยกนัและ
สร้ำงสำยควำมสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหวำ่งสมำชิกในครอบครัวของพนกังำน โดยพนกังำน 92 คน พร้อมดว้ยครอบครัวได้
มีควำมสุขเพลิดเพลินในชมสตัวห์ลำกหลำกชนิด และสนุกกบักิจกรรมมำกมำย เช่น กำรป้อนอำหำรยรีำฟ และชมกำรแสดง
ควำมสำมำรถของสตัวต์่ำงๆ  เป็นตน้ 
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อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
TTA ตระหนักดีว่ำบุคลำกรเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ แมว้่ำจะมีเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีต่ำง ๆ 

สนบัสนุนก็ตำม บุคคลำกรก็เปรียบดัง่สินทรัพยอ์นัมีค่ำท่ีสุดของบริษทัฯ ดงันั้น เร่ืองควำมปลอดภยัจึงเป็นประเด็นท่ีบริษทั
ฯ ค ำนึงถึงอยูเ่สมอ   เร่ิมตั้งแต่กระบวนกำรผลิตจนถึงกำรขนส่งสินคำ้ถึงมือผูบ้ริโภค จะตอ้งมีควำมปลอดภยัในทุกขั้นตอน 
ไม่ใช่เฉพำะควำมปลอดภยัของพนกังำนเท่ำนั้น แต่รวมถึง ผูรั้บเหมำ ผูรั้บเหมำช่วง ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดว้ย กำร
บริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจ ำเป็นอยำ่ง
ยิง่ ท่ีจะท ำใหบุ้คลำกรทุกคนมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และมีควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน เช่น 
หำกมีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มท่ีดี จะช่วยลดกำรสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิ์น และพนกังำนมีสุขภำวะท่ีดี เป็นตน้  
 

TTA และบริษทัในเครือ จึงมีนโยบำยดูแลให้พนักงำน ผูรั้บเหมำ ผูรั้บเหมำช่วง ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ มี
สภำพแวดลอ้มในกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกสุขอนำมยัและมีควำมปลอดภยัมำกท่ีสุด โดยยึดถือขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและ
มำตรฐำนสำกลมำเป็นแนวทำงปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 กฎหมำยกระทรวงแรงงำนเร่ืองก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ปี 2549  

 พระรำชบญัญติัควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ปี 2554  
 พระรำชบญัญติัควำมปลอดภยัฯ ปี 2554 เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร จดักำรและด ำเนินกำรดำ้นควำม

ปลอดภยัฯ เก่ียวกบักำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยัปี 2555  
 

นอกจำกน้ี ยงัมีแนวทำงปฏิบติัของกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ดงัน้ี 

 โทรีเซน ชิปป้ิง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจใหข้นส่งสินคำ้แหง้เทกอง ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่ในเร่ืองกำรป้องกนัอุบติัเหตุและ
อนัตรำยจำกวตัถุอนัตรำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนในระหวำ่งท่ีบุคลำกรปฏิบติังำนบนเรือ  จึงไดจ้ดัวำงมำตรกำรดำ้นควำม
ปลอดภยั โดยอำ้งอิงตำมขอ้ก ำหนด W.H.M.I.S. วำ่ดว้ยสำรป้องกนัอนัตรำยในสถำนประกอบกำร (Workplace 
Hazardous Materials Information System)  

 โทรีเซน ชิปป้ิง ปฎิบัติตำมข้อบังคบัและอนุสัญญำต่ำง ๆ ท่ี ก ำหนดโดยองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ 
(International Maritime Organization) หรือ IMO อยำ่งครบถว้น อำทิ 

 อนุสญัญำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยควำมปลอดภยัแห่งชีวติในทะเล (Safety of Life at Sea) หรือ SOLAS 
 อนุสัญญำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยกำรป้องกนัมลพิษจำกเรือ (Maritime Regulations for Prevention of 

Pollution) หรือ MARPOL  
 อนุสญัญำระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยมำตรฐำนกำรฝึกอบรมกำรรับรองคุณสมบติัคนประจ ำเรือ และกำรเขำ้

ยำมของคนประจ ำเรือ (Standards for Training Certification and Watchkeeping) หรือ STCW อนุสญัญำ
แรงงำนทำงทะเล (Maritime Labour Convention) หรือ MLC 

 อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยกำรควบคุมและกำรจัดกำรน ้ ำหนักถ่วงเรือและตะกอน ค.ศ. 2004 
(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 
2004) อนุสญัญำน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กนัยำยน 2560 
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 อนุสญัญำทำงทะเลระหวำ่งประเทศวำ่ดว้ยกำรขนส่งสินคำ้อนัตรำย (International Maritime Dangerous 
Goods Code) หรือ IMDG) 

 อนุสัญญำทำงทะเลระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยกำรขนส่งสินคำ้เทกองแบบแข็ง (International Maritime 
Solid Bulk Cargoes Code) หรือ IMSBC 

 ประมวลขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรบริหำรควำมปลอดภยัระหวำ่งประเทศ (International Safety Management 
Code) หรือ ISM Code 

 ประมวลขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรรักษำควำมปลอดภยัของเรือและท่ำเรือระหวำ่งประเทศ (International Ship 
and Port Safety) หรือ ISPS 

 
 เมอร์เมด มำริไทม ์ซ่ึงด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรวศิวกรรมใตท้ะเล มีกำรจดัตั้งระบบกำรจดักำรคุณภำพ ควำมมัน่คง ควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณำกำร (Safety Health Environment Quality and Security) หรือ 
SHEQS management system ท่ีสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน ISM และไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO 9001, ISO 
14001 และ OHSAS 18001 รวมถึงปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัและขอ้ท่ีควรปฏิบติัระหวำ่งประเทศท่ีก ำหนดโดยองคก์ำรทำง
ทะเลระหวำ่งประเทศ (International Maritime Organization) หรือ IMO  
 

กฎระเบียบและข้อก ำหนดเหล่ำน้ี มีกำรบังคับใช้ ทั้ งบนเรือและท่ีส ำนักงำนใหญ่ เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนสำกล โดยมี
วตัถุประสงค ์เพ่ือใหเ้กิดควำมปลอดภยัในกำรปฎิบติังำนเดินเรือ เพ่ือป้องกนักำรบำดเจ็บและสูญเสียชีวติ และเพื่อหลีกเล่ียง
ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 
เป้าหมายและกลยุทธ์ 

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน โดยมี
ควำมมุ่งมัน่ในกำรลดสถิติกำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนใหเ้ป็น 0 (zero accident) โดย TTA และบริษทัในเครือ มีเป้ำหมำย
ในกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มอยำ่งชดัเจน คือ 

 ลดอตัรำกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยดุงำนของพนกังำน 
 ลดอตัรำเสียชีวติจำกกำรด ำเนินงำนของพนกังำน 

 
โดยมีกลยทุธ์ในกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

 สร้ำงวฒันธรรมองคก์รดำ้นปลอดภยัในสถำนประกอบกำรให้บุคลำกรทุกคนค ำนึงถึงควำมปลอดภยัต่อชีวิตของ
ตนเองและผูอ่ื้นเป็นอนัดบัหน่ึง 

 ส่งเสริมให้ผูบ้ ังคบับัญชำทุกคนเป็นผูน้ ำดำ้นควำมปลอดภยั แสดงให้พนักงำนเห็นว่ำบริษทัฯ ค ำนึงถึงควำม
ปลอดภยัของพนกังำน ผูรั้บเหมำ และบุคคลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งในทุกขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

 จดัท ำคู่มือวำ่ดว้ยควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและจดัอบรมใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกคนมีควำมรู้เก่ียวกบัควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเพ่ือใหบ้ริหำรจดักำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ 

 วิเครำะห์ทบทวนมำตรกำรป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน รวมถึงประเมินควำมเส่ียงด้ำนอำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภยั เพ่ือก ำหนดขอ้บงัคบัใหม่ใหค้รอบคลุมมำกยิง่ข้ึน  
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แนวทางการบริหารจดัการ   
1. ควบคุมควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำรทุกแห่งและทุกขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 

ควำมปลอดภยัและสุขภำพอนำมยัในสถำนท่ีประกอบกำรถือเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบส ำคญัอยำ่งยิง่ของทุกคน ไม่วำ่
จะเป็นผูบ้ริหำร พนกังำน ผูรั้บเหมำ ผูรั้บช่วง และบุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำในสถำนประกอบกำร ทั้งท่ีส ำนกังำนใหญ่ 
บนเรือขนส่งสินคำ้ บนแท่นขุดเจำะน ้ ำมนั ฯลฯ ไม่ว่ำจะเป็น งำนล ำเลียงสินคำ้ลงเรือ งำนส ำรวจขุดเจำะน ้ ำมนั งำน
ซ่อมบ ำรุง ฯลฯ  จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบัเร่ืองควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด เช่น ตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย
ส่วนบุคคลให้รัดกุม เพ่ือลดควำมรุนแรงหรือป้องกนัไม่ไดเ้กิดดกำรบำดเจ็บในงำนท่ีจะท ำ เช่น ถุงมือ หมวกนิรภยั 
แวน่ตำหรือหนำ้กำกเพ่ือป้องกนัฝุ่ นหรือสำรเคมี เป็นตน้ 
 

2. จดัตั้งคณะกรรมกำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั  
แต่ละบริษทัในเครือ TTA ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัข้ึนมำ (Occupational Health and 
Safe Working Environment Committee) ประกอบดว้ยผูแ้ทนในระดบัผูบ้งัคบับญัชำและผูแ้ทนในระดบัพนกังำน เพื่อ
ร่วมกันส ำรวจสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีไม่ปลอดภัย รวมถึงพิจำรณำนโยบำย จัดท ำแผนงำน และก ำหนด
มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เพ่ือป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ กำรประสบอนัตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิด
เหตุเดือดร้อนร ำคำญอนัเน่ืองจำกกำรท ำงำน หรือควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำนของพนักงำน ผูรั้บเหมำ และ
บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำปฏิบติัติงำนหรือเขำ้มำใชส้ถำนประกอบกิจกำรของบริษทั 
 
นอกจำกน้ี โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัได้จัดตั้ งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของเรือทุกล ำประกอบด้วยหัวหน้ำส่วน            
นำยประจ ำเรือจำกแต่ละแผนก โดยมีสมำชิกไม่ต ่ำกวำ่ 7 คน ซ่ึงในกำรประชุมทุกคร้ังจะมีรำยงำนสรุปควำมคืบหน้ำ
กำรด ำเนินงำนส่งใหผู้บ้งัคบับญัชำและผูเ้ก่ียวขอ้งรับทรำบเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่เรือทุกล ำของบริษทัไดมี้กำรบริหำร
จดักำร และดูแลดำ้นควำมปลอดภยัใหแ้ก่บุคลำกรท่ีปฏิบติังำนบนเรือ  

 
3. วำงมำตรกำรควบคุมควำมเส่ียง 

TTA มีกำรส ำรวจกำรปฏิบติักำรดำ้นควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและตรวจสอบสถิติกำรประสบอนัตรำยท่ีเกิดข้ึน
อยำ่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือประเมินผลกระทบและทบทวนมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัให้รัดกุมและครอบคลุม
มำกยิง่ข้ึน ในขณะท่ี โทรีเซน ชิปป้ิง  ก ำหนดให้เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยับนเรือสินคำ้ส ำรวจอุบติัเหตุและจดัท ำ
รำยงำนประเมินควำมเส่ียงโดยอ้ำงอิงสถิติด้ำนควำมบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของหน่วยงำนท่ีเช่ือถือได ้อำทิเช่น HOPM/12 และ SOPM/04  
 
โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัมีกำรจดั Tool Box Meeting โดยในแต่ละคร้ังท่ีจะมีกำรปฏิบติังำนจะมีกำรประชุมย่อยเพ่ือ       
เตรียมงำน ท ำกำรประเมินควำมเส่ียงและอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึน ศึกษำแนวทำงกำรป้องกนั จดัเตรียมเคร่ืองมือเพ่ือ
ป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ เช่น กำรจดัเตรียมอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือส่งเสริมเร่ืองควำมปลอดภยัก่อนเร่ิมปฏิบติังำน 
และเพ่ือลดอตัรำกำรเกิดอุบติัเหตุจำกกำรปฏิบติังำนอีกดว้ย 
 
นอกจำกน้ี ยงัถือเป็นหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยับนเรือสินคำ้ ท่ีจะตอ้งอบรมและอธิบำยนโยบำยดำ้น
ควำมปลอดภยัให้บุคลำกรทุกคนบนเรือทรำบ โดยเฉพำะผูท่ี้มำใหม่ท่ีจะตอ้งระวงัอนัตรำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกวตัถุ
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อนัตรำย ตลอดจนกำรประเมินขอ้จ ำกดัดำ้นร่ำงกำยของตนเองและน ้ ำหนกัของสินคำ้อยำ่งเหมำะสม รวมถึงเทคนิคกำร
ขนส่งล ำเลียงสินคำ้อยำ่งถูกวธีิ เพ่ือควำมปลอดภยัในชีวติของตนเองและควำมปลอดภยัของสินคำ้ท่ีขนส่ง 
 
ส ำหรับเมอร์เมด มำร์ริไทม ์มีกำรจดัท ำระบบจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยั (Health and Safety Risk 
Management System) และก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำจะตอ้งอธิบำยถึงวธีิกำรปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยัก่อนท่ีบุคลำกรจะ
เร่ิมปฏิบติังำนโครงกำรใหม่ทุกคร้ังผำ่นกำรจดักำรประชุมดำ้นควำมปลอดภยั กำรปฐมนิเทศ และ ‘tool box talks’ โดย
เจำ้หนำ้ท่ีดูแลควำมปลอดภยัจะตอ้งตรวจสอบช้ินส่วนของเรือทุกช้ินอยำ่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสำมเดือน เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่ำปลอดภยัและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและขอ้บงัคบัของพำณิชยน์ำวี (Merchant Shipping Notices) 
รวมทั้ ง จะตอ้งเดินส ำรวจทั้ งบริเวณปฏิบติังำน และบนัทึกขอ้มูลด้ำนควำมปลอดภยัลงแบบฟอร์ม MSS-SHEQS-
FRM-105 Minutes of Safety Committee Meeting แบบฟอร์ม MSS Operational Offices  แบบฟอร์ม MSS Workshops 
and Warehouses และแบบฟอร์ม MSS Vessels เป็นประจ ำทุกเดือน  เพื่อน ำไปวำงแผนมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยั
ต่อไปและด ำเนินกำรพฒันำปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต 
 

4. กำรรำยงำนและสอบสวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน 
บุคลำกรทุกคนมีหนำ้ท่ีร่วมมือกนัในกำรด ำเนินกำรและส่งเสริมดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม โดย
จะตอ้งช่วยดูแลสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ค ำนึงถึงสภำพของงำนและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยั
ต่อชีวติ หำกพบควำมบกพร่องหรือควำมผิดปกติใดๆ ตอ้งรีบแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำทนัที  โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในกรณีท่ี
เกิดอุบัติเหตุระหว่ำงปฏิบติังำน ผูพ้บเห็นเหตุกำรณ์จะตอ้งรีบแจ้งผูบ้งัคบับญัชำในทนัที เพ่ือประเมินระดับควำม
รุนแรงของเหตุกำรณ์และรำยงำนต่อไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งตำมล ำดบั  และเม่ือพบวำ่สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนมีควำม
เส่ียงท่ีจะไม่ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ให้หยุดปฏิบติังำนบริเวณนั้นทนัที แลว้รีบด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำม
มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัโดยเร็วท่ีสุด 
 
เพ่ือให้มำตรกำรดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มมีมำตรฐำนสูงสุด  TTA ยงัมีแผนกำรประเมินกำร
ปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีก ำหนดและมีกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง และคณะกรรมกำรอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และ
ส่ิงแวดล้อมในสถำนประกอบกำรต้องท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี รวมทั้ งระบุปัญหำ อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรเม่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีครบปี เพ่ือเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชำ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ 
กำรด ำเนินนโยบำยอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มในสถำนประกอบกำรไดเ้กิดประโยชน์สูงสุดกับ
องคก์ร 

 
5. กำรพฒันำควำมรู้ดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 

โดยจัดให้มีกำรอบรมดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัให้แก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนตำมควำมจ ำเป็นของแต่ละ
ลกัษณะงำนและสอดคลอ้งกบักฎหมำย เช่น วิธีกำรป้องกนัและควบคุมอคัคีภยัในสถำนประกอบกำร กำรป้องกัน
อนัตรำยจำกโรคจำกกำรท ำงำน กำรปฐมพยำบำล เบ้ืองตน้ ขอ้บงัคบั IMDG Code เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยัในกำร
ขนส่งสินคำ้อนัตรำยทำงทะเล (International Maritime Dangerous Goods Code หรือ IMDG-Code. IMDG-Code) เป็น
ตน้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ผูป้ฏิบติังำนทุกคนไดรั้บควำมรู้ดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัอยำ่งเพียงพอ  
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6. กำรส่งเสริมสุขภำพท่ีดี 
โดยจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพส ำหรับพนกังำนเขำ้ใหม่ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้กบัพนกังำนทุกคนตำมปัจจยัเส่ียง
ในงำนและเฝ้ำระวงัผลกระทบท่ีอำจจะเกิดจำกกำรปฏิบติังำน เช่น กำรตรวจสมรรถภำพของปอด และหัวใจ กำร
ตรวจสอบสมรรถภำพทำงกำรไดย้นิ นอกจำกน้ี ยงัด ำเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภำพท่ีหลำกหลำย เช่น กำรส่งเสริมกำร
ออกก ำลงักำยโดยจดัพ้ืนท่ีส ำนกังำนส่วนหน่ึงเป็นหอ้งฟิตเนสท่ีมีอุปกรณ์ครบครัน 

 
7. กำรป้องกนัและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทำน 

โดยก ำหนดให้ทุกบริษทัในเครือ TTA มีระบบกำรบริหำรจดักำรและก ำกบัดูแลผูรั้บเหมำ (Contractor Management 
System) ครอบคลุมตั้งแต่กำรคดัเลือกผูรั้บเหมำ กำรบริหำรจดักำรผูรั้บเหมำ ตลอดจนกระบวนกำรตรวจสอบ เพื่อ
ป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัท่ีอำจจะเกิดข้ึนในสถำนประกอบกำรและในขั้นตอนกำร
ปฏิบติังำน 

 
ผลการด าเนินงาน 
โทรีเซน ชิปป้ิง ด ำเนินกำรเก็บสถิติขอ้มูลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
ประเภทสถิต ิ ผลการด าเนินงานปี 2562 ผลการด าเนินงานปี 2563 เป้าหมายปี 2564 
กำรละเมิด ISM Code 0 NC/1 Observation 4 NC/3 Observation 0 
กำรละเมิด ISPS 0 NC/ 2 Observations 0 NC/0 Observation 0 
 
เมอร์เมด มำริไทม์ เก็บสถิติข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดล้อม โดย เมอร์เมดฯ 
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะลดอตัรำควำมถ่ีของกำรบำดเจ็บถึงขั้นหยดุงำน (LTIFR) ของพนกังำนใหน้อ้ยกวำ่ 0.06 ในแต่ละปี ทั้งน้ี ใน
ปี 2562/2563 เมอร์เมดฯ มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี  

ประเภทสถิติ ผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 ผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 เป้ำหมำยปี 2564 
อัตรำควำมถ่ีของกำรบำดเจ็บถึงขั้น
หยดุงำน (LTIFR) ของพนกังำน 

0 0 <0.65 

อัตร ำกำร เ กิด อุบั ติ เหตุ จน ถึ งขั้ น
เสียชีวติ (Fatalities) 

0 0 0 

กำร ถูกจ ำกัดลักษณะกำรท ำง ำน 
(Restricted Work Case: RWC) 

0 0 <2 

กำร รับกำร รักษ ำทำงกำรแพทย ์
(Medical Treatment Case: MTC) 

11 2 <2 

กำรรับกำรปฐมพยำบำล (First Aid 
Injury Frequency: FAIF)  

5.95 12.86 <2 
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โครงการเด่น 
โครงการประกวดยอดเชฟนาว ี(Menu of the Month/ Menu of the Year) 
โทรีเซน ชิปป้ิง ใส่ใจกบัคุณภำพชีวิตของบุคลำกรท่ีปฏิบติับนเรือขนส่งสินคำ้ โดยเฉพำะเร่ืองอำหำรกำรกินท่ีจะตอ้งได้
คุณภำพและถูกหลกัอนำมยัท่ีดี จึงได้จดัให้มีกำรประกวดกำรท ำอำหำรบนเรือข้ึน โดยเชฟและผูช่้วยเชฟจำกเรือทุกล ำ
สำมำรถส่งเมนูอำหำรเขำ้ร่วมประกวดไดทุ้กเดือน ผูช้นะในแต่ละเดือนจะได้รับเงินรำงวลั รวมทั้ งเป็นตวัแทนในกำร
ประกวดประจ ำปีต่อไป ส ำหรับเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรตดัสินคือ ควำมแปลกใหม่ของเมนู ควำมยำกง่ำย ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และ
วตัถุดิบท่ีใชท่ี้มีคุณภำพ ซ่ึงอยูภ่ำยใตง้บประมำณท่ีก ำหนด 
 
วตัถุประสงคข์องโครงกำรน้ีก็เพ่ือกระตุน้ให้เชฟไดส้ร้ำงสรรคเ์มนูอำหำรท่ีมีควำมหลำกหลำย ทั้งทำงดำ้นรสชำติ วตัถุดิบ 
และถูกต้องตำมหลกัโภชนำกำร เพ่ือสุขภำพอนำมัยท่ีดีของบุคลำกรบนเรือ โดยกำรจัดประกวดแข่งขนัยอดเชฟนำวี
ด ำเนินกำรมำแลว้ 3 เดือน ซ่ึงไดรั้บควำมร่วมมือทั้งจำกเชฟและผูช่้วยเชฟจำกเรือทุกล ำ และเป็นท่ีสนใจแก่บุคลำกรบนเรือ
อีกดว้ย 
 

เมนูท่ีชนะกำรประกวดประจ ำปี เมนูประจ ำเดือน 
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โครงการอบรมบุคลากรพาณิชยนาว ี
โทรีเซน ชิปป้ิง ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำทกัษะดำ้นกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัของบุคลำกรประจ ำเรืออยำ่ง
ต่อเน่ือง โดยบุคลำกรจะตอ้งใหค้วำมร่วมมือในกำรอบรมและจดัเก็บขอ้มูลใน Training Record Book  
 

โครงกำรอบรมบุคลำกรพำณิชยนำวี ช่วยเพ่ิมพูนควำมรู้
ดำ้นควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นตลอดจนกำรดูแล
และรักษำสภำพแวดลอ้มบนเรือของบุคลำกรบนเรือให้
เป็นมืออำชีพ  ซ่ึงหลกัสูตรเน้ือหำในกำรอบรมจะมุ่งเน้น
ประเด็นกฎหมำยของแต่ละประเทศ เช่น ISM STCW 
SOLAS และ MAPOL ตลอดจนกำรสร้ำงควำมคุน้เคยกบั
กำรใช้อุปกรณ์ ขั้นตอนกำรท ำงำน กำรป้องกันมลภำวะ
ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงยงัมีกำรซ้อมกำรปฏิบัติจริงใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้วย ได้แก่ กำรอบรม ISPS Drills, 
Grounding and Oil spill, Fire in Engine Room with Crew 
Injury and Rescued by Helicopter ฯลฯโดยแต่ละเดือนจะ
มีกำรอบรมทั้งหลกัสูตรพ้ืนฐำนและหลกัสูตรเฉพำะของ
ผูป้ฏิบติังำน โดยบุคลำกรบนเรือจะตอ้งไดรั้บกำรอบรมทุก
หลกัสูตร ซ่ึงนำยเรือจะมีบทบำทส ำคญัให้กำรน ำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์ เพื่อพฒันำควำมรู้และทักษะ
บุคลำกรประจ ำเรืออยำ่งต่อเน่ือง 
 
 

กำรฝึกอบรมกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัของบุคลำกรประจ ำเรือ ถือเป็นขอ้บงัคบัท่ีบุคลำกรประจ ำเรือตอ้งปฏิบติั
เม่ือลงปฏิบติังำนในเรืออยำ่งเป็นทำงกำร และกำรด ำเนินงำนเช่นน้ี เป็นกำรยนืยนัวำ่ บุคลำกรท่ีประจ ำเรือทุกล ำของโทรีเซน 
ชิปป้ิง สำมำรถปฏิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรู้ควำมช ำนำญขณะปฏิบติังำน ท่ำมกลำงสภำพแวดลอ้มท่ี
ปลอดภยั  

 
การพฒันาและมส่ีวนร่วมกบัชุมชน 

TTA ตระหนกัดีวำ่ ชุมชมและสงัคมท่ีเขม้แขง็เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะน ำไปสู่กำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนทั้งในภำคธุรกิจ ภำค
สงัคม และภำคเศรษฐกิจระดบัประเทศ ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ยอ่มมีควำมเก่ียวขอ้งกบัชุมชนในหลำยๆ ดำ้น เช่น 
หำกบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อชุมชน และร่วมพฒันำชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอ จะท ำ
ใหบ้ริษทัฯ สำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งรำบร่ืน ไดรั้บควำมร่วมมือ หรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกจำกชุมชน เป็นตน้  
 
ขอบเขตกำรรำยงำน 

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพฒันำชุมชนและสังคมในรำยงำนฉบบัน้ี ครอบคลุมกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมท่ี
ด ำเนินกำรโดย TTA และบริษทัในเครือ ประกอบดว้ย ธุรกิจขนส่งทำงเรือ ธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง และธุรกิจอำหำรและ
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เคร่ืองด่ืม โดยคำดวำ่จะสำมำรถเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนใหค้รอบคลุมธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน ในรำยงำนเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน
ในปีต่อไป  
 
แนวทำงกำรบริหำรจดักำร เพ่ือกำ้วสู่ควำมยัง่ยนืร่วมกนั 

TTA และบริษทัในเครือมีนโยบำยปลูกจิตส ำนึกแห่งกำรคืนกลบัสู่สังคมให้เป็นหน่ึงในวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงมี
ก ำ ร ป ร ะ ก ำ ศ ใ ช้ ตั้ ง แ ต่ ปี  2558 โ ด ย ส ำ ม ำ ร ถ ดู ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด พั น ธ กิ จ ข อ ง อ ง ค์ ก ร เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี 
http://th.thoresen.com/business_vision.html นโยบำยน้ีครอบคลุมถึงผูบ้ริหำรและพนักงำนทั้ งในบริษทัฯ และบริษทัใน
เครือ กำรคืนสู่สงัคมไม่ไดจ้ ำกดัเพียงเงินบริจำค แต่รวมถึง เวลำ แรงงำน กระบวนกำรท ำงำน และกำรส ำนึกรู้รับผิดชอบต่อ
ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงผลกระทบในเชิงบวกให้กบัภำคสังคมและภำคเศรษฐกิจ รวมไปถึงกำร
ดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย นอกจำกนั้น กำรสร้ำงควำมเจริญกำ้วหนำ้แก่ชุมชน สังคม 
และประเทศ  ตอ้งอำศยัควำมร่วมแรงร่วมใจจำกทุกฝ่ำย TTA และบริษทัในเครือน ำเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้ งแต่ ด้ำนส่งเสริมกำรศึกษำ กำรพฒันำคุณภำพชีวิต กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และดำ้นกำรบรรเทำทุกขแ์ละสำธำรณกุศล พร้อมทั้งผลกัดนัให้เกิดควำมตระหนกัรู้และควำมร่วมมือ
จำกภำคส่วนต่ำง ๆ จนน ำไปสู่กำรร่วมสร้ำงสงัคมสู่ควำมยัง่ยนื 
 
โครงการเด่น 
 
1. ด้านส่งเสริมการศึกษา  

TTA และบริษทัในเครือใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์โดยมีเป้ำหมำยส ำคญั คือ กำรสร้ำงบุคลำกร
ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมเช่ียวชำญในสำขำอำชีพพำณิชยน์ำวใีหแ้ก่ประเทศไทย   
 
โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเดนิเรือพาณิชย์  

โทรีเซน ชิปป้ิง ใหก้ำรสนบัสนุนกำรฝึกอบรมนกัเรียนของศูนยฝึ์กพำณิชยน์ำว ีโดยจดัส่งบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญในกำรเดินเรือพำณิชย ์เขำ้ร่วมเป็นวิทยำกรพิเศษ ในโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียนเดินเรือพำณิชย ์หลกัสูตร
วทิยำศำสตร์บณัฑิตและหลกัสูตรวศิวกรรมศำสตร์บณัฑิต ท่ีจดัข้ึน ณ ศูนยฝึ์กพำณิชยน์ำว ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร โครงกำรน้ี
มีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงฐำนควำมรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัแนวทำงกำรปฏิบติังำน หลกักำรปฏิบติัตน และนโยบำยดำ้นควำม
ปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนบนเรือสินคำ้ให้แก่นกัเรียนเดินเรือพำณิชยท่ี์จะเขำ้ฝึกภำคปฏิบติัทำงทะเลกบัเรือกลเดินทะเล
ระหวำ่งประเทศ ในปี 2563 มีนกัเรียนเดินเรือพำณิชยน์ำวี ท่ีเขำ้ร่วมอบรมในโครงกำรปัจฉิมนิเทศนกัเรียนเดินเรือพำณิชย ์
จ ำนวน 150 คน  

 
ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาพนักงานประจ าเรือ 

นบัเป็นปีท่ี 18 ติดต่อกนั ส ำหรับโครงกำร Thoresen Maritime Awards ท่ีโทรีเซน ชิปป้ิง จดัข้ึนเพ่ือสนบัสนุน
ทุนกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรพนกังำนประจ ำเรือท่ีมีควำมประพฤติดีและมีผลกำรเรียนดี ซ่ึงไม่เพียงเป็นกำรดูแลและช่วยแบ่งเบำ
ภำระค่ำใชจ่้ำยของพนกังำน แต่ยงัช่วยส่งเสริมและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้กบับุตรพนกังำนไดเ้ติบโตเป็นคนเก่งและ
คนดีของสงัคมต่อไป และในปี 2563 มีบุตรพนกังำนไดรั้บทุนจ ำนวน 31 คน รวมเป็นเงินทุนกำรศึกษำทั้งส้ิน 248,000 บำท  
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 
 

โครงการพฒันาหลกัสูตรพาณิชย์นาวร่ีวมกบัส านักงานอาชีวศึกษา 
โทรีเซน ชิปป้ิง ไดล้งนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ในโครงกำรควำม

ร่วมมือทำงดำ้นกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรจดัท ำหลกัสูตรและวิพำกษห์ลกัสูตรทำงดำ้นพำณิชยน์ำวแีละกำรเดินเรือใหแ้ก่
สถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ อำทิ วทิยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ศูนยฝึ์กพำณิชยน์ำว ีเป็นตน้ โดยบริษทัฯ เป็นท่ีปรึกษำใน
กำรออกแบบหลกัสูตรดงักล่ำว ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรบุคลำกรสำยพำณิชยน์ำวขีองอุตสำหกรรมเดินเรือเชิงพำณิชย์
ในปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บกำรยอมรับและช่ืนชมจำกสถำบนัท่ีร่วมโครงกำร 
 
โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 

โทรีเซน ชิปป้ิง จัดโครงกำรรับนักศึกษำฝึกงำน
เป็นประจ ำทุกๆ ปี เพื่อให้นักศึกษำสำยพำณิชย์นำวีได้
ฝึกงำนในสถำนประกอบกำรจริงและเป็นกำรเสริมสร้ำง
บุคลำกรท่ีมีคุณภำพในอุตสำหกรรมเดินเรือของประเทศ
ไทย ในปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บนกัศึกษำจำกศูนยฝึ์กพำณิชย์
นำวเีขำ้ฝึกงำนฝ่ำยหอ้งเคร่ืองและฝ่ำยเดินเรือเป็นจ ำนวนกวำ่ 
70 คน โดยนกัศึกษำท่ีมีผลกำรปฏิบติังำนท่ีดีจะไดรั้บโอกำส
เขำ้ท ำงำนกบับริษทัต่อไป ซ่ึงในปีท่ีผำ่นมำ มีนกัศึกษำท่ีผำ่น
กำรฝึกงำนไดก้ลบัมำร่วมงำนกบับริษทัฯ ทั้งหมด 20 คน 

 

ปีท่ีด ำเนินกำร จ ำนวนทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 
2563 31 248,000 
2562 30 240,000 
2561 31 248,000 
2560 21 210,000 
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โครงการ 3ม. 
บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรแฟรนไชส์ร้ำนพิซซ่ำ ฮทั ในประเทศไทย เขำ้ร่วมโครงกำร 3ม. ซ่ึง

เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่งกรมกำรจดัหำงำน วิทยำลยั อี.เทค และบริษทัชั้นน ำในประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำร
ท ำงำนและกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำ โครงกำรน้ียงัมีส่วนช่วยลดปัญหำกำรจำ้งงำนท่ีผิด
กฎหมำยแรงงำน ทั้งในเร่ืองกำรจ่ำยค่ำแรงข้ึนต ่ำและกำรจำ้งงำนอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี อีกดว้ย  
 

บริษทัฯ มีโครงกำรรับนกัศึกษำฝึกงำนในปี 2562 เป็นปีแรก โดยเร่ิมจำกเขตพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภำคตะวนัออก และมีแผนกำรขยำยไปในภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ประเทศในอนำคต โดยนกัศึกษำระดบัชั้น ม.6 ท่ีผ่ำนเกณฑก์ำร
คดัเลือกของบริษทัจะเขำ้รับกำรฝึกงำนอยำ่งจริงจงัท่ีร้ำนพิชซ่ำ ฮทัสำขำต่ำงๆ และไดรั้บค่ำตอบแทนเป็นรำยไดต้่อชัว่โมง
กำรท ำงำน ค่ำท่ีพกัต่อเดือนและทุนกำรศึกษำตลอดระยะเวลำ 2 ปี ท่ีฝึกงำน กำรเขำ้ร่วมโครงกำร 3ม. เปิดโอกำสให้บริษทั
ไดค้ดัเลือกนกัศึกษำท่ีมีคุณภำพ เพื่อพฒันำเป็นบุคลำกรของบริษทัไดเ้ม่ือเรียนจบหลกัสูตร 
 

ในปี 2562 มีนกัศึกษำจำกโครงกำรน้ีเขำ้มำฝึกงำนท่ีร้ำนพิซซ่ำ ฮทั จ ำนวน 50 คน และเพ่ิมเป็น 113 คน ในปี 2563 
โดยนกัศึกษำท ำสญัญำจำ้งงำนและสญัญำฝึกอำชีพหลกัสูตรระยะยำว 2 ปี สำมำรถท ำงำนไดเ้ตม็ 8 ชัว่โมงต่อวนัใน 6 วนัต่อ
สปัดำห์ และสำมำรถจดัช่วงเวลำท ำงำนไดต้ำมควำมเหมำะสม ซ่ึงเม่ือจบหลกัสูตรแลว้มีโอกำสเติบโตเป็นผูจ้ดักำรทีมได ้

 
2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามยัทีด่ ี

 
โครงการ “ป้ันคนครัวบนเรือทะเล” 

TTA มีควำมใส่ใจในสุขภำพของพนกังำนท่ีปฏิบติังำนบนเรือขนส่งสินคำ้ โดยอำหำรส ำหรับพนกังำนปฏิบติังำน
บนเรือจะตอ้งมีคุณภำพและถูกหลกัอนำมยั และไดรั้บกำรจดัเตรียมโดยผูป้ระกอบอำหำรมืออำชีพ ท่ีมีใบรับรองคุณสมบติั 
โดยผ่ำนกำรทดสอบจนจบหลกัสูตรจำกหน่วยงำนผูใ้ห้กำรรับรอง ซ่ึงประกอบดว้ย กำรจดัเก็บอำหำรบนเรือ และกำร
จดัเตรียมอำหำรทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติั นอกจำกน้ี ยงัจะตอ้งเขำ้ใจในควำมส ำคญัของวฒันธรรม ศำสนำ และสังคม 
ในแง่ของเวลำในกำรรับประทำนอำหำรร่วมกันด้วย ดังนั้ น โทรีเซน ชิปป้ิง จึงได้ร่วมกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
นครศรีธรรมรำช ริเร่ิมโครงกำร “ป้ันคนครัวบนเรือทะเล” มำตั้งแต่ปี 2554 มีกำรพฒันำหลกัสูตรประกำศนียบตัรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สำขำประกอบอำหำรในเรือเดินทำงระหวำ่งประเทศตำมหลกัโภชนำกำรข้ึนมำ เพ่ือผลิตบุคลำกรคนครัวบน
เรือเดินทะเลในระดับมืออำชีพ ซ่ึงมีกำรเรียนรู้ทั้ งภำคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นระยะเวลำ 2 ปี และเม่ือจบกำรศึกษำแล้ว
นักศึกษำ สำมำรถเลือกท ำงำนต่อกับโทรีเซน ชิปป้ิง ได้ทันที หลักสูตรน้ีเป็น 1 ใน 50 สำขำท่ีได้รับค ำช่ืนชมจำก
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กระทรวงศึกษำธิกำรและอำชีวศึกษำ เพรำะไม่เพียงผลิตบุคลำกรท่ีมีคุณภำพเขำ้ท ำงำนกบับริษทัแต่ยงัผลิตบุคลำกรท่ีมี
คุณภำพเขำ้สู่ตลำดแรงงำนในธุรกิจชิปป้ิงอีกดว้ย ซ่ึงปัจจุบนัมีนกัศึกษำท่ีจบหลกัสูตรทั้งหมด 10 รุ่น จ ำนวนกวำ่ 140 คน 

 
 
3. ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกศุล 
พซิซ่า ฮัท ส่งก าลงัใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ทัว่ประเทศ สู้ไวรัสโคโรนา 

พิซซ่ำ ฮทั 1150 โดยบริษทั พีเอช แคปปิตอล จดัโครงกำร “Pizza Hut มอบพิซซ่ำจำกใจ ร่วมสู้ภยั COVID-19’  
น ำพิซซ่ำหลำกหลำยเมนูไปมอบใหแ้ก่ทีมแพทย ์พยำบำลและเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีดูแลรักษำผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนำ ท่ีสถำบนับ ำรำศ
นรำดูร  และจดัส่งพิซซ่ำอีก 2,000 กล่อง ให้แก่โรงพยำบำล 40 แห่งทัว่ประเทศ เพ่ือเป็นขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำหนำ้ท่ี
ดูแลคนไทยทุกคนใหร้อดพน้จำกกำรระบำดของไวรัสโควดิ-19  

 
TTA มอบรถเข็นวลีแชร์ให้ผู้พกิาร  
TTA ส่งมอบรถเขน็วลีแชร์ ให้แก่นำยโสฬส ประสงคศิ์ลป์ 
กรรมกำรมูลนิธิคนพิกำรไทย เพื่อสนับสนุน “โครงกำร
ลอ้เล่ือนเพื่อคนพิกำร” ของมูลนิธิคนพิกำรไทย ในกำร
ยกระดบัคุณภำพชีวิตและส่งต่อโอกำสให้ผูพิ้กำรไดเ้ขำ้ถึง
กำรศึกษำ กำรท ำงำน และกำรเข้ำสังคมร่วมกับผูอ่ื้นได้
อยำ่งมีควำมสุข 
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โครงการเปลีย่นขวดน า้พลาสตกิเป็นไตรจวีรพระ 
ขวดพลำสติกแบบใชค้ร้ังเดียวเป็นท่ีนิยมในสังคมของเรำเน่ืองจำกพกพำง่ำย    มีขนำดและรูปทรงมำกมำย รำคำ

ไม่แพงและหำซ้ือไดง่้ำย  ขวดพลำสติกท่ีใชส้ ำหรับบรรจุน ้ ำด่ืม ส่วนใหญ่ท ำจำกโพลีเอทิลีนเทอพำเลท (PET)  ซ่ีงเป็น
พลำสติกเทอร์โมพลำสติกท่ีสำมำรถรีไซเคิลได ้พลำสติกชนิดน้ีเหมำะส ำหรับกำรใชค้ร้ังเดียว เน่ืองจำกมีควำมเส่ียงต่อกำร
เติบโตของแบคทีเรียหำกน ำกลบัมำใชใ้หม่ 

 
จำกรำยงำนของกลุ่ม Ocean Conservancy ซ่ึงตั้งอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีกำรผลิตขยะ

พลำสติกในมหำสมุทรสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลก 
 
ดงันั้น นอกเหนือจำกกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในส ำนกังำน TTA แลว้ TTA จึงร่วมกบัอำคำรอรกำนตเ์พ่ือแนะน ำ

โครงกำร TTA Zero Waste ซ่ึงนบัเป็นกำ้วแรกของกำรลดขยะพลำสติกในอำคำรอรกำนต ์
 
TTA ท ำกำรจดัตั้งกล่อง รับบริจำคขวด PET พร้อมป้ำยขอ้มูลโครงกำรในพ้ืนท่ีบริเวณ ชั้น G อำคำรอรกำนต ์2   

จุด เป็นเวลำสองเดือน ไม่เพียงแต่พนกังำน TTA เท่ำนั้น แต่พนกังำนทุกคนในอำคำร รวมถึงผูท่ี้มำใชบ้ริกำรภำยในอำคำร
อรกำนตส์ำมำรถมีส่วนร่วมในโครงกำรรีไซเคิลขวด PET ไดเ้ช่นกนั 
ขวดพลำสติก PET ท่ีรวบรวมจำกส ำนกังำน TTA และอำคำรอรกำนตไ์ดป้ระมำณ 40 กิโลกรัม TTA ไดน้ ำไปส่งมอบใหก้บั 
วดัจำกแดง อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อแปรรูปเป็นใยสงัเครำะห์และใชผ้ลิตผำ้ผนืเพื่อตดัเยบ็ชุดผำ้ไตร
จีวร (ขวดพลำสติกหน่ึงกิโลกรัมสำมำรถผลิตเป็นผำ้ไตรจีวรพระไดค้รบเซ็ตจ ำนวน 1 ชุด)  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 
“TTA ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในท ำกำรประเมินควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในเ ป็นประจ ำทุกปี และ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มัน่ใจ
วำ่บริษทัฯ สำมำรถด ำเนินงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และมี
กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง” 
 
บริษทัฯได้มีกำรออกแบบและปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆอย่ำง
เพียงพอ เพ่ือลดควำมเส่ียงท่ีส ำคญัซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและธุรกิจของบริษทัฯ และเม่ือพบจุดบกพร่อง
ของระบบ บริษทัฯได้มีกำรปรับปรุงและแกไ้ขระบบดังกล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกบัควำมเส่ียงและ
สภำพแวดลอ้มในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและอนำคต อีกทั้งสอดคลอ้งและเป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้ TTA มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยพิจำรณำเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

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

 ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรจดัใหมี้กระบวนกำรในกำรระบุ ประเมิน รวมทั้งกำรลดระดบัควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บมอบหมำยให้รับผิดชอบในดำ้นกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆของบริษทัฯ ในกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ
ขอ้มูลจำกแหล่งต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 กำรให้ควำมเช่ือมัน่จำกกำรท ำงำนของผูต้รวจสอบภำยใน ผ่ำนขั้นตอนกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีซ่ึง
ไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบจะเนน้ในเร่ืองกำรพิจำรณำประเมิน
ควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัท่ีไดถู้กวำงไวเ้พ่ือลดระดบัหรือป้องกนัควำมเส่ียงนั้น 

 ไดรั้บกำรรำยงำนผลของกำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพำะในเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทุกรำยไตรมำส 

 กำรพฒันำระบบและกำรรับขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชนัและกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจ (Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงให้พนักงำน ผูถื้อหุ้น และบุคคลภำยนอก โดย
สำมำรถติดต่อกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบไดโ้ดยตรง 

 กำรใหค้วำมเช่ือมัน่ในเร่ืองท่ีตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอก 
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดำ้นกำร
ด ำเนินงำนต่อประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยกำรท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญั  
 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดจ้ดัท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยพิจำรณำตำมปัจจยัเส่ียง (Risk Based Approach) ซ่ึงจะเนน้
ควำมเส่ียงท่ีมีควำมส ำคัญ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำสอบทำนและอนุมติัแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีดงักล่ำว และติดตำมผลกำรตรวจสอบ
และผลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นรำยไตรมำส  
 
ประเด็นท่ีตรวจพบจะถูกน ำมำพิจำรณำวำ่มีผลกระทบในวงกวำ้งหรือไม่ ประเด็นจำกกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัจะถูกรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำกำรติดตำมกำรแกไ้ขหรือปรับปรุง
ของผูบ้ริหำรจนกวำ่จะไดข้อ้สรุปเป็นท่ีน่ำพอใจ นอกจำกน้ี รำยงำนท่ีส ำคญัจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ อยำ่งสม ่ำเสมอทั้งจำกผูบ้ริหำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และก ำกบัดูแล โดยรำยงำนจะครอบคลุมใน
เร่ืองทำงธุรกิจ กำรเงิน กำรควบคุมภำยในกำรด ำเนินงำนและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ปฏิบติัตำมกรอบโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในซ่ึงอำ้งอิงตำมแนวทำงและหลกักำรของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ึงเป็นมำตรฐำนสำกลในเร่ืองกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ซ่ึงสรุปตำมองคป์ระกอบของกำรควบคุมแต่ละดำ้นดงัน้ี 
 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
สภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมถือเป็นรำกฐำนท่ีส ำคญัของกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล อีกทั้งยงัให้หลกั
ปฏิบติัและโครงสร้ำงแก่องคป์ระกอบอ่ืนๆ ของระบบควบคุมภำยใน ทั้งน้ี องคป์ระกอบหลกัของสภำพแวดลอ้ม
กำรควบคุมของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 บริษทัฯสนับสนุนให้มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีดี โดยมีกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำร
ด ำเนินกำร กำรควบคุม และกำรก ำกบัดูแลท่ีชดัเจน และเหมำะสม  

 บริษทัฯ ยึดมัน่ในปรัชญำและจรรยำบรรณธุรกิจผ่ำนกำรกระท ำและพฤติกรรม ซ่ึงมีส่วนส ำคญัในกำร
ช่วยใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในสำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี ยงัไดจ้ดัท ำคู่มือพนกังำน 
(Codes of Conduct) เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่ กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนทุกคน  

 คณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยบริหำรในทุกระดบัชั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของคุณค่ำควำม
ซ่ือสตัยแ์ละมีจริยธรรม มีกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่ำยตำมหลกับรรษทัภิบำลท่ีดี 

 มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรองคก์รให้เหมำะสมกบัขนำดและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยระบุ
ถึงสำยอ ำนำจกำรบงัคบับญัชำและควำมรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

 คณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยบริหำรไดก้ ำหนดอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรและระดบัวงเงินอนุมติัรำยกำร
ประเภทต่ำงๆไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรในตำรำงอ ำนำจอนุมติัและระดบัวงเงินอนุมติั (Delegated of 
Authority Limit & Level) 
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 บริษทัฯ ไดน้ ำนโยบำยกำรให้ขอ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตคอร์รัปชนัมำใช ้เพ่ือเป็นช่องทำงใน
กำรรำยงำนกำรกระท ำผิด และกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนรำยงำน
กำรรับแจง้ขอ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตคอร์รัปชนัเป็นประจ ำทุกไตรมำส   ซ่ึงในปี 2563 น้ีไม่มีขอ้
ร้องเรียนในเร่ืองกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 

2. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลง
จำกปัจจยัทั้งภำยในและภำยนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงำน ระดบัธุรกิจ และ
ระดับองค์กร กำรประเมินควำมเส่ียงช่วยให้เกิดกำรติดตำมควำมเส่ียงท่ีส ำคัญอย่ำงเป็นระบบและเท่ำทัน
สถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขท่ีเหมำะสมกับควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ในกำร
ประเมินควำมเส่ียง ฝ่ำยบริหำรและพนกังำนทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรประเมินปัจจยัและติดตำมควำมเส่ียง
อยำ่งจริงจงั โดยมีกำรประเมินโอกำสควำมเป็นไปไดข้องผลกระทบและขนำดของผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึง
ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชนั มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและบรรเทำควำมเส่ียงอยำ่งทนัท่วงที มี
กำรเสริมสร้ำงและส่ือสำรควำมตระหนกัในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร และมีหน่วยงำน
บริหำรควำมเส่ียงท ำหน้ำท่ีในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของมำตรกำรจดักำรและแผนบรรเทำควำมเส่ียงอย่ำง
ต่อเน่ือง พร้อมทั้ งรำยงำนสถำนกำรณ์บริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส  

 
3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ภำยใตค้วำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได ้เหมำะสม
กับธุรกิจและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละฝ่ำย กำรควบคุมภำยในถูกก ำหนดให้มีกำรปฏิบัติผ่ำน
ขอ้ก ำหนด นโยบำยและวิธีกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ และไดมี้กำรสอบทำนและพฒันำอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรท ำ
รำยกำรธุรกรรมระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งขอ้ตกลงต่ำงๆ ทำงกำรคำ้ไดมี้กำรควบคุมดูแล
อยำ่งระมดัระวงัและรอบคอบ และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงำนก ำกบัดูแลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงั
สนับสนุนให้พนักงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีวำงไว ้รวมทั้ งกฎหมำย 
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือลดควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนรวมทั้งควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต
คอร์รัปชนัและกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยต่ำงๆ 
 
4. ข้อมูลและการตดิต่อส่ือสาร (Information & Communication) 
ระบบสำรสนเทศได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยงัให้
ควำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลำของขอ้มูลสำรสนเทศ รวมถึงกำรส่ือสำรขอ้มูล เพื่อน ำ
ขอ้มูลมำใช้ประกอบกำรตดัสินใจได้ทันเวลำ  ตลอดจนมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล และกำร
ก ำหนดแผนส ำรองฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภำพ ส ำหรับป้องกนัในเร่ืองควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศขณะท่ีมี
อุบัติภยัร้ำยแรงจนระบบไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได ้นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้และระบบขอ้มูลท่ีสำมำรถวเิครำะห์หรือบ่งช้ีจุดท่ีอำจจะเกิดควำมเส่ียง ซ่ึงท ำ
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กำรประเมินและจดักำรควำมเส่ียงพร้อมทั้งบนัทึกหรือรำยงำนผลไวอ้ยำ่งครบถว้น โดยบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำม
พระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ในกำรจดัเก็บขอ้มูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำม
ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร บริษัทฯได้ลงทุนเพื่อสร้ำงระบบกำรส่ือสำรท่ีมี
ประสิทธิภำพทั้งจำกภำยในและภำยนอกบริษทัฯ และจดัใหมี้กำรส่ือสำรภำยในองคก์รผ่ำนช่องทำงหลำยช่องทำง 
มีกำรจัดส่งเอกสำรซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อกำรตดัสินใจส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรประชุม
คณะกรรมกำรแก่ผูถื้อหุน้ และคณะกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

 
5. การตดิตามผล (Monitoring) 
จำกระบบขอ้มูลในปัจจุบนัท่ีสำมำรถให้ขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเวลำ ท ำให้ฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำร
บริษทัสำมำรถควบคุมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนรำยงำนทำงกำรเงินไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และช่วยให้
สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีวำงไวไ้ด ้ในขณะเดียวกนัก็สำมำรถสอบทำน ประเมิน และ
ใหค้  ำแนะน ำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผำ่นกระบวนกำรก ำกบัดูแลท่ีมีประสิทธิภำพโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง 

 
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในปฏิบติังำนตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีได้รับกำรอนุมติัและติดตำมผลจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
แผนกำรตรวจสอบซ่ึงจดัท ำข้ึนจำกผลกำรประเมินและวเิครำะห์ควำมเส่ียงของบริษทัฯ รวมถึงล ำดบัควำมส ำคญัของบริษทั
ยอ่ยในกลุ่มบริษทัฯ กลุ่มธุรกิจหลกัและกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ผลของกำรตรวจสอบ กำรติดตำม กำรปรับปรุงแกไ้ขจะ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั จนถึงปัจจุบนั ผลกำรตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องของกำร
ควบคุมภำยในท่ีมีสำระส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้กำรเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในบำงจุดท่ีตรวจพบ  
 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะท ำกำรสอบทำนประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงท่ีมีสำระส ำคญั ประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงนั้นๆ โดยใช้
แนวทำงแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีจดัท ำโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์
 
ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ะบุถึงหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงของฝ่ำยตรวจสอบภำยในร่วมกบัประธำนกรรมกำรบริหำร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทำงตำมประกำศตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง “คุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ. 2558”  
 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบริษทัไดป้ระเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ใน 5 องคป์ระกอบ
ดงักล่ำวขำ้งตน้ และมีขอ้สรุปวำ่บริษทัฯไดก้ ำหนดใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีพอเพียงและเหมำะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดั
ใหมี้บุคคลำกรอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ อีกทั้งไม่พบขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีส ำคญั 
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บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมเห็นในรำยงำนกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 วำ่ไม่ตรวจพบขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในในดำ้นกำรบญัชีและ
กำรเงินท่ีส ำคญั 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 

รำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหวำ่งกนัภำยในบริษทัยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบของงบกำรเงินรวมของบริษทัฯแลว้ โดยรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทัฯ ส่วน
ใหญ่เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ โดยท่ีกำรก ำหนดรำคำจะเป็นรำคำตลำดหรือเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป ซ่ึงสำมำรเเทียบเคียงกบัเง่ือนไขท่ีใหก้บับุคคลภำยนอก 
(Fair and at arm’s length) ทั้งน้ี รำยกำรระหวำ่งกนัซ่ึงมีสำระส ำคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกบับริษทัร่วม หรือกิจกำรร่วมคำ้ หรือรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มี
ดงัต่อไปน้ี 
 

 
บริษัท 

 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 
ความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท)  
นโยบายการคดิราคา 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

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

บริษทั ซำมิล  
เมอร์เมด ออฟชอร์ 
เซอร์วสิเซส คอมพำนี 
แอลแอลซี (“ZMOS”) 

TTA เือหุน้ร้อยละ 58.2 
(31 ธนัวำคม 2563 : เือหุ้นร้อยละ 
58.2) ในบริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์
จ ำกดั (มหำชน) (“เมอร์เมด”) โดย
เมอร์เมด เือหุ้นร้อยละ  100 ใน 
MSSI และเือหุ้นร้อยละ 40 ใน 
ZMOS  

ZMOS วำ่จำ้ง MSSI เพื่อ
ใหบ้ริกำรนอกชำยฝ่ังแก่
บริษทั Saudi Aramco 
 

1,772,665,577 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
จำกกำรใหบ้ริกำร) 

1,930,494,378 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดจ้ำก
กำรใหบ้ริกำร) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

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

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

TTA เือหุ้นร้อยละ 58.2  (31 
ธนัวำคม 2563 : เือหุ้นร้อยละ 58.2) 
ในบริษทั เมอร์เมด มำริไทม์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“เมอร์เมด”) และเือหุ้น
ร้อยละ 51 ใน GAC โดยเมอร์เมดเือ
หุน้ร้อยละ 100 ใน MSST  

MSST วำ่จำ้ง GAC เพื่อ
ใหบ้ริกำรเดินพิธีกำรทำง
ศุลกำกรในกำรน ำเขำ้สินคำ้
และกำรขนส่ง 

870,765 
 

(บนัทึกเป็นตน้ทุน
บริกำร) 

5,958,459 
 

(บนัทึกเป็นตน้ทุน
บริกำร) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 
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บริษัท 

 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 
ความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท)  
นโยบายการคดิราคา 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

3. บริษทั บำคองโค 
จ ำกดั (“บำคองโค”) 

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

TTA เือหุน้ร้อยละ 68.5 
(31 ธนัวำคม 2563 : เือหุ้นร้อยละ 
68.5) ในบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA”) 
และ PMTA เือหุ้นร้อยละ 100 ใน 
บำคองโค ทั้งน้ี TTA เือหุ้นร้อยละ 
50 ใน TI 

บำคองโคไดรั้บบริกำร
ขนส่งทำงทะเลจำก TI 

77,501,085 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นขนส่ง) 

54,105,615 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นขนส่ง) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

4. บริษทั บำคองโค 
จ ำกดั (“บำคองโค”) 

บริษทั โทรีเซน-วนิำ
มำ เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั 
(“TVA”) 

TTA เือหุ้นร้อยละ 68 .5 (31 
ธนัวำคม 2563 : เือหุ้นร้อยละ 68.5) 
ในบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮล
ด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) (“PMTA”) 
และ PMTA เือหุ้นร้อยละ 100 ใน 
บำคองโคทั้งน้ี TTA เือหุ้นร้อยละ 
50 ใน TI และ TI เือหุ้นร้อยละ 49 
ใน TVA 

บำคองโคใหเ้ช่ำพ้ืนท่ี
โรงงำนกบั TVA 

46,278,108 
 

(บนัทึกเป็น 
รำยไดค้่ำเช่ำ) 

57,143,697 
 

(บนัทึกเป็น 
รำยไดค้่ำเช่ำ) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

5. บริษทั บำคองโค 
จ ำกดั (“บำคองโค”) 

บริษทั โทรีเซน-วนิำ
มำ เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั 
(“TVA”) 

TTA เือหุ้นร้อยละ 68 .5 (31 
ธนัวำคม 2563 : เือหุ้นร้อยละ 68.5) 
ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮล
ด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) (“PMTA”) 
และ PMTA เือหุน้ร้อยละ 100 ในบำ
คองโค ทั้งน้ี TTA เือหุ้นร้อยละ 50 
ใน TI และ TI เือหุ้นร้อยละ 49 ใน 
TVA 

บำคองโคไดรั้บบริกำรดำ้น
ขนส่งจำก TVA 

41,708,003 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นขนส่ง) 

27,513,855 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นขนส่ง) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 
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บริษัท 

 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 
ความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท)  
นโยบายการคดิราคา 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

6. บริษทั บำคองโค 
จ ำกดั (“บำคองโค”) 

บริษทั โทรีเซน-วนิำ
มำ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
(“TVL”) 

TTA เือหุ้นร้อยละ 68 .5 (31 
ธนัวำคม 2563 : เือหุ้นร้อยละ 68.5) 
ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮล
ด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) (“PMTA”) 
และ PMTA เือหุ้นร้อยละ 100 ใน 
บำคองโค ทั้งน้ี TTA เือหุ้นร้อยละ 
50 ใน TI และ TI เือหุ้นร้อยละ 49 
ใน TVA ทั้งน้ี TVA เือหุ้นร้อยละ 
100 ใน TVL 

บำคองโคไดรั้บบริกำรดำ้น
ขนส่งจำก TVL 

31,504,374 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นขนส่ง) 

28,537,815 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นขนส่ง) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

7. บริษทั บำคองโค 
จ ำกดั (“บำคองโค”) 

บำเรีย เซเรส (“บำ
เรีย”) 

TTA เือหุ้นร้อยละ 68 .5 (31 
ธนัวำคม 2563 : เือหุ้นร้อยละ 68.5) 
ใน บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮล
ด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) (“PMTA”) 
และ PMTA เือหุน้ร้อยละ 100 ในบำ
คองโค ทั้งน้ี TTA เือหุน้ร้อยละ 100 
ในบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี 
แอลทีดี (“โซลีอำโด”) และโซลีอำ
โดเือหุน้ร้อยละ 28 ในบำเรีย 

บำคองโคไดรั้บบริกำรดำ้น
ขนส่งจำกบำเรีย 

20,930,121 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นขนส่ง) 

10,796,321 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นขนส่ง) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 
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บริษัท 

 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 
ความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท)  
นโยบายการคดิราคา 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

8. บริษทั บำคองโค 
จ ำกดั (“บำคองโค”) 

บำเรีย เซเรส (“บำ
เรีย”) 

TTA เือหุ้นร้อยละ 68 .5 (31 
ธนัวำคม 2563 : เือหุ้นร้อยละ 68.5) 
ใน บริษัท พี เอ็ม โทรีเซน เอเชีย  
โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA”) 
และ PMTA เือหุ้นร้อยละ 100 ใน 
บำคองโค ทั้งน้ี TTA เือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พี
ทีอี แอลทีดี (“โซลีอำโด”) และโซลี
อำโดเือหุน้ร้อยละ 28 ในบำเรีย 

บำคองโคไดรั้บบริกำรท่ี
เก่ียวกบัท่ำเรือจำกบำเรีย 

4,341,381 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ในกำรบริหำร) 

5,622,257 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรบริหำร) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 
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รายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 
 

 
บริษัท 

 
บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

 
ความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท)  
นโยบายการคดิราคา 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

1. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั เมอร์เมด มำริ
ไทม ์จ ำกดั (มหำชน) 
(“เมอร์เมด”) 

TTA เือหุน้ร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด 
โดยมีนำยเฉลิมชัย มหำกิจศิริ เป็น
กรรมกำรและผูเื้อหุ้นในทั้ ง TTA 
และเมอร์เมด 

TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำนแก่
เมอร์เมด 

1,779,648 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

2,251,800 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

2. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั เมอร์เมด มำริ
ไทม ์จ ำกดั (มหำชน) 
(“เมอร์เมด”) 

TTA เือหุน้ร้อยละ 58.2 ในเมอร์เมด 
โดยมีนำยเฉลิมชัย มหำกิจศิริ เป็น
กรรมกำรและผูเื้อหุ้นในทั้ ง TTA 
และเมอร์เมด 

TTA ใหบ้ริกำรดำ้น  IT แก่  
เมอร์เมด 

156,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

240,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

3. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน 
เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“PMTA”) 

TTA เือหุ้นร้อยละ 68.5 ใน PMTA 
โดยมีนำยเฉลิมชัย มหำกิจศิริ เป็น
กรรมกำรและผู ้เือหุ้นในทั้ ง TTA 
และ PMTA 

TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำนแก่  
PMTA  

984,150 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

984,150 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

4. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน 
เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“PMTA”) 

TTA เือหุ้นร้อยละ 68.5 ใน PMTA 
โดยมีนำยเฉลิมชัย มหำกิจศิริ เป็น
กรรมกำรและผู ้เือหุ้นในทั้ ง TTA 
และ PMTA 

TTA ใหบ้ริกำรดำ้น  IT แก่ 
PMTA  

65,520 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

65,520 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

5. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน 
เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (“PMTA”) 
 

TTA เือหุน้ร้อยละ 68.5 ใน PMTA 
โดยมีนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ เป็น
กรรมกำรและผูเื้อหุน้ในทั้ง TTA 
และ PMTA 

TTA ใหบ้ริกำรอ่ืนๆ แก่ 
PMTA  

211,669 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
อ่ืน) 

249,507 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
อ่ืน) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

6. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พี เอช 
แคปปิตอล จ ำกดั 
(“PHC”) 

PHC เือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 
และ เือหุน้โดยบริษทั พีเอม็ 
แคปปิตอล จ ำกดั (“PMC”) ร้อยละ 
30 โดยมีนำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 
เป็นกรรมกำรและผูเื้อหุน้ในทั้ง 
TTA และ PMC 

TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำนแก่  
PHC 

1,781,010 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

4,120,200 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

7. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พี เอช 
แคปปิตอล จ ำกดั 
(“PHC”) 

PHC เือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 
และ เือหุน้โดยบริษทั พีเอม็ 
แคปปิตอล จ ำกดั (“PMC”) ร้อยละ 
30 โดยมีนำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 
เป็นกรรมกำรและผูเื้อหุน้ในทั้ง 
TTA และ PMC 

TTA ใหบ้ริกำรดำ้น  IT แก่ 
PHC 

130,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

300,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

8. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั สยำมทำโก ้
จ ำกดั (“STC”) 

STC เือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 
และ เือหุน้โดยบริษทั ซีเอม็ คอร์
ปอเรท จ ำกดั (“CMC”) ร้อยละ 30 
โดยมีนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ เป็น
กรรมกำรและผูเื้อหุน้ในทั้ง TTA 
และ CMC  

TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำนแก่  
STC 

529,200 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

507,600 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

9. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั สยำมทำโก ้
จ ำกดั (“STC”) 

STC เือหุน้โดย TTA ร้อยละ 70 
และ เือหุน้โดยบริษทั ซีเอม็ คอร์
ปอเรท จ ำกดั (“CMC”) ร้อยละ 30 
โดยมีนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ เป็นผู ้
กรรมกำรและเือหุน้ในทั้ง TTA และ 
CMC 

TTA ใหบ้ริกำรดำ้น  IT แก่ 
STC 

360,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

- 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

10. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พีเอม็ที พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ำกดั 
(“PMTP”) 

PMTP เือหุน้โดย TTA ร้อยละ 60  
เือหุน้โดย Kanden Realty & 
Development Co., Ltd. (“KRD”)     
ร้อยละ 30 และ เือหุน้โดย Toray 
Construction Co., Ltd. ร้อยละ 10 

TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำนแก่  
PMTP 

765,900 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

291,600 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

11. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พีเอม็ที พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ำกดั 
(“PMTP”) 

PMTP เือหุน้โดย TTA ร้อยละ 60  
เือหุน้โดย Kanden Realty & 
Development Co., Ltd. (“KRD”)     
ร้อยละ 30 และ เือหุน้โดย Toray 
Construction Co., Ltd. ร้อยละ 10 

TTA ใหบ้ริกำรดำ้น  IT แก่ 
PMTP 

360,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

180,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยได้
ค่ำบริกำร IT) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

12. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พีเอม็ที พร็อพ
เพอร์ต้ี จ ำกดั 
(“PMTP”) 

PMTP เือหุน้โดย TTA ร้อยละ 60  
เือหุน้โดย Kanden Realty & 
Development Co., Ltd. (“KRD”)     
ร้อยละ 30 และ เือหุน้โดย Toray 
Construction Co., Ltd. ร้อยละ 10 

TTA ใหบ้ริกำรดำ้นบญัชี 
บุคคล และบริกำรทัว่ไปแก่ 
PMTP 

960,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดส่ิ้ง
อ ำนวยควำมสะดวก) 

631,698 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดส่ิ้ง
อ ำนวยควำมสะดวก) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

13. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พีเอช มำกำ
รอง  (ประเทศไทย) 
จ ำกดั           

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ และนำงสำว
อุษณำ มหำกิจศิริ เป็นกรรมกำรทั้ง
ใน TTA และบริษทั พีเอช มำกำรอง
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

TTA ซ้ือสินคำ้จำกบริษทั พี
เอช มำกำรอง (ประเทศไทย) 
จ ำกดั เพ่ือเป็นของขวญัปีใหม่  

- 
 

(บนัทึกเป็นค่ำ
ของขวญั) 

2,925 
 

(บนัทึกเป็นค่ำ
ของขวญั) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

14. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั มูเกนได      
แบงคอก จ ำกดั   

นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ และ 
นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็น
กรรมกำรทั้งใน TTA และบริษทั  
มูเกนได แบงคอก จ ำกดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ 
บริษทัฯ 

- 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นสนัทนำกำร) 

171,822 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นสนัทนำกำร) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

15. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั มูเกนได เพนท์
เฮำส์ จ ำกดั 

นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริและ 
นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็น
กรรมกำรทั้งใน TTA และบริษทั  
มูเกนได เพนทเ์ฮำส์ จ ำกดั 

TTA เล้ียงรับรองหุน้ส่วนของ 
บริษทัฯ 

- 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นสนัทนำกำร) 

47,072 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นสนัทนำกำร) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

16. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั โฟร์ วนั วนั 
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
จ ำกดั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ และนำงสำว
อุษณำ มหำกิจศิริ เป็นกรรมกำรใน
ทั้ง TTA  และบริษทั โฟร์ วนั วนั 
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั 

TTA วำ่จำ้งบริษทั โฟร์ วนั วนั  
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั ใน
กำรจดักิจกรรม Team building 
และงำนเล้ียงปีใหม่ส ำหรับ
พนกังำน 

- 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ผลประโยชน์อ่ืน
ส ำหรับพนกังำน) 

1,010,251 
 

(บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ผลประโยชน์อ่ืน
ส ำหรับพนกังำน) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

17. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั โฟร์ วนั วนั 
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
จ ำกดั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ และนำงสำว
อุษณำ มหำกิจศิริ เป็นกรรมกำรใน
ทั้ง TTA  และบริษทั โฟร์ วนั วนั 
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั 

TTA เช่ำพ้ืนท่ี ชั้นล่ำงอำคำร 
อรกำนต ์จำกบริษทั โฟร์ วนั 
วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั  

1,261,629 
 

(บนัทึกเป็นรำยจ่ำย
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและ
ค่ำสำธำรณูปโภค) 

1,478,624 
 

(บนัทึกเป็นรำยจ่ำย
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและ
ค่ำสำธำรณูปโภค) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

18. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั เนเชอรัล เบฟ 
จ ำกดั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ และนำงสำว
อุษณำ มหำกิจศิริ เป็นกรรมกำรใน
ทั้ง TTA  และบริษทั เนเชอรัล เบฟ 
จ ำกดั 

TTA ซ้ือสินคำ้จำกบริษทั         
เนเชอรัล เบฟ จ ำกดั เพ่ือเป็น
ของขวญัปีใหม่ 

280,240 
 

(บนัทึกเป็นค่ำ
ของขวญั) 

418,453 
 

(บนัทึกเป็นค่ำ
ของขวญั) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

19. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั โฟร์ วนั วนั อี
คอมเมิร์ซ จ ำกดั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ นำงสำวอุษณำ 
มหำกิจศิริ และนำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะ
รังสี เป็นกรรมกำรในทั้ง TTA และ
บริษทั โฟร์ วนั วนั อีคอมเมิร์ซ จ ำกดั 

TTA ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำนแก่  
บริษทั โฟร์ วนั วนั อีคอมเมิร์ซ 
จ ำกดั 

486,000 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

700,650 
 

(บนัทึกเป็นรำยไดค้่ำ
เช่ำและ

ค่ำธรรมเนียม) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 
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บริษัท บริษัททีเ่กีย่วข้อง ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคดิราคา 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

20. บริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
(“TTA”) 

บริษทั พีเอสเอม็ 
แลนด ์จ ำกดั 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริและนำงสำว
อุษณำ มหำกิจศิริ เป็นกรรมกำรใน
ทั้ง TTA และบริษทั พีเอสเอม็ แลนด ์
จ ำกดั 

TTA เช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำนจำก 
บริษทั พีเอสเอม็ แลนด ์จ ำกดั 

1,776,120 
 

(บนัทึกเป็นรำยจ่ำย
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและ
ค่ำสำธำรณูปโภค) 

1,776,120 
 

(บนัทึกเป็นรำยจ่ำย
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและ
ค่ำสำธำรณูปโภค) 

รำคำปกติท่ีใหก้บั
บุคคลภำยนอก 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสญัญำใดๆ ก็ตำม หรือมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และ/หรือบุคคลภำยนอก บริษทัฯ จะพิจำรณำเึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ในกำรเขำ้ท ำสญัญำนั้นๆ โดยค ำนึงเึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นหลกั  
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
ในกรณีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเขำ้ท ำสญัญำใดๆ ก็ตำม หรือมีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บุคคลภำยนอก และ/หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เพื่อ
ประโยชนข์องบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ เร่ืองกำรเปิดเผย
ขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ใหมี้รำคำและเง่ือนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูเื้อหุน้ โดย
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนท่ีมีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 
 
นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
กรรมกำรตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตวำ่จะเป็นรำยกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นและใหเ้ป็นไปในรำคำท่ียติุธรรม 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

งบการเงนิ 
(ก) ผูส้อบบญัชีท่ีท ำกำรตรวจสอบ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับ 3 รอบปีบญัชีสรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตรวจสอบโดยนำยวีระชยั รัตนจรัสกุล แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
 งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตรวจสอบโดยนำยบณัฑิต ตั้งภำกรณ์ แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
 งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ตรวจสอบโดยนำยบณัฑิต ตั้งภำกรณ์ แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
(ข) สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชี 

 
งบกำรเงิน ควำมเห็นของผูส้อบบญัชี 

งบกำรเ งินส ำห รับปี ส้ินสุด    
31 ธนัวำคม 2563 

ให้ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเ งินส ำห รับปี ส้ินสุด    
31 ธนัวำคม 2562 

ให้ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเ งินส ำห รับปี ส้ินสุด    
31 ธนัวำคม 2561 

ให้ควำมเห็นวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2564 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ให้ควำมส ำคญัต่อหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ในกำรดูแลกิจกำรบริษทัฯ ให้มีกำร     
จดักำรท่ีดี  ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยควำมซ่ือสัตย์
สุจริต ระมดัระวงั รักษำผลประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป โดยก ำกบัดูแลให้รำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษทัฯ มีกำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สำมำรถสะทอ้นฐำนะกำรเงินและผลด ำเนินงำนท่ีเป็นจริงของ
บริษทัฯ 
  

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุมี
คุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้เขำ้มำท ำหน้ำท่ีสอบทำนให้บริษทัฯ มีกำร
รำยงำนกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งเพียงพอ สอบทำนระบบควบคุมภำยใน รวมทั้งสอบทำนกำรปฏิบติัของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ แลว้ 
 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่ำพอใจ และ
สำมำรถใหค้วำมมัน่ใจอยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส ำหรับรอบปีบญัชี 2563 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2563) ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบตำมมำตรฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกตอ้ง ตำมท่ีควร
ในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 

(นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์)  (นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ) 
ประธำนกรรมกำร  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ 

  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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(หน่วย: พนับำท) 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 สินทรัพย์ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด         4,428,575     11.93  4,338,908 12.96 4,477,176  14.43  
 ลูกหน้ีกำรคำ้          2,056,679       5.54  2,137,474 6.39 1,845,393  5.95  
 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน            222,595       0.60  242,823 0.73 194,363  0.63 
 ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   104       0.00  100,601 0.30 123,574  0.40 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน            648,996       1.75  84,431 0.25 84,104  0.27 
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -    1,272,842 3.80 1,152,039  3.71 
 สินคำ้คงเหลือ วสัดุ และของใชส้ิ้นเปลืองส ำหรับเรือ

เดินทะเล 
    

     1,531,813  
   

   4.13  
 

1,191,164 
 

3.56 
 

965,791  
 

3.11 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน         2,438,480       6.57  2,746,163 8.20 3,223,409  10.39 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน            372,322       1.00  199,539 0.60 257,655  0.83 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 11,699,564    31.53  12,313,945 36.79 12,323,504 39.72  
เงินลงทุนระยะยำว         6,355,847     17.13  6,087,770 18.19 3,054,935  9.85 
ค่ำควำมนิยม              67,672       0.18  64,362 0.19 2,630  0.01 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน         2,010,026       5.42  208,437 0.62 196,616  0.63 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน            328,315       0.88  282,295 0.84 243,206  0.78 
 ท่ีดิน            399,826       1.08  504,932 1.51 504,863 1.63 
 อำคำร         1,702,827       4.59  1,638,030 4.89 1,631,637 5.26 
 ส่วนปรับปรุงอำคำร            473,347       1.28  504,790 1.51 594,001  1.91 
 เรือเดินทะเล       27,512,358     74.13  25,778,772 77.01 26,774,402  86.29 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์เคร่ืองใช ้         4,621,074     12.45  4,232,541 12.64 4,242,730  13.67 
 รถยนต ์            201,985       0.54                 174,217  0.52 168,615  0.54 
 เรือยนต ์            100,423       0.27                   95,703  0.29 95,332  0.31 
 เรือขนถ่ำนหิน            137,457       0.37                 137,516  0.41 137,720  0.44 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมเรือคร้ังใหญ่         1,327,580       3.58              1,809,654  5.41 1,323,938  4.27 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง              98,344       0.26   83,405  0.25 70,327  0.23 
 หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม      (13,062,661)   (35.20)  (13,581,682) (40.57) (13,986,561) (45.08) 
 หกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์        (7,895,065)   (21.27)  (7,640,620) (22.83) (7,419,981) (23.91) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ       15,617,495     42.08  13,737,258 41.04 14,137,023  45.56 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - - - 316,517 1.02 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี            290,940       0.78  225,598 0.67 221,780  0.71 
สินทรัพยอ่ื์น            741,794       2.00  553,386 1.65 533,022  1.72 

รวมสินทรัพย์ 37,111,653  100.00  33,473,051 100.00 31,029,233 100.00 
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(หน่วย: พนับำท) 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน            747,117       2.01  418,512 1.25 277,563 0.94 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้            859,467       2.32  848,787 2.54 700,505  2.26 
 เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน            180,332       0.49  174,399 0.52 269,934  0.87 
  เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั               17,843       0.05  31,993 0.10 11,245  0.04 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้            158,781       0.43  114,291 0.34 106,336  0.34 
 ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี                      -             -    - - 1,804,280  5.81 
 ส่วนของเงินกูร้ะยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี         1,586,714       4.28  1,156,013 3.45 1,370,314  4.42 
 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย              28,362       0.08  58,429 0.17 29,543  0.10 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย         1,091,764       2.94  948,197 2.83 732,759  2.36 
 หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียน - - 28,473 0.09 57,526  0.19 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน            116,371       0.31  128,411 0.38 122,510  0.39 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,786,751    12.90  3,907,535 11.67 5,482,515 17.67 
หุ้นกู ้         3,280,046       8.84  3,289,882 9.83 2,201,192  7.09 
เงินกูย้มืระยะยำว         4,210,954     11.35  3,416,667 10.21 3,876,911  12.49 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี              38,787       0.10  38,898 0.12 29,856  0.10 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน            165,663       0.45  177,016 0.53 200,886  0.65 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน              42,458       0.11  44,491 0.13 46,454  0.15 
รวมหน้ีสิน 12,524,659    33.75  10,874,489 32.49 11,837,814 38.15 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม         5,028,080     13.55  4,411,280 13.18 3,038,234  9.79 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
 ทุนจดทะเบียน         1,998,447           1,998,447   1,998,447  
 ทุนท่ีออกและช ำระแลว้       
   หุ้นสำมญั         1,822,464       4.91  1,822,465 5.44 1,822,465 5.87 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั       16,060,007     43.27  16,060,017 47.98 16,060,017 51.76 
 กำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ย         2,686,859       7.24  2,670,305 7.98 2,662,228 5.85 
 ส ำรองกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  (1,288,815)     (3.47) (2,373,276) (7.09) (2,310,512)  (7.45) 
 ส ำรองกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม  (374,852)     (1.01) (487,382) (1.46) (507,377)  (1.64) 
 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนของกำรร่วมคำ้                      

ท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

- 
 

- 
 

11,954 
 

0.04 
 

(1,177) 
 

(0.00) 
 ส ำรองส่วนทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ  (50,030)     (0.13) (50,030) (0.15) (50,030)  (0.16) 
 ส ำรองส ำหรับกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์                   874       0.00  874 0.00 874 0.00 
 ก ำไร (ขำดทุน) สะสม       
   ส ำรองตำมกฎหมำย            122,220       0.33  142,250 0.42 145,800  0.47 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขำดทุนสะสม)            580,187       1.56  390,105 1.17 (1,669,103) (5.38) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,558,914    52.70  18,187,282 54.33 16,153,185 52.06 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 37,111,653  100.00  33,473,051 100.00 31,029,233 100.00 

มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุ้น  (บำท) 10.73 9.98 8.86 
มูลค่ำท่ีตรำไว ้  (บำท/หุ้น) 1.00 1.00  1.00  
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ (หุ้น)  1,822,454,100 1,822,464,564 1,822,464,564 
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(หน่วย: พนับำท) 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุน 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่
  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร       
 ค่ำระวำง         5,816,455     41.71  6,772,599 43.90 4,747,732  37.01 
 ค่ำบริกำรจำกธุรกิจนอกชำยฝ่ัง         3,071,868     22.03  3,286,040 21.30 2,616,657  20.40 
 ค่ำบริกำรอ่ืนและค่ำนำยหนำ้            423,244       3.03  480,001 3.11 570,961  4.45 
รำยไดจ้ำกกำรขำย         4,634,772     33.23  4,889,339 31.69 4,894,470  38.15 
      รวมรายได้ 13,946,339  100.00  15,427,979 100.00 12,829,820 100.00 

ต้นทุน       
ตน้ทุนกำรบริกำร       
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัเรือเดินทะเล         4,430,566     31.77  5,690,036 36.88 3,932,436  30.65 
 ค่ำใชจ่้ำยบริกำรจำกธุรกิจนอกชำยฝ่ัง         3,358,726     24.08  3,382,170 21.92 2,983,332 23.25 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรใหบ้ริกำรอ่ืนและค่ำนำยหนำ้            355,765       2.55  379,328 2.46 448,842  3.50 
ตน้ทุนขำย         3,747,351     26.87  3,856,594 25.00 3,772,640  29.41 
 รวมต้นทุน 11,892,408    85.27  13,308,128 86.26 11,137,250 86.81 

ก าไรขั้นต้น 2,053,931  2,119,851  1,692,570  
 รำยไดอ่ื้นจำกกำรด ำเนินงำน            285,610       2.05  1,115,211 7.23 179,990  1.40 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 2,339,541  3,235,062  1,872,560  
 คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย            617,333       4.43  639,136 4.14 726,142  5.66 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         1,716,960     12.31  1,962,535 12.72 1,926,983  15.02 
        รวมค่าใช้จ่าย 2,334,293    16.74  2,601,671 16.86 2,653,125 20.68 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 5,248  633,391  (780,565)  
 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ของกำรร่วมคำ้และ

บริษทัร่วมท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
        

    400,997  
 

     2.88  
 

207,457 
 

1.34 
 

(2,510) 
 

(0.02) 
 ผลกระทบจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้ในบริษทัร่วม - - - - (2,132,897) (16.62) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ 406,245  840,848  (2,915,972)  
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน            458,575       3.29  477,406 3.09 411,335  3.21 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (52,330)  363,442  (3,327,307)  
 ภำษีเงินได ้            133,277       0.96  145,264 0.94 41,364  0.32 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (185,607)     (1.33) 218,178 1.41 (3,368,671) (26.26) 
        
การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี       
 ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 210,016      1.51  562,594 3.65 (1,944,599) (15.16) 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย           (395,623)     (2.84) (344,416) (2.23) (1,424,072)  (11.10) 
  (185,607)     (1.33) 218,178 1.41 (3,368,671)  

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุน้  (บำท)  0.12  0.31  (1.07)  
มูลค่ำท่ีตรำไว ้  (บำท/หุน้)  1.00  1.00  1.00  
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้)  1,822,454,100  1,822,464,564  1,822,464,564  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

     (หน่วย : พนับำท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี  (185,607) 218,178 (3,368,671) 
 ปรับปรุงดว้ย :    
  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 
 

1,388,007  
 

1,450,899 
 

1,474,109  
  ประมำณกำร (กลบัรำยกำร) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 37,605  (179) (1,259) 
  ค่ำตดัจ ำหน่ำยและค่ำเผือ่มูลค่ำอ่ืน  79,741  65,220 44,617  
  ประมำณกำร (กลบัรำยกำร) ค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลง  (101,065) 771 (897) 
  (กลบัรำยกำร) กำรดอ้ยค่ำและตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  (63,716) 232,590 238,059 
  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 23,139  49,175 29,752 
  ก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจ -    - (186) 
  ตน้ทุนทำงกำรเงิน 458,575  477,406 411,335 
  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 133,277  145,264 41,364 
  (ก ำไร) ขำดทุนสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 (47,876) 1,525 (2,134) 

  เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนอ่ืน  (35,020) (28,705) (15,403) 
  ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 1,199  - 2,132,897 
  (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนอ่ืน  (3,092) 125 161,873 
  ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนของบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้  (400,997) (207,457) 2,510 
  ก ำไรจำกจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สียบำงส่วนในบริษทัยอ่ยโดยอ ำนำจกำร

ควบคุมเปล่ียนแปลง 
 

- 
 

(790,546) 
 

- 
  (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำง

กำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
 

 (18,623) 
 

(11,800) 
 

27,822 
  (ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (2,909) 14,906 8,079 
  (ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 1,919  1,553 (3,534) 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับำท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

      

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน                          1,264,557  1,618,925 1,180,333  

เงินทุนหมุนเวียน    
 ลูกหน้ีกำรคำ้                              704,606  (261,298) 300,932  
 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน                               (69,438)  (31,389) 188,806  
 ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 2,754   (74,168) (23,106) 
 สินคำ้คงเหลือ วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองส ำหรับเรือเดินทะเล                            (311,398) 261,045  237,406  
 ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้                                13,981  10,137  (24,892) 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                              209,131  43,422  (198,346) 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน                               (47,174)  (20,554) (42,092) 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้                                56,638   (661,921) 538,628  
 เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                              (15,871) 703,409  (636,176) 
 เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน                                 (8,712) 42,794  (20,798) 
 เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้                               60,487   (34,815) (7,882) 
 ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย                              (39,530)  (98,906) (249,296) 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                              (86,284) 45,478  (5,343) 
 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                                 7,307                                     2,032  1,963  
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำน    
 จ่ำยประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน                                (7,439)  (3,416) (8,091) 
 จ่ำยภำษีเงินได ้                            (104,691)  (63,186) (69,517) 

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน                  2,371,351                    1,477,589  1,162,529  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับำท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                           (1,651,582)  (639,978) (1,763,388) 

 ซ้ืออสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน                                  (5,577)  (5,907) - 
 เงินสดรับ (จ่ำย) เงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                      -    630,517 (41,814) 
 เงินสดจ่ำยลงทุนในเงินลงทุนระยะยำว                                (17,451) (22,387) (646) 
 เงินจ่ำยลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               (173,055) - (74,728) 
 เงินปันผลรับจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน                                  35,020  28,705 15,403  
 เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้                                139,118  207,397 76,872  
 เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                                435,722                                     9,381  9,881  
 เงินสดจ่ำยจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน                          (1,044,024)                              (414,139) (606,547) 
 เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม                                      -    270,092  981,395  
 เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืน - - (14,946) 
 เงินสดจ่ำยสุทธิจำกกำรซ้ือธุรกิจ                              (201,250) - (500) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน                           (2,483,079) 63,681 (1,419,018)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
 เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระผกูพนัเงินกูย้มืระยะยำว (เพิ่มข้ึน) ลดลงสุทธิ                              (121,087) 133,773 64,932  
 เงินสดรับจำกเงินกูร้ะยะยำว                                835,226                               215,083  1,398,637 
 เงินสดรับ (จ่ำย) สุทธิจำกเงินกูร้ะยะสั้น                                517,417   (345,261) (140,228) 
 เงินสดจ่ำยคืนเงินกูร้ะยะยำวและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน                           (1,141,394) (1,014,584) (1,125,541)  
 เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู ้                             3,275,667  - 705,344  
 เงินสดจ่ำยคืนหุ้นกู ้                           (2,000,000) - - 
 เงินปันผลจ่ำยแก่ผูถื้อหุ้น                              (136,685)  (91,121) (109,346) 
 เงินปันผลจ่ำยจำกบริษทัยอ่ยให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม                                (31,862)  (15,931) (15,933) 
 เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนเรือนหุ้น                                            -     11  - 
 เงินสดรับจำกกำรเพิ่มเงินลงทุนจำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 
                                 72,064  96,427 16,800  

 จ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน                              (443,123) (456,142) (387,785)  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน                    (3,194,351)                       (1,477,745)  406,880  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 - 223 -  
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

     (หน่วย : พนับำท) 

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ                                 (27,932) 63,525  150,391 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี                              4,332,417                               4,428,575  4,338,908 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีถือไวใ้นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร 105,326  - 1,563 
ผลกระทบในเงินสดสุทธิจำกกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                                    (33,218) - 
ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 6,584                                (111,000) (3,409) 
ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนของเงินตรำในสกุลต่ำงประเทศ                                   12,180                                    (8,974) (10,277) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี                              4,428,575  4,338,908 4,477,176 

      

รายการที่มิใช่เงินสด     
หน้ีสินคำ้งช ำระจำกกำรซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 

 
80,787  

                              
      43,098 

 
86,880 

ลูกหน้ีอ่ืนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 782 - - 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย                              3,954                                        3,954  3,954 
เงินปันผลคำ้งรับจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 8,726 
โอนสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 18,046 
โอนเงินลงทุนจ่ำยล่วงหนำ้เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 1,093 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
การวเิคราะห์ทางการเงนิ 

      
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)     
 อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.44 3.15 2.25 
 อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.86 2.36 1.74 
 อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด เท่ำ 0.30 0.34 0.25 
 อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 5.47 6.65 6.02 
 ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 64.74 54.92 60.77 
 อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี เท่ำ 13.66 14.38 13.06 
 ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 27.69 26.09 29.62 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  (PROFITABILITY RATIO)     
 อตัรำก ำไรขั้นตน้ % 14.73 13.74 13.19 
 อตัรำก ำไรสุทธิ1/ % (1.30) 1.32 (9.50) 
 อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้1/ % 1.07 2.98 (4.09) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร์วม1/ % (0.51) 0.62 (3.83) 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร1/ % 5.93 9.02 (0.21) 
 อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ 0.39 0.47 0.40 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL POLICY RATIO)     
 อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.40 0.37 0.50 
 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.51 0.48 0.62 
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย เท่ำ 4.93 1.77 (7.09) 
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เท่ำ 1.10 0.73 0.46 
 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 43.39 19.44 (1.87) 
ข้อมูลต่อหุ้น  (PER SHARE)     
 มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหุน้ บำท 1.00 1.00 1.00 
 มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ บำท 10.73 9.98 8.86 
 ก ำไรสุทธิต่อหุน้ บำท 0.12 0.31 (1.07) 
 เงินปันผลต่อหุน้2/ บำท 0.05 0.06 0.02 
อตัราการเตบิโต  (GROWTH RATE)     
 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน % 4.14 10.62 (16.84) 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน % 9.41 10.99 (13.58) 
 ก ำไรสุทธิ1/ % (64.30) 167.88 (224.93) 
 สินทรัพยร์วม % 4.29 (9.80) (7.30) 
 หน้ีสินรวม % 18.93 (13.18) 8.86 

 
หมายเหตุ : 1/ ไม่รวมรำยกำร one-off item 

2/ กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2563 ข้ึนอยู่กบักำรอนุมติัโดยท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ซ่ึงจะจัดข้ึน                
ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 
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สูตรการค านวณ 
ระยะเวลำกำรเก็บหน้ีและช ำระหน้ี : จ ำนวนวนัตำมปีปฎิทินในแต่ละปี/งวด 
อตัรำก ำไรขั้นตน้ : ก ำไรขั้นตน้/รำยไดห้ลกัจำกกำรด ำเนินธุรกิจไม่รวมรำยไดอ่ื้นและ

ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
อตัรำก ำไรสุทธิ : ก ำไรสุทธิ/รำยไดห้ลกัจำกกำรด ำเนินธุรกิจไม่รวมรำยไดอ่ื้นและ

ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ : ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

เฉล่ีย 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ : รำยไดร้วมไม่รวมก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน/สินทรัพย์

รวมเฉล่ีย 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

: หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียรวม/ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั 
(Cash Basis) 

: กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน/ (กำรจ่ำยช ำระหน้ีสินสุทธิ + 
รำยจ่ำยลงทุนสุทธิจำกเงินรับจำกกำรขำยหุน้ทุน + ซ้ือสินทรัพย ์ + 
เงินปันผลจ่ำย) 

มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ : ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่/จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้ : ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่/จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ ำหนกั 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 
 ผลก ำไรสุทธิจำกด ำเนินงำนปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA ในไตรมำสท่ี 4/2563 เติบโตอยำ่งมีนยัส ำคญั 216% QoQ เป็น 

160.4 ลำ้นบำท เน่ืองจำกผลกระทบของโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลำย ในขณะท่ีผลกำรด ำเนินงำนทั้งปี 2563 มีผลขำดทุน
สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA จ ำนวน 503.1 ลำ้นบำท  

 EBITDA เป็นบวก อยูท่ี่ 704.2 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2563  
 กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือยงัคงรักษำต ำแหน่งผูน้ ำตลำด มีอตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำ (TCE) สูงกวำ่อตัรำตลำดสุทธิอยู่

ถึงร้อยละ 22 ในปี 2563 และอตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำในไตรมำสท่ี 4/2563 เพ่ิมข้ึนเป็น 11,282 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั 
 กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังกลบัมำสู่ทิศทำงท่ีควรจะเป็น EBITDA ในไตรมำสท่ี 4/2563 ฟ้ืนกลบัมำเป็นบวก และมี

มูลค่ำสญัญำใหบ้ริกำรท่ีรอส่งมอบท่ีแขง็แกร่งอยูท่ี่ 190 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ณ ส้ินปี  
 กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือกำรเกษตรสำมำรถท ำก ำไรไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง มีผลก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA ส ำหรับปี 

2563 เพ่ิมข้ึนกวำ่เท่ำตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อน  
 โครงสร้ำงเงินทุนแขง็แกร่ง มีอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (net IBD/E) อยูใ่นระดบัต ่ำ

ท่ี 0.08 เท่ำ ณ ส้ินปี 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ส าหรับปี 2563 มรีายได้รวม จ านวน 12,829.8 ล้านบาท โดยรำยไดส่้วนใหญ่ยงัมำจำก 3 
กลุ่มธุรกิจหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือ กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ัง และกลุ่ม
ธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือกำรเกษตร ซ่ึงมีสัดส่วนรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 79 ของรำยได้รวม 
ก ำไรขั้นตน้ลดลง 14%YoY เป็น 2,709.8 ลำ้นบำท จำก 3 สำเหตุหลกั คือ 1) มำตรกำร
กำรกักตวัเพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรน ำเรือ
วิศวกรรมใตท้ะเลเขำ้และออกอู่แห้ง 2) กำรน ำเรือเขำ้อู่แห้งตำมขอ้บงัคบัของเรือ และ   
3) อตัรำค่ำระวำงเรือเทกองท่ีลดลง โดยถูกกดดันจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 อยำ่งไรก็ตำม ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมเร่ิมฟ้ืนตวัตั้งแต่
ไตรมำสท่ี 3/2563 ก ำไรขั้นตน้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 เพ่ิมข้ึนเกือบเท่ำตวัเป็น 

หน่วย: ลา้นบาท 4Q/62* 3Q/63 4Q/63  % YoY  % QoQ 2562 2563  % YoY 

รวมรายได ้ 4,153.5 3,255.6 3,326.4 -20% 2% 15,428.0 12,829.8 -17%

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ 1,008.2 846.4 932.2 -8% 10% 3,143.3 2,709.8 -14%

สว่นแบง่ก าไรของการร่วมคา้และบรษัิทร่วมทีใ่ชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 56.7 (55.3) 13.6 -76% 125% 245.0 37.5 -85%

EBITDA(1)
627.9 330.1 585.8 -7% 77% 1,911.6 704.2 -63%

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 345.3 27.6 289.7 -16% 952% 778.6 (501.6) -164%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 38.3 (2,450.2) 40.2 5% 102% 218.2 (3,368.7) -1644%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิว่นทีเ่ป็นของ TTA 142.2 (1,354.6) 110.1 -23% 108% 562.6 (1,944.6) -446%

จ านวนหุน้สามัญจดทะเบยีน (ลา้นหุน้) 1,822.5 1,822.5 1,822.5 0% 0% 1,822.5 1,822.5 0%

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.08 (0.74) 0.06 -23% 108% 0.31 (1.07) -446%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากการด าเนนิงานปกต*ิ* 191.1 (36.4) 131.3 -31% 460% 106.3 (878.2) -926%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากการด าเนนิงานปกตสิว่นทีเ่ป็นของ TTA 237.4 50.8 160.4 -32% 216% 392.1 (503.1) -228%

  อัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ (%) 24% 26% 28% 20% 21%

  อัตราสว่น EBITDA (%) 15% 10% 18% 12% 5%

  อัตราสว่นก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ TTA (%) 3% -42% 3% 4% -15%

  อัตราสว่นก าไรสทุธ ิ(%) 1% -75% 1% 1% -26%

  อัตราสว่นก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกตสิว่นทีเ่ป็นของ TTA (%) 6% 2% 5% 3% -4%

*รายการบางรายการไดม้กีารปรับปรุงรายการใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่  9 (TFRS 9) มาถอืปฏบัิต  ิโดยเริม่ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562

**ก าไร(ขาดทนุ) สทุธจิากการด าเนนิงานปกติ = ก าไร(ขาดทนุ) สทุธ ิ- รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนนิงานปกติ
(1) EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย

โครงสร้างรายได้ ปี 2563 
 

12,830  

ลา้นบาท 

ปี 2562 
 

15,428 

ลา้นบาท 
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1,778.7 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 นอกจำกน้ี กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ส่งผลใหมี้กำรบนัทึกผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของอนุพนัธ์ จ ำนวน 52.2 ลำ้นบำท และยงัมีผลขำดทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรลงทุน จ ำนวน 137.5 ลำ้นบำท ส่วนแบ่งก ำไร
ของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง YoY เป็น 37.5 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัร่วมใน
ธุรกิจขุดเจำะแห่งหน่ึงเร่ิมมีผลขำดทุนจ ำนวนมำกในไตรมำสท่ี 3/2563 หลงัจำกรำคำ
น ้ ำมนัไดป้รับตวัลดลงอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกธุรกิจขุดเจำะใน
อนำคต กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไดข้ำยหุน้ทั้งหมดในบริษทัร่วมแห่งน้ี และปัจจุบนั
ไม่ไดด้ ำเนินธุรกิจขดุเจำะอีกต่อไป ส่วน EBITDA ยงัคงเป็นบวกอยูท่ี่ 704.2 ลำ้นบำท มี
รำยกำรขำดทุนพิเศษท่ีไม่ได้เกิดจำกกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 2,490.5 ลำ้นบำท 
สำเหตุหลกัมำจำกผลขำดทุนท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรขำยหุ้นของบริษทัร่วมในธุรกิจขุด
เจำะแห่งหน่ึงตำมท่ีได้กล่ำวไปก่อนหน้ำน้ี อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรดังกล่ำวท ำให้กลุ่ม
ธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไดรั้บเงินสดเขำ้มำ จ ำนวน 981.4 ลำ้นบำท ซ่ึงจะช่วยเสริมสภำพ
คล่องของกลุ่มธุรกิจฯ ท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยในปัจจุบนั โดยสรุป ผลก ำไรสุทธิจำกกำร
ด ำเนินงำนปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 พลิกกลบัมำเป็นบวก
อยูท่ี่ 211.3 ลำ้นบำท หลงัจำกเรือวศิวกรรมใตท้ะเลหลกัทั้ง 2 ล ำ ท่ีถูกส่งไปเขำ้อู่แห้งได้
กลบัมำจำกกำรกักตวัแลว้ และอตัรำค่ำระวำงเรือเทกองไดป้รับตวัสูงข้ึนตั้งแต่เดือน
มิถุนำยนหลงัจำกธุรกิจในหลำยประเทศเร่ิมกลบัมำด ำเนินงำนปกติ ขณะท่ีมีผลขำดทุน
สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติในช่วงคร่ึงปีแรก จ ำนวน 714.4 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรเขำ้อู่
แห้งของเรือวิศวกรรมใตท้ะเล จ ำนวน 2 ล ำ และผลกระทบของโควิด-19 ท่ีมีต่อกำร
เคล่ือนยำ้ยเรือวิศวกรรมใต้ทะเลไปและกลบัอู่แห้งและต่ออตัรำค่ำระวำงเรือเทกอง 
ดงันั้น ส ำหรับปี 2563 TTA รำยงำนผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 
503.1 ลำ้นบำท และผลขำดทุนสุทธิส ำหรับงวด จ ำนวน 1,944.6 ลำ้นบำท ซ่ึงสำเหตุหลกั
มำจำกรำยกำรขำดทุนพิเศษท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรขำยหุน้ของบริษทัร่วมในธุรกิจขดุเจำะ
แห่งหน่ึง 

 

นอกจำกผลประกอบกำรท่ีเป็นตวัเงินแลว้ TTA ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพ่ือทบทวน ก ำกบัดูแล และติดตำมผลของนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร รวมถึงกำรปฏิบติัใหอ้ยูใ่นกรอบของจริยธรรม  

 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืเพ่ือก ำกบัดูแลกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
 กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  
 กำรประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (“CAC”)  

เหตุการณ์/ การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2563  

 TTA ไดรั้บกำรจดัอนัดบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรในเกณฑ ์“ดีเลิศ” หรือ 5 ดำว ติดต่อกนัเป็น   
ปีท่ี 2  

 บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) บริษทัเรือธงภำยใตก้ลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังท่ีจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์หรือ SGX ไดรั้บกำรคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษทั ในดชันี Singapore Governance and 
Transparency (“SGTI”) ประจ ำปี 2563 ซ่ึงเป็นผลจำกกำรมุ่งเนน้อยำ่งต่อเน่ืองในกำรรักษำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดีและแนวปฏิบติัในกำรเปิดเผยขอ้มูลแมว้ำ่จะเผชิญกบัควำมทำ้ทำยจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือไดรั้บมอบเรือมือสอง จ ำนวน 2 ล ำ ในเดือนเมษำยน และเดือนธนัวำคม 2563 
 กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไดข้ำยหุ้นทั้งหมด ร้อยละ 33.76 ของบริษทัร่วมในธุรกิจขุดเจำะแห่งหน่ึงให้กบั       

ผูถื้อหุน้อีกฝ่ำยของบริษทัร่วมดงักล่ำว เป็นเงินสด จ ำนวน 31 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 981.4 ลำ้นบำท 
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 กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไดล้งนำมในสัญญำร่วมทุนเพ่ือจดัตั้งบริษทั ซีเควสต ์จ ำกดั ร่วมกบับริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงของบริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (“PTTEP”) เพ่ือพฒันำเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละ
ปัญญำประดิษฐ์ ส ำหรับให้บริกำรงำนวิศวกรรมใตท้ะเลในเชิงพำณิชยแ์ก่บริษทัน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติและ
บริษทัดำ้นพลงังำนทดแทนท่ีมีกำรด ำเนินงำนในทะเล ทั้งในภูมิภำคเอเชียและในภูมิภำคอ่ืนๆ  

 กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไดจ้ดัตั้งบริษทั Mermaid-MOE JV Co.,Ltd. ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือใน
ธุรกิจงำนขนส่งและงำนติดตั้งในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตลอดจนสำมำรถใชป้ระโยชน์กองเรือของกลุ่ม 
PT Meindo Elang Indah (“MEINDO”) ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัผูรั้บเหมำงำนก่อสร้ำงและงำนติดตั้ง (EPCI) ชั้นแนว
หนำ้ของประเทศอินโดนีเซีย 

 กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไดส่้งเรือวิศวกรรมใตท้ะเล (performing subsea vessel) ทั้ ง 3 ล ำไปเขำ้อู่แห้งตำม
ขอ้บงัคบัเรือในปี 2563 แต่มีเพียง 2 ล ำแรกท่ีไดรั้บผลกระทบจำกมำตรกำรกกัตวั เน่ืองจำกถูกส่งไปเขำ้อู่แห้งนอก
ประเทศท่ีด ำเนินงำน 

 TTA ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญำเช่ำ มำถือปฏิบติั 

ภาพรวมรายกลุ่มธุรกจิ  

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือมอีตัราค่าระวางเรือเทยีบเท่า (TCE) สูงกว่าอตัราตลาดสุทธิอยู่ร้อยละ 22 ในปี 2563 และอตัราค่า
ระวางเรือเทยีบเท่าในไตรมาสที ่4/2563 เพิม่สูงขึน้เป็น 11,282 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั 
 
รำยไดค้่ำระวำงของกลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือในปี 2563 อยูท่ี่ 4,747.7 ลำ้นบำท ลดลง 30%YoY สำเหตุหลกัมำจำกค่ำระวำง
เรือเฉล่ียท่ีลดลง เน่ืองจำกโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบต่อกิจกรรมขนส่งทำงเรือในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 อยำ่งไรก็ตำม 
อตัรำค่ำระวำงเรือของตลำดในช่วงปลำยปีไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 เร่ิมคล่ีคลำย ดชันีบอลติค (BDI) 
มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ 1,353 จุด ในปี 2562 และลดลงเป็น 1,066 จุด ในปี 2563 เน่ืองจำกผลกระทบจำกโควิต-19 ในช่วงคร่ึงปีแรก
ของปี 2563 และเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2563 อตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำ (TCE) ของกลุ่มธุรกิจฯ เฉล่ียของทั้งปี 
2563 อยูท่ี่ 9,517 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั สูงกวำ่อตัรำค่ำระวำงเรือซุปรำแมกซ์สุทธิท่ี 7,779 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั อยูร้่อยละ 
22 และอตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำในไตรมำสท่ี 4/2563 เพ่ิมสูงข้ึนเป็น 11,282 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ส่วนก ำไรขั้นตน้ลดลง 
16%YoY เป็น 1,256.7 ลำ้นบำท และ EBITDA ของกลุ่มธุรกิจฯ อยู่ท่ี 949.4 ลำ้นบำท โดยสรุป กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือ
รำยงำนผลก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ ำนวน 390.9 ลำ้นบำท  
 
กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ังม ีมูลค่าสัญญาให้บริการทีร่อส่งมอบเพิม่ขึน้ 6%QoQ ไปสู่ระดับที่แข็งแกร่งยิ่งขึน้ที่ 190 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ณ ส้ินปี  
 
รำยไดข้องกลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังในปี 2563 อยู่ท่ี 2,616.7 ลำ้นบำท ลดลง 20%YoY อตัรำกำรใชป้ระโยชน์เรือ 
(performing vessel utilization) เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 79 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2563 จำกมูลค่ำสัญญำให้บริกำรท่ีรอ
ส่งมอบท่ีแขง็แกร่ง มีผลขำดทุนขั้นตน้ จ ำนวน 28.4 ลำ้นบำท และ EBITDA ของกลุ่มธุรกิจฯ ติดลบ จ ำนวน 481.4 ลำ้นบำท 
ส ำหรับปี 2563 แต่ในไตรมำสท่ี 4/2563  EBITDA ไดฟ้ื้นตวักลบัมำเป็นบวก นอกจำกน้ี มีผลขำดทุนจำกรำยกำรพิเศษท่ี
ไม่ไดเ้กิดจำกกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 2,511.0 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกผลขำดทุนท่ีไม่ใช่เงินสดจำกกำรขำยหุ้นใน
บริษทัร่วมแห่งหน่ึง เพ่ือลดควำมเส่ียงในธุรกิจขุดเจำะหลงัจำกท่ีรำคำน ้ ำมนัปรับตวัลดลงอย่ำงมำก ผลกำรด ำเนินงำน
ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 เร่ิมกลบัมำมีทิศทำงท่ีดีข้ึน มีผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA 
ปรับตวัดีข้ึนอยูท่ี่ 173.0 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 49 เม่ือเทียบจำกช่วงคร่ึงปีแรก และกลบัไปอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัช่วงคร่ึงปี
หลงัของปี 2562 ก่อนท่ีจะมีกำรระบำดของโควดิ-19 ขณะท่ีผลกำรด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ไดรั้บผลกระทบ
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จำกมำตรกำรกกัตวัเพ่ือกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อเรือท่ีเขำ้และออกอู่แห้ง กำรน ำเรือหลกั
เขำ้อู่แห้งตำมขอ้บงัคบัของเรือ และอตัรำค่ำจำ้งต่อวนัท่ีลดลงของเรือท่ีเช่ำมำท ำงำนแทนเรือท่ีเขำ้อู่แห้ง ดงันั้น กลุ่มธุรกิจ
บริกำรนอกชำยฝ่ังรำยงำนผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA จ ำนวน 538.6 ลำ้นบำท และผล
ขำดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ ำนวน 2,000.5 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มูลค่ำสญัญำใหบ้ริกำรท่ีรอส่งมอบ ณ ส้ินปี ยงัคงแขง็แกร่ง
อยูท่ี่ 190 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึน 6%QoQ 
 
กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตรมปีริมาณขายปุ๋ ยทั้งหมดเพิม่ขึน้ 9%YoY เป็น 206.6 พนัตนั ในปี 2563 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตรในปี 2563 อยูท่ี่ 2,782.8 ลำ้นบำท ซ่ึงค่อนขำ้งคงท่ีเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยในปีน้ี ปริมำณขำยปุ๋ยทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 9%YoY เป็น 206.6 พนัตนั ในปี 2563 จำกปริมำณส่งออก
ปุ๋ยท่ีเพ่ิมข้ึน ก ำไรขั้นตน้ (spread) เพ่ิมข้ึน 11%YoY เป็น 618.6 ลำ้นบำท  ในท ำนองเดียวกนั อตัรำก ำไรขั้นตน้ (spread 
margin) ปรับตวัเพ่ิมข้ึน YoY จำกร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 22 จำกสัดส่วนปริมำณขำยผลิตภณัฑท่ี์มีอตัรำก ำไรสูงท่ีเพ่ิมข้ึน
และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีลดลง EBITDA ของกลุ่มธุรกิจฯ เพ่ิมข้ึน 33%YoY เป็น 202.2 ลำ้นบำท กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ ์
เพ่ือกำรเกษตรยงัคงสำมำรถท ำก ำไรไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยมีผลก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ ำนวน 64.3 ลำ้นบำท เติบโต
ข้ึน 114%YoY ในปี 2563 
 

ฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน 
(2) ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
(3) ไม่รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 
 

 

ฐานะการเงนิมัน่คงด้วยเงนิสดภายใต้การบริหาร จ านวน 7.7 พนัล้านบาท 
โครงสร้างเงนิทุนแข็งแกร่งด้วยอตัราส่วน net IBD/E ระดบัต า่ที ่0.08 เท่า 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 TTA มีสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 31,029.2 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 7 หรือ 2,443.8 ลำ้นบำท จำกส้ินปี 
2562 สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจำกกำรขำยหุน้ของบริษทัร่วมแห่งหน่ึงภำยใตก้ลุ่มธุรกิจ
บริกำรนอกชำยฝ่ังดว้ยมูลค่ำยติุธรรม เพ่ือลดควำมเส่ียงในธุรกิจขดุเจำะในอนำคต โดยรำยกำรขำยหุ้นดงักล่ำวไดรั้บเงินสด
ตอบแทนเป็นจ ำนวน 981.4 ลำ้นบำท ท ำให้เงินสดภำยใตก้ำรบริหำร ซ่ึงประกอบดว้ยเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึนเป็น 7,700.6 ลำ้นบำท ส่วนหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 963.3 ลำ้นบำท หรือ

สินทรพัย ์สินทรพัย ์

สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (2) 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

เงินสดภายใต้การบริหาร (1) หนี้สินอื่น 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย (3) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 

31,029 33,473  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

หนี้สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้ 

หนี้สนิและส่วน

ของผูถ้อืหุน้ 
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เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 จำกส้ินปี 2562 เป็น 11,837.8 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรออกหุ้นกูชุ้ดใหม่ในเดือนธนัวำคม 2563 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลงเป็น 19,191.4 ลำ้นบำท จำกส้ินปี 2562 ปัจจยัหลกัมำจำกรำยกำรขำดทุนพิเศษท่ีไม่ใช่เงินสดจำก
กำรขำยหุน้ของบริษทัร่วมดงักล่ำวตำมท่ีกล่ำวไปขำ้งตน้ ทั้งน้ี TTA ยงัมีโครงสร้ำงเงินทุนท่ีแข็งแกร่ง มีอตัรำส่วนหน้ีสินท่ี
มีภำระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (net IBD/E) อยูใ่นระดบัต ่ำท่ี 0.08 เท่ำ ณ ส้ินปี 
 

 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ (Shipping) 
 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือยงัคงสำมำรถรักษำต ำแหน่งผูน้ ำในอุตสำหกรรมได้ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของ          
โควิด-19 มีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ ำนวน 390.9 ลำ้นบำท และมีอตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือท่ีกลุ่ม
ธุรกิจฯ เป็นเจำ้ของสูงถึงร้อยละ 100 ในปี 2563 

 อตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำ (TCE) เฉล่ียของทั้งปี 2563 อยูท่ี่ 9,517 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั สูงกวำ่อตัรำตลำดสุทธิอยู่
ร้อยละ 22 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินเรือ (OPEX) ในปี 2563 ยงัคงต ่ำอยูท่ี่ 3,709 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ต ่ำกวำ่ค่ำเฉล่ียอุตสำหกรรม
อยูร้่อยละ 18 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดชันีบอลติค (BDI) มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 1,066 จุด ในปี 2563 ลดลงจำก 1,353 จุด ในปี 2562 เน่ืองจำกผลกระทบจำก         
โควิด-19 ท่ีส่งผลต่อกิจกรรมขนส่งทำงเรือในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 อยำ่งไรก็ตำม ดชันีบอลติคไดฟ้ื้นตวักลบัมำ
เฉล่ียอยูท่ี่ 1,444 จุด ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 เทียบกบัค่ำเฉล่ีย 685 จุด ในช่วงคร่ึงปีแรก เน่ืองจำกช่วงท่ีเลวร้ำย
ท่ีสุดของผลกระทบจำกโควิด-19 น่ำจะผ่ำนไปแลว้ ประกอบกับกำรคำ้ได้รับปัจจัยบวกตำมฤดูกำล เห็นได้จำก
แนวโนม้ของตลำดเม่ือเร็วๆ น้ีท่ีเป็นเชิงบวกมำกข้ึน โดยไดรั้บแรงหนุนจำกกำรน ำเขำ้แร่เหล็กของจีนท่ีแข็งแกร่งและ
กำรส่งออกถัว่เหลืองท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งจำกสหรัฐฯ และบรำซิล ส ำหรับทั้งปี 2563 นั้น กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ส่งผลให้
กำรคำ้สินคำ้แหง้เทกองทำงทะเลลดลงประมำณร้อยละ 2 ในหน่วยตนั  รวมถึงอตัรำค่ำระวำงเรือท่ีลดลงของเรือขนส่ง
สินคำ้แหง้เทกอง ทั้งน้ี อตัรำค่ำระวำงเรือซุปรำแมกซ์สุทธิลดลง 18%YoY เป็น 7,779 ดอลล่ำร์สหรัฐต่อวนั ในขณะท่ี
อตัรำค่ำระวำงเรือเรือเคปไซส์ลดลงมำกท่ีสุดถึง 31%YoY อยำ่งไรก็ตำม กำรน ำเขำ้สินคำ้แห้งเทกองของจีนจำกทะเล
แอตแลนติกท่ีเพ่ิมข้ึน (โดยเฉพำะแร่เหลก็และธญัพืช) และกำรเปล่ียนแปลงเส้นทำงขนส่งสินคำ้ส่งผลให้กำรคำ้สินคำ้
แห้งเทกองในหน่วยตนั-ไมล์ค่อนขำ้งคงท่ีเม่ือเทียบกบัปีก่อน ส ำหรับปี 2564 คำดกำรณ์กำรคำ้สินคำ้แห้งเทกองจะ
เติบโตร้อยละ 4 ในหน่วยตนั (เทียบกบัอตัรำกำรเติบโตของกองเรือท่ีร้อยละ 2.6) ซ่ึงสูงกวำ่อตัรำกำรเติบโตช่วงก่อน
เกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในปี 2562 โดยภำพรวม ปริมำณกำรสั่งต่อเรือใหม่ (orderbook) ในปัจจุบนัอยูใ่น

ดชันบีอลตคิ (BDI)  

(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 from 1Q/19 onwards. 

(1)
 

(2)
 



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

  - 231 -  

ระดับท่ีต ่ำสุดในรอบหลำยปีท่ีร้อยละ 6 ของกองเรือทั้ งหมด ประกอบกับกำรค้ำฟ้ืนตวัจำกช่วงท่ีเลวร้ำยท่ีสุด 
จำกผลกระทบโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 ส่งผลให้แนวโนม้ตลำดยงัคงเป็นบวกต่อเน่ืองไปถึงปี 2565 แต่ยงัคงมี
ปัจจยัท่ียงัไม่แน่นอนอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับปี 2563 รำยไดค้่ำระวำงอยูท่ี่ 4,747.7 ลำ้นบำท ลดลง 30%YoY จำกค่ำระวำงเรือท่ีปรับตวัลดลงจำกผลกระทบของ
กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 อยำ่งไรก็ตำม ผลกระทบจำกโควดิ-19 ต่อกิจกรรมขนส่งทำงเรือเร่ิมคล่ีคลำยในคร่ึงปีหลงัของ
ปี 2563 ส่งผลใหอ้ตัรำค่ำระวำงเรือในตลำดปรับตวัเพ่ิมข้ึนไปจนถึงส้ินปีและต่อเน่ืองไปถึงตน้ปี 2564 และข้ึนไปแตะระดบั
เหนือ 12,000 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ในช่วงปลำยเดือนมกรำคม 2564 นอกจำกน้ี อตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ 
เป็นเจำ้ของยงัคงสูงถึงร้อยละ 100 ส่วนธุรกิจเรือเช่ำ (charter-in business) ถึงแมจ้ะมีจ ำนวนวนัให้บริกำรท่ีลดลงคร่ึงหน่ึง 
แต่ก็ถูกชดเชยมำกกว่ำดว้ยก ำไรจำกเรือเช่ำท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั ทั้งน้ี อตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำของกลุ่มธุรกิจฯ 
โดยเฉล่ียทั้งปี อยูท่ี่ 9,517 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ซ่ึงสูงกวำ่อตัรำตลำดสุทธิของเรือซุปรำแมกซ์ท่ี 7,779 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั 
อยูร้่อยละ 22 แต่ลดลง 13%YoY โดยอตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำประกอบไปดว้ยอตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำส ำหรับเรือท่ี
กลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจำ้ของท่ี 8,638 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั และก ำไรจำกเรือเช่ำท่ี 879 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั อตัรำค่ำระวำงเรือ
เทียบเท่ำสูงสุดอยูท่ี่ 20,983 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินเรือลดลง 4%YoY เป็น 3,709 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ซ่ึง
ต ่ำกวำ่ค่ำเฉล่ียอุตสำหกรรม(1) ท่ี 4,503 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั อยูร้่อยละ 18 ส่วนอตัรำก ำไรขั้นตน้ต่อวนัลดลงจำกร้อยละ 59 
ในปี 2562 เป็นร้อยละ 54 ในปี 2563 สำเหตุมำจำกอตัรำค่ำระวำงเรือเทียบเท่ำของเรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจำ้ของลดลง แมว้ำ่
จะมีก ำไรจำกเรือเช่ำท่ีเพ่ิมข้ึนก็ตำม ค่ำใชจ่้ำยท่ีเป็นเงินสดลดลง 4%YoY เช่นกนั เป็น 5,356 ดอลลำร์สหรัฐต่อวนั ดว้ย
รำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขั้นตน้ต่อวนัท่ีลดลง ท ำให้ก ำไรขั้นตน้ลดลง 16%YoY เป็น 1,256.7 ลำ้นบำท ส่วน EBITDA อยู่ท่ี 
949.4 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ยงัมีผลขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของอนุพนัธ์ จ ำนวน 52.2 ลำ้นบำท 
ซ่ึงถูกบนัทึกตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลง 22%YoY ตำมภำระหน้ีคง
คำ้งท่ีลดลง โดยสรุป กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือรำยงำนผลก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA จ ำนวน 390.9 ลำ้นบำท ในปี 2563 

รายได้ VS โครงสร้างต้นทุน (ดอลลาร์สหรัฐต่อวนัต่อล าเรือ) 

อตัราตลาดสุทธิ (เรือซุปราแมกซ์) VS อตัราค่าระวางเรือเทียบเท่าของ TTA 
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ณ ส้ินปี 2563 กลุ่มธุรกิจขนส่งทำงเรือเป็นเจำ้ของเรือ จ ำนวน 23 ล ำ (เรือซุปรำแมกซ์ จ ำนวน 22 ล ำ และเรืออลัตรำแมกซ์ 
จ ำนวน 1 ล ำ) มีระวำงบรรทุกเฉล่ียเท่ำกบั 55,686 เดทเวทตนั (DWT) และมีอำยเุฉล่ีย 13.06 ปี ในปี 2563 มีกำรรับมอบเรือ
มือสอง จ ำนวน 2 ล ำ ในเดือนเมษำยนและเดือนธนัวำคม ตำมล ำดบั ทั้งน้ี ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจฯ ด ำเนินกองเรือรวมเฉล่ีย 
29.3 ล ำ โดยเป็นเรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจำ้ของ จ ำนวน 21.4 ล ำ และเรือเช่ำ จ ำนวน 7.9 ล ำ ซ่ึงลดลง 7.1 ล ำ เม่ือเทียบกบักอง
เรือรวมเฉล่ียในปี 2562 ท่ี 36.4 ล ำ ซ่ึงประกอบดว้ยเรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจำ้ของ จ ำนวน 20.3 ล ำ และเรือเช่ำ จ ำนวน 16.1 
ล ำ แมว้ำ่จ ำนวนเรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจำ้ของจะเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 2 ล ำ ก็ตำมในปี 2563 แต่ในภำพรวมขนำดของกองเรือ
ลดลงจำกปีท่ีแลว้เป็นผลมำจำกโอกำสของธุรกิจเรือเช่ำท่ีลดลงจำกผลกระทบจำกโควิด-19 อยำ่งไรก็ตำม ก ำไรจำกเรือเช่ำ
ไดป้รับตวัสูงข้ึน YoY แทน 

(1) Latest Industry OPEX for Supramax at US$ 4,503 per day, issued in November 2020. (compiled by BDO, formally known as 
Moore Stephens).  

ภาพรวมผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรือ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ย: ลา้นบาท 4Q/62* 3Q/63 4Q/63 %YoY %QoQ 2562 2563 % YoY

รายไดค้า่ระวาง 1,829.2  1,155.7  1,213.1  -34% 5% 6,772.6  4,747.7  -30%

  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรือ 1,334.9  719.6     793.5     -41% 10% 5,280.1  3,491.0  -34%

ก าไร (ขาดทนุ) ข ัน้ตน้ 494.3     436.1     419.6     -15% -4% 1,492.5  1,256.7  -16%

  รายไดอ้ืน่ 8.5         1.0         2.4         -71% 148% 43.1       19.5       -55%

  ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ของอนุพันธ์ 30.2       (17.2)      35.4       17% 306% 36.6       (91.6)      -350%

  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 52.9       55.0       63.1       19% 15% 240.5     235.2     -2%

EBITDA (1) 480.1     364.9     394.4     -18% 8% 1,331.7  949.4     -29%

  คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 103.2     112.5     112.0     8% -1% 414.9     443.3     7%

ก าไร(ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 376.9     252.4     282.4     -25% 12% 916.9     506.1     -45%

  ตน้ทนุทางการเงนิ 35.4       26.3       33.4       -6% 27% 161.6     125.9     -22%

  ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (3.1)        (1.0)        (5.9)        -94% -500% (14.3)      (4.3)        70%

  ก าไร (ขาดทนุ) จากรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนนิงานปกติ -         -         (0.0)        -100% -100% 12.0       16.1       34%

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ 338.4     225.1     243.1     -28% 8% 753.0     392.1     -48%

  ภาษีเงนิได ้ 0.3         (0.4)        (0.2)        -184% 47% 4.0         1.2         -71%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 338.1     225.5     243.3     -28% 8% 749.0     390.9     -48%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากการด าเนนิงานปกติ 338.1     225.5     243.3     -28% 8% 737.0     374.8     -49%

  อตัราสว่นก าไรข ัน้ตน้ (%) 27% 38% 35% 22% 26%

  อตัราสว่น EBITDA (1) (%) 26% 32% 33% 20% 20%

  อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(%) 18% 20% 20% 11% 8%

ขอ้มูลกองเรอื 4Q/62 3Q/63 4Q/63 %YoY %QoQ 2562 2563 %YoY

จ านวนวนัตามปฏทินิ 
(1) 1,932     2,024     2,053     6% 1% 7,665     7,990     4%

จ านวนวนัของเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ สามารถท างานได ้
(2) 1,876     1,965     2,012     7% 2% 7,453     7,845     5%

จ านวนวนัท างานของเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ 
(3) 1,876     1,965     2,012     7% 2% 7,430     7,845     6%

อัตราการใชป้ระโยชน์เรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ 
(4) 100.0% 100% 100% 0% 0% 99.7% 100.0% 0%

จ านวนวนัท างานของเรือเชา่ 1,177     642        704        -40% 10% 5,869     2,885     -51%

TC (%) 46% 61% 63% 53% 54%

VC/COA (%) 54% 39% 37% 47% 46%

ระวางบรรทกุเฉลีย่ (เดทเวทตัน) (DWT)   55,285   55,436   55,686   1% 0% 55,285   55,686   1%

จ านวนเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด 21          22          23          10% 5% 21          23          10%

จ านวนเรือเฉลีย่เทยีบเทา่ 
(5) 33.2       28.3       29.5       -11% 4% 36.4       29.3       -20%

ขอ้มูลตลาด 4Q/62 3Q/63 4Q/63 %YoY %QoQ 2562 2563 %YoY

ดัชน ีBDI 1,562     1,522     1,361     -13% -11% 1,353     1,066     -21%

ดัชน ีBSI 956        903        977        2% 8% 880        744        -15%

อัตราคา่ระวางเรือซปุราแมกซส์ทุธ*ิ* (ดอลลาร์สหรัฐ/วนั) (6) 10,226   9,435     10,211   0% 8% 9,451     7,779     -18%

ผลการด าเนนิงานรายวนั (7) (ดอลลารส์หรฐัตอ่วนั) 4Q/62* 3Q/63 4Q/63 %YoY %QoQ 2562 2563 %YoY

อตัราคา่ระวางเรอืเทยีบเทา่สงูสดุ 24,189 20,351 20,983 -13% 3% 27,531 20,983 -24%

อตัราคา่ระวางเรอืเทยีบเทา่ (8) 13,463 11,444 11,282 -16% -1% 10,982 9,517 -13%

     อัตราคา่ระวางเรือเทยีบเทา่ส าหรับเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ 12,366 10,068 10,982 -11% 9% 10,259 8,638 -16%

     ก าไร (ขาดทนุ) จากเรือเชา่ (chartered-in vessel) 1,097 1,376 300 -73% -78% 723 879 21%

คา่ใชจ้า่ย

    คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรือ (OPEX) 4,025 3,634 3,835 -5% 6% 3,869 3,709 -4%

    คา่ใชจ้า่ยในการเขา้อูแ่หง้ 738 726 634 -14% -13% 663 689 4%

    คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 930 893 1,024 10% 15% 1,040 958 -8%

คา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นเงนิสด 5,693 5,253 5,493 -4% 5% 5,572 5,356 -4%

   ตน้ทนุทางการเงนิ (สทุธ)ิ 624 427 543 -13% 27% 698 513 -27%

   คา่เสือ่มราคา 1,817 1,828 1,818 0% -1% 1,793 1,805 1%

   ภาษีเงนิได ้ 4 (7) (3) -178% 47% 17 5 -71%

ตน้ทนุรวม 8,139 7,502 7,850 -4% 5% 8,080 7,679 -5%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 5,325 3,943 3,432 -36% -13% 2,902 1,838 -37%

อัตราแลกเปลีย่นสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐตอ่บาทไทย (เฉลีย่รายวนั)  30.28 31.33 30.61 1% -2% 31.05 31.29 1%

ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลีย่นแปลงมูลคา่ของอนุพนัธ ์(9): 532        (279)       576        8% 306% 158        (373)       -336%

  อตัราสว่นก าไรข ัน้ตน้ตอ่วนั (รอ้ยละ) (10) 65% 62% 60% 59% 54%

  อตัราสว่น EBITDA ตอ่วนั (รอ้ยละ)  58% 54% 51% 49% 44%

  อตัราสว่นก าไรสทุธติอ่วนั (รอ้ยละ) 40% 34% 30% 26% 19%

*รายการบางรายการไดม้กีารปรับปรุงรายการใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่  9 (TFRS 9) มาถอืปฏบิัต ิโดยเริม่ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562

**ณ สิน้งวด TTA ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ TSG

***ตามทีร่วมอยูใ่นงบก าไร (ขาดทนุ) งบการเงนิรวมของ TTA

****ก าไร(ขาดทนุ) สทุธจิากการด าเนนิงานปกต ิ= ก าไร(ขาดทนุ) สทุธ ิ- รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนนิงานปกติ

*****ผลการด าเนนิงานรายวนัค านวณโดยใชฐ้านวนัทีเ่รอืสามารถท างานได ้

(1) EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย
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กลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง (Offshore Service) 
 มูลค่ำสญัญำใหบ้ริกำรท่ีรอส่งมอบ (order book) เพ่ิมข้ึน 6%QoQ เป็น 190 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ณ ส้ินปี 
 EBITDA ฟ้ืนตวักลบัมำเป็นบวกในไตรมำสท่ี 4/2563 หลงัจำกเรือหลกัท่ีถูกส่งไปเขำ้อู่แห้งกลบัมำจำกกำรกกัตวั

ตำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 
 ผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 ปรับตวัดีข้ึน 173 ลำ้น

บำท หรือร้อยละ 49 จำกช่วงคร่ึงปีแรกของปี และกลับมำอยู่ในระดับเดียวกับช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2562 
เน่ืองมำจำกอตัรำกำรใชป้ระโยชน์เรือท่ีเพ่ิมข้ึน อตัรำค่ำจ้ำงต่อวนัท่ีสูงข้ึน และผลขำดทุนท่ีลดลงจำกกำรเลิก
ด ำเนินธุรกิจขดุเจำะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายได้ แบ่งตามประเภทการให้บริการ (ล้านบาท) 
 

Note: 
1)   Calendar days are the total calendar days TTA owned the vessels in our fleet for the relevant period, including off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys. 

2)   Available service days are calendar days(1) less planned off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys. 

3)   Operating days are the available days (2) less unplanned off-hire days, which occurred during the service voyage. 

4)   Fleet 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 from 1Q/19 onwards. 

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 net realized/unrealized gain (loss) from the change in fair value of derivatives. 

9)   Realized and unrealized gain (loss) from the change in fair value of derivatives (excluding the realized gain/ (loss) on IRS, which is recorded in finance cost).  The most common shipping derivatives are Forward Freight  

       Agreements (“FFAs”), Bunker Swaps, and Interest Rate Swaps (“IRS”).   

10) Per-Day Gross Profit Margin (%) = (Thoresen TCE Rate - Vessel Operating Expenses - Dry-Docking Expense) / Thoresen TCE Rate 

 

       TCE Rate  = Time-Charter Equivalent Rate  BDI    = The Baltic Exchange Dry Index 
       TC Rate = Time-Charter Rate  BSI    = The Baltic Exchange Supramax Index 

(1)
   Performing vessels only. Since 2Q/19, there have been 3 performing vessels, compared to 4 performing vessels in the 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. 

วนัท างานและอตัราการใชป้ระโยชนเ์รอื (1), (2), (3) 
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กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังฟ้ืนตวักลบัมำในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 กลุ่มธุรกิจฯ ไดรั้บ
ควำมยำกล ำบำกจำกกำรกกัตวัเรือและลูกเรือในช่วงท่ีส่งเรือไปเขำ้อู่แหง้ตำมขอ้บงัคบัของเรือนอกประเทศท่ีด ำเนินงำนอยู ่
สถำนกำรณ์ไดป้รับตวัดีข้ึนมำกในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี เรือท ำงำนหลกั 2 ล ำ ท่ีถูกส่งไปเขำ้อู่แห้งไดก้ลบัมำท ำงำน
ตำมปกติ แมว้่ำจะมีกำรส่งเรือไปเขำ้อู่แห้งเพ่ิมเติม 1 ล ำ ในไตรมำสท่ี 4/2563 แต่เรือได้ไปเข้ำอู่แห้งในประเทศท่ี
ด ำเนินกำรอยู ่โดยอิงจำกประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำจึงไม่จ ำเป็นตอ้งกกัตวัส ำหรับเรือล ำดงักล่ำว แนวโน้มในอนำคตของ        
ผูใ้หบ้ริกำรงำนวศิวกรรมใตท้ะเลยงัคงมีแนวโนม้ท่ีดีในระยะยำวจำกโครงกำรใหม่ท่ีจะไดรั้บอนุมติั ถึงแมว้ำ่ในระยะสั้น
จะไดรั้บผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส ทั้งน้ี ซำอุดิอำระเบียมีแผนลงทุน 4.4 แสนลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ในแถบ
ชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกในโครงกำรต่ำงๆ ไปจนถึงปี 2568 ส่วนกำตำร์มีแผนท่ีจะลงทุน 2.7 หม่ืนลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ใน
อุตสำหกรรมน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ นอกจำกน้ี หลำยประเทศในแอฟริกำตะวนัตกไดจ้ดัสรรงบประมำณเพ่ิมเติม 1.2 
แสนลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และยงัมีอีก 4.7 หม่ืนลำ้นดอลลำร์สหรัฐ จำกโมซมับิกเพ่ืองำนวศิวกรรมใตท้ะเล  ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจ
บริกำรนอกชำยฝ่ังไดป้รับโครงสร้ำงธุรกิจและกลยุทธ์เพ่ือรองรับโอกำสท่ีส ำคญัในตลำดน้ีไวแ้ลว้ ส ำหรับแนวโน้มปี 
2564 กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไม่มีก ำหนดกำรน ำเรือเขำ้อู่แห้ง นอกจำกน้ี ยงัมีมูลค่ำสัญญำให้บริกำรท่ีรอส่งมอบ
ระหวำ่งปี 2564-2565 ท่ีแข็งแกร่งอยูท่ี่ 190 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ โดยเป็นสัญญำให้บริกำรท่ีคำดวำ่จะส่งมอบไดใ้นปี 2564 
จ ำนวน 107 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  

 

ส ำหรับปี 2563 กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังมีรำยได ้จ ำนวน 2,616.7 ลำ้นบำท ลดลง 20%YoY แมว้่ำจะมีอตัรำกำรใช้
ประโยชน์เรือท่ีเพ่ิมข้ึนก็ตำม โดยรำยไดท่ี้ลดลงมำจำก 3 สำเหตุหลกั 1) ในปีน้ีมีกำรเขำ้อู่แห้งตำมขอ้บงัคบัของของเรือ
ท ำงำนทั้ง 3 ล ำ 2) เรือท ำงำน 2 ล ำแรกท่ีถูกส่งไปเขำ้อู่แห้งตอ้งโดนกกัตวัทั้งก่อนและหลงักำรเขำ้อู่แห้งตำมมำตรกำร
ป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ซ่ึงหลงัจำกไดเ้รียนรู้ผลกระทบน้ีแลว้ กลุ่มธุรกิจฯ จึงไดป้รับกลยทุธ์โดยกำรส่งเรือ  
ล ำท่ี 3 ไปเขำ้อู่แหง้ในประเทศท่ีด ำเนินกำรอยูแ่ทน จึงไม่จ ำเป็นตอ้งกกัตวัเรือและลูกเรือ และ 3) กลุ่มธุรกิจฯ ไดเ้ช่ำเรือมำ
ท ำงำนแทนเรือล ำท่ีถูกส่งไปเขำ้อู่แห้งเพ่ือให้สำมำรถท ำงำนไดต้ำมสัญญำอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่งไรก็ตำม อตัรำค่ำจำ้งต่อวนั
ของโครงกำรดงักล่ำวถูกปรับลดลง ซ่ึงเป็นไปตำมสญัญำจำ้งกรณีกำรเช่ำเรือมำท ำงำนแทน  อยำ่งไรก็ตำม แมว้ำ่จะมีกำรส่ง
เรือไปเขำ้อู่แห้ง แต่จ ำนวนวนัท ำงำนของเรือกลบัลดลงเพียง 35 วนั หรือ 4%YoY เน่ืองจำกมีจ ำนวนวนัท ำงำนของเรือเช่ำ
เพ่ิมเขำ้มำแทน ส่วนอตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือเพ่ิมข้ึน YoY จำกร้อยละ 79 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2563 
เน่ืองจำกมีสัญญำให้บริกำรท่ีรอส่งมอบท่ีแข็งแกร่ง และประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึนจำกกำรเขำ้อู่เยน็ (cold-
stacking) ของเรือ 1 ล ำ ตั้งแต่ปลำยไตรมำสท่ี 1/2562 ทั้งน้ี รำยไดท่ี้ลดลงจำกสำเหตุท่ีกล่ำวไปก่อนหน้ำส่งผลให้เกิดผล
ขำดทุนขั้นตน้ จ ำนวน 28.4 ลำ้นบำท และอตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง YoY จำกร้อยละ 9  เป็นร้อยละ -1 อยำ่งไรก็ตำม ค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยและกำรบริหำรได้ลดลง 18%YoY เช่นกัน สำเหตุหลกัมำจำกค่ำใช้จ่ำยพนักงำนและค่ำท่ีปรึกษำท่ีลดลง 
นอกจำกน้ี มีส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้อยู่ท่ี 28.5 ลำ้นบำท เน่ืองจำกลูกคำ้ของบริษทัร่วมแห่งหน่ึง
ภำยใตธุ้รกิจขดุเจำะไดป้รับลดอตัรำค่ำจำ้งต่อวนัของเรือขดุเจำะโดยมีผลปรับยอ้นหลงั ซ่ึงเกิดข้ึนหลงัจำกกำรท่ีรำคำน ้ ำมนั
ไดป้รับตวัลดลงมำอยำ่งมำก อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มธุรกิจฯ ไดข้ำยหุ้นและส่วนไดเ้สียทั้งหมดในบริษทัร่วมแห่งน้ีเพ่ือลดควำม
เส่ียงในธุรกิจขุดเจำะ ทั้งน้ี EBITDA ติดลบจ ำนวน 481.4 ลำ้นบำท ค่ำเส่ือมรำคำลดลง 17%YoY เน่ืองจำกกำรบนัทึกกำร
ดอ้ยค่ำทำงบญัชีของเรือ 2 ล ำ ท่ีอยู่ในอู่เยน็ (cold-stacking) เม่ือไตรมำสท่ี 4/2562 ท่ีผ่ำนมำ และกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำของ
ส่วนประกอบเรือในบำงรำยกำรหมดแลว้ นอกจำกน้ี มีรำยกำรพิเศษท่ีไม่ไดเ้กิดจำกกำรด ำเนินงำนปกติ จ ำนวน 2,511.0 
ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกผลขำดทุนทำงบญัชีจำกกำรขำยหุ้นในบริษทัร่วมตำมท่ีกล่ำวไปก่อนหน้ำน้ี โดยรำยกำร
ดงักล่ำวท ำให้ไดรั้บเงินสดเขำ้มำจ ำนวน 31 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 981.4 ลำ้นบำท ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมฐำนะกำรเงิน
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ให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน ตลอดจนช่วยเสริมสภำพคล่องให้กบักลุ่มธุรกิจฯ ท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยในปัจจุบนั ในขณะท่ีผลกำร
ด ำเนินงำนในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 ไดก้ลบัมำสู่ทิศทำงท่ีดีข้ึน มีผลกำรด ำเนินงำนปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA ปรับตวัดี
ข้ึน 173.0 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 49 เม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรก และกลบัไปอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผลกำรด ำเนินงำนก่อน
เกิดกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 โดยสรุป กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังรำยงำนผลขำดทุน
สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA จ ำนวน 538.6 ลำ้นบำท และผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติ
ส ำหรับงวด จ ำนวน 923.3 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2563 และมีมูลค่ำสัญญำให้บริกำรท่ีรอส่งมอบ ณ ส้ินปี 2563 แข็งแกร่งอยูท่ี่ 
190 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ  

กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไดเ้ลิกประกอบธุรกิจขุดเจำะแลว้ เน่ืองจำกเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของ
รำคำน ้ ำมนัสูงมำก โดยปัจจุบนัไดมุ่้งเนน้งำนส ำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบ ำรุง (IRM) ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีควำมมัน่คงมำกกวำ่
แทน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 11 กนัยำยน 2563 กลุ่มธุรกิจบริกำรนอกชำยฝ่ังไดใ้ชสิ้ทธิในขำยหุน้ทั้งหมดร้อยละ 33.76 ในบริษทัร่วม
แห่งน้ีให้กบัผูถื้อหุ้นอีกฝ่ำยของบริษทัร่วมดงักล่ำว เพ่ือท่ีจะลดควำมเส่ียงของธุรกิจขุดเจำะในอนำคต หลงัจำกกำรหยุด
ท ำงำนชัว่ครำวของเรือขุดเจำะ 1 ล ำและกำรปรับลดอตัรำค่ำจำ้งต่อวนัของเรือขุดเจำะท่ีเหลือ ทั้งน้ี มูลค่ำหุ้นท่ีขำยเป็นไป
ตำมเง่ือนไขในสัญญำ Transaction Support Agreement (TSA) ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2561 และมีมูลค่ำยติุธรรมอยูท่ี่ 31 ลำ้น
ดอลลำร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 981.4 ลำ้นบำท โดยถูกพิจำรณำจำกมูลค่ำของเรือขุดเจำะทั้ง 3 ล ำท่ีไดรั้บกำรประเมินจำกผู ้
ประเมินอิสระ จ ำนวน 2 รำย และมูลค่ำสินทรัพยอ่ื์นสุทธิของบริษทัร่วมน้ี ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจฯ ไดข้ำยหุ้นดงักล่ำวเรียบร้อย
แลว้ ณ วนัท่ี 28 กนัยำยน 2563 ดงันั้น บริษทัแห่งน้ีไม่ถือวำ่เป็นบริษทัร่วมอีกต่อไป ต่อมำเม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2564 คดี
ลม้ละลำยภำยใตม้ำตรำ 11 (Chapter 11) ของบริษทัน้ีไดถู้กยืน่ท่ีมลรัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง  

 

หน่วย: ลา้นบาท 4Q/62* 3Q/63 4Q/63 % YoY % QoQ 2562 2563 % YoY

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 860.7     683.5     727.4     -15% 6% 3,286.0  2,616.7  -20%

  ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 792.3     625.1     608.8     -23% -3% 2,983.4  2,645.1  -11%

ก าไร(ขาดทนุ) ข ัน้ตน้ 68.4       58.5       118.6     73% 103% 302.7     (28.4)      -109%

  รายไดอ้ืน่ 4.8         0.1         5.7         19% 11123% 26.2       10.7       -59%

  ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุ 9.3         0.3         2.3         -76% 713% (19.6)      (4.6)        77%

  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 81.1       105.3     104.1     28% -1% 523.3     430.6     -18%

EBITDA จากการด าเนนิงาน 1.5         (46.5)      22.5       1443% 148% (213.9)    (452.9)    -112%

  สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและการร่วมคา้ 6.7         (58.5)      (2.1)        -131% 96% 147.7     (28.5)      -119%

EBITDA (1) 8.1         (105.1)    20.4       150% 119% (66.2)      (481.4)    -627%

  คา่เสือ่มราคา และคา่ตัดจ าหน่าย 103.2     90.9       82.4       -20% -9% 432.3     359.5     -17%

ก าไร(ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (95.0)      (196.0)    (62.0)      35% 68% (498.5)    (840.9)    -69%

  ตน้ทนุทางการเงนิ 22.0       15.0       14.3       -35% -5% 105.7     69.8       -34%

  ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0.1         (4.9)        (0.5)        -766% 91% 7.1         (0.4)        -105%

  ก าไร (ขาดทนุ) จากรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนนิงานปกติ (132.7)    (2,414.4) (97.3)      27% 96% (134.7)    (2,511.0) -1764%

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ (249.7)    (2,630.3) (174.1)    30% 93% (731.7)    (3,422.1) -368%

   ภาษีเงนิได ้ 2.1         5.2         7.6         260% 46% 18.0       12.2       -32%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (251.8)    (2,635.5) (181.7)    28% 93% (749.7)    (3,434.3) -358%

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)

  สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (105.2)    (1,096.3) (75.7)      28% 93% (312.5)    (1,433.8) -359%

สว่นทีเ่ป็นของ TTA (146.6)    (1,539.1) (106.0)    28% 93% (437.2)    (2,000.5) -358%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากการด าเนนิงานปกติ (119.1)    (221.1)    (84.4)      29% 62% (615.0)    (923.3)    -50%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากการด าเนนิงานปกตสิว่นทีเ่ป็นของ TTA (69.3)      (133.5)    (49.3)      29% 63% (358.8)    (538.6)    -50%

  อตัราสว่นก าไรข ัน้ตน้ (%) 8% 9% 16% 9% -1%

  อตัราสว่น EBITDA (1) (%) 1% -15% 3% -2% -18%

  อตัราสว่นก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานปกตสิว่นทีเ่ป็นของ TTA (%) -8% -20% -7% -11% -21%

*รายการบางรายการไดม้กีารปรับปรุงรายการใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่  9 (TFRS 9) มาถอืปฏบิัต ิโดยเริม่ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562

**ณ สิน้งวด TTA ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มคดิเป็นรอ้ยละ 58.22 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ MML 

***ตามทีร่วมอยูใ่นงบก าไร (ขาดทนุ) งบการเงนิรวมของ TTA

****ก าไร(ขาดทนุ) สทุธจิากการด าเนนิงานปกต ิ= ก าไร(ขาดทนุ) สทุธ ิ- รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนนิงานปกติ
(1) EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย
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กลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร (Agrochemical) 
 ปริมำณขำยปุ๋ยทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 9%YoY เป็น 206.6 พนัตนั ส ำหรับปี 2563 จำกปริมำณส่งออกปุ๋ยท่ีเติบโตข้ึนอยำ่ง

แขง็แกร่ง  
 EBITDA เติบโต 33%YoY เป็น 202.2 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2563 จำกอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีดีข้ึน 
 ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA เพ่ิมข้ึนเท่ำตวัเป็น 64.3 ลำ้นบำท ในปี 2563  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกกำรเนน้กำรขำยผลิตภณัฑท่ี์มีอตัรำก ำไรสูงและควำมพยำยำมอยำ่งต่อเน่ืองในกำรผลกัดนัตลำดส่งออก ตลอดจนทีมงำน
ขำยท่ีมีประสิทธิภำพ ท ำใหก้ลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตรสำมำรถท ำก ำไรไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยในปีน้ี  
กำรระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไม่ไดส่้งผลกระทบต่ออุปสงคข์องปุ๋ยอยำ่งมีนัยส ำคญั แต่ท ำให้เกิดควำมยำกล ำบำกใน
กำรขนส่ง กำรติดต่อส่ือสำร และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด อย่ำงไรก็ตำม ด้วยมำตรกำรควบคุมโควิด-19 ท่ีมี
ประสิทธิภำพของรัฐบำลเวียดนำม ท ำให้กิจกรรมกำรขำยและกำรตลำดต่ำงๆ สำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรไดต้ำมปกติตั้งแต่    
ไตรมำสท่ี 3/2563 อุปสงคภ์ำยในประเทศชะลอตวัลงจำกภัยแลง้และค่ำควำมเค็มท่ีเพ่ิมข้ึนในบำงพ้ืนท่ีของจงัหวดับริเวณ
สำมเหล่ียมปำกแม่น ้ ำโขงในประเทศเวียดนำมในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ควำมยำกล ำบำกต่ำงๆ ในช่วงล็อกดำวน์ และ
กำรลดลงของพ้ืนท่ีเพำะปลูกตำมขอ้มูลของส ำนกังำนสถิติประเทศเวยีดนำม ส ำหรับปี 2563 ปริมำณขำยปุ๋ยทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
9%YoY เป็น 206.6 พนัตนั จำกปริมำณส่งออกปุ๋ยท่ีเติบโตข้ึนอยำ่งแขง็แกร่ง โดยปริมำณส่งออกปุ๋ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39 YoY 
เป็น 65.3 พนัตนั จำกกำรท ำกำรตลำดท่ีเขม้ขน้และกำรมีเครือข่ำยควำมสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่งโดยเฉพำะในตลำดแอฟริกำ 
ส่วนปริมำณขำยปุ๋ยในประเทศ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 68 ของปริมำณขำยปุ๋ยทั้งหมด ทรงตวัท่ี 141.3 พนัตนั ทั้งน้ี หำกพิจำรณำ
ตำมประเภทของปุ๋ย ปริมำณขำยปุ๋ยเชิงเด่ียว (single fertilizer) เติบโตข้ึน 18%YoY เป็น 53.6 พนัตนั และปริมำณขำยปุ๋ยเชิง
ผสม (NPK fertilizer) เพ่ิมข้ึนเช่นกนั 6%YoY เป็น 153.1 พนัตนั สำเหตุหลกัมำจำกตลำดส่งออก ส่วนในไตรมำสท่ี 4/2563 
อุปสงคภ์ำยในประเทศท่ีชะลอตวัท ำให้ปริมำณขำยปุ๋ยในประเทศลดลง ในขณะท่ีกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร์และอตัรำ
ค่ำระวำงเรือท่ีสูงข้ึนไดจ้ ำกดัปริมำณส่งออกปุ๋ย ท ำให้ปริมำณขำยปุ๋ยทั้งหมดลดลง 24%QoQ และ 17%YoY เป็น 46.3 
พนัตนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายได้จากการขายแบ่งตามผลติภณัฑ์ (ล้านบาท) 

โครงสร้างปริมาณขายปุ๋ย (พนัตัน) 
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ส ำหรับปี 2563 กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตรมีรำยไดจ้ำกกำรขำย จ ำนวน 2,782.8 ลำ้นบำท ซ่ึงคงตวัเม่ือเทียบกบัปี
ก่อน ท่ำมกลำงควำมทำ้ทำยในปีน้ี รำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ยเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย YoY ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี
เพื่อกำรเกษตรอ่ืน (pesticide) ลดลง YoY เน่ืองจำกกำรหำ้มขำยผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของสำรไกลโฟเซต (glyphosate) ใน
ประเทศเวยีดนำมตั้งแต่ตน้ปี 2563 อยำ่งไรก็ตำม รำยไดส่้วนน้ีไดเ้ร่ิมฟ้ืนตวัตั้งแต่ไตรมำสท่ี 4/2563 จำกกำรส่งเสริมกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ทดแทนอ่ืนแทน ก ำไรขั้นตน้ (spread) เพ่ิมข้ึน 11%YoY เป็น 618.6 ลำ้นบำท และอตัรำก ำไรขั้นตน้ (spread 
margin) ปรับตวัเพ่ิมข้ึน YoY จำกร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 22 จำกสัดส่วนปริมำณขำยผลิตภณัฑท่ี์มีอตัรำก ำไรสูงท่ีเพ่ิมข้ึน
และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีลดลง ตน้ทุนกำรด ำเนินงำนลดลง  5%YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษยท่ี์มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบติัในปีน้ี
ส่งผลให้ค่ำเช่ำซ่ึงเป็นตน้ทุนหลักของต้นทุนกำรให้บริกำรหลักลดลง YoY แต่ค่ำเส่ือมรำคำและตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ไดเ้พ่ิมข้ึน YoY แทน ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมข้ึน 9%YoY ส่วนใหญ่มำจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งท่ีสูงข้ึนตำม
ปริมำณกำรส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้น EBITDA เพ่ิมข้ึน 33%YoY เป็น 202.2 ลำ้นบำท นอกจำกนั้น ยงัมีผลก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงสุทธิ จ ำนวน 13.6 ลำ้นบำท โดยสรุป ผลก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ TTA 
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 114%YoY เป็นจ ำนวน 64.3 ลำ้นบำท และผลก ำไรสุทธิส ำหรับงวดอยูท่ี่ 93.8 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2563 
 
นอกจำกธุรกิจปุ๋ยเคมีแลว้ กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือกำรเกษตรยงัใหบ้ริกำรจดักำรพ้ืนท่ีโรงงำน โดยมีพ้ืนท่ีให้บริกำร 66,420 
ตำรำงเมตร พ้ืนท่ีประมำณ 15,000 ตำรำงเมตร ถูกน ำมำใชภ้ำยใน ส่วนพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือถูกน ำมำให้บริกำรลูกคำ้ภำยนอก
เตม็ทั้งหมด รำยไดจ้ำกกำรบริกำรจดักำรพ้ืนท่ีโรงงำนและรำยไดอ่ื้นลดลง YoY เป็น 51.5 ลำ้นบำท ในปี 2563 สำเหตุหลกั
มำจำกกำรเคล่ือนยำ้ยผลิตภณัฑข์องลูกคำ้ท่ีลดลงในปีน้ี 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงานกลุ่มธุรกจิเคมภีัณฑ์เพือ่การเกษตร 
   

 

 

 

 

หน่วย: ลา้นบาท 4Q/62* 3Q/63 4Q/63 % YoY % QoQ 2562 2563 % YoY

รายไดจ้ากการขาย 788.8     775.6     687.3     -13% -11% 2,820.5   2,782.8   -1%

  ตน้ทนุวตัถุดบิ 589.2     618.2     514.0     -13% -17% 2,265.1   2,164.2   -4%

ก าไร (ขาดทนุ) ข ัน้ตน้ (Spread)** 199.7     157.3     173.3     -13% 10% 555.4     618.6     11%

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดอ้ืน่ 15.1       11.7       11.6       -23% -1% 64.5       51.5       -20%

  ตน้ทนุการด าเนนิงาน 50.7       50.3       48.3       -5% -4% 197.2     187.6     -5%

  ตน้ทนุในการใหบ้รกิาร 5.6         3.2         2.9         -49% -12% 27.2       14.9       -45%

  คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 72.1       64.7       56.8       -21% -12% 243.3     265.4     9%

EBITDA(1) 86.4       50.9       76.8       -11% 51% 152.3     202.2     33%

  คา่เสือ่มราคา และคา่ตัดจ าหน่าย 15.5       18.6       17.7       14% -5% 64.1       73.8       15%

ก าไร(ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 70.9       32.3       59.2       -17% 83% 88.1       128.4     46%

  ตน้ทนุทางการเงนิ 3.5         6.3         4.8         36% -24% 14.6       22.8       56%

  ก าไร(ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น (0.3)        6.4         (4.0)        -1239% -163% (11.4)      13.6       219%

  ก าไร(ขาดทนุ) จากรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนนิงานปกติ -         -         0.1         0% 100% 0.1         0.1         -36%

ก าไร(ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้ 67.0       32.3       50.5       -25% 56% 62.3       119.3     92%

   ภาษีเงนิได ้ 12.6       8.1         11.7       -7% 44% 18.4       25.5       38%

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ 54.4       24.2       38.7       -29% 60% 43.8       93.8       114%

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)

  สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 17.1       7.6         12.2       -29% 60% 13.8       29.5       114%

สว่นทีเ่ป็นของ TTA 37.3       16.6       26.6       -29% 60% 30.0       64.3       114%

  อตัราสว่นก าไรข ัน้ตน้ (Spread) (%) 25% 20% 25% 20% 22%

  อตัราสว่น EBITDA (1) (%) 11% 7% 11% 5% 7%

  อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ(%) 7% 3% 6% 2% 3%

*รายการบางรายการไดม้กีารปรับปรุงรายการใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่  9 (TFRS 9) มาถอืปฏบัิต  ิโดยเริม่ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2562

**ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ (Spread) = รายไดจ้ากการขาย - ตน้ทนุของวตัถดุบิ

***ณ สิน้งวด TTA ถอืหุน้รอ้ยละ 68.52 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ PMTA 

****ตามทีร่วมอยูใ่นงบก าไร  (ขาดทนุ) งบการเงนิรวมของ TTA

(1) EBITDA = ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย
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กลุ่มธุรกจิอืน่ๆ 
กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบดว้ย กลุ่มธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืมและกลุ่มกำรลงทุนอ่ืน 

 กลุ่มธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ (Food & Beverage):  

 
พซิซ่า ฮัท ด ำเนินงำนภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุ้นอยูร้่อยละ 70 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 พิซซ่ำ ฮทั มีสำขำ
ทั้งหมด 169 สำขำทัว่ประเทศ ซ่ึงสำขำทั้งหมดท่ีเปิดใหม่เป็นสำขำท่ีเปิดตำมหวัเมืองใหญ่  
 
ทาโก้ เบลล์ เป็นเฟรนไชส์อำหำรก่ึงเม็กซิกันสไตล์ท่ีมีช่ือเสียงชั้นน ำระดับโลกจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ด ำเนินงำนภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุ้นอยูร้่อยละ 70 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ทำโก ้เบลล ์มีสำขำทั้งหมด 8 
สำขำ ทัว่ประเทศ ซ่ึงสำขำทั้งหมดท่ีเปิดใหม่เป็นสำขำท่ีเปิดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

 กลุ่มการลงทุนอืน่ (Investment): มุ่งเนน้ธุรกิจบริหำรทรัพยำกรน ้ ำ และโลจิสติกส์ 
บริษัท เอเชีย อนิฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“AIM”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 80.5 เป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้ำง และให้บริกำรครบวงจรทำงดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ AIM ยงั
ได้รับสัมปทำนในกำรจ ำหน่ำยน ้ ำประปำในหลวงพระบำง ประเทศลำว ผ่ำนบริษทัย่อยท่ี AIM ถือหุ้นอยู ่         
ร้อยละ 66.7  

 
 

จ านวนสาขา 31 ธ.ค. 62 31 ม.ีค. 63 30 ม.ิย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 63

พซิซา่ ฮัท 147 150 154           157           169           

ทาโก ้เบลล ์ 5 6 6 7 8



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

  - 239 -  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษทัฯ ได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบับน้ีแลว้ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ
รับรองวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และ
บริษทัฯ ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้ง
กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ หรือนำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ หรือนำงนันชลี เขจรนันทน์ เป็นผู ้     
ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ หรือนำยจิเทนเดอร์ 
พอล เวอร์มำ หรือนำงนนัชลี เขจรนนัทน ์ก ำกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

2. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

 

 

 ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ ำนำจ นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่และประธำน

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 

 นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ กรรมกำรและผูช่้วยกรรมกำร 
ผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

 

 

นำงนนัชลี เขจรนนัทน์ เลขำนุกำรบริษทั 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ขอ้มูลกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั 

1. คณะกรรมการ 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

1. นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2555 

68 - ปริญญำศิลปศำสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สำขำวิชำกำรจดักำรนวตักรรมสงัคม  
คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  
มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ 

- ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ  

- มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
- ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สำขำวิชำกำรจดักำรทัว่ไป  

- มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 
- ปริญญำบริหำรธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (NIDA) 

- ปริญญำวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (M.B.A.)  
- Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

ไม่มี 0.01 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ  ำกดั (มหำชน) 
2563 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ บริษทั ไอร่ำ แคปปิตอล จ ำกดั  
                            (มหำชน) 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและ 
                           ก  ำหนดค่ำตอบแทน บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ  ำกดั (มหำชน) 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร บริษทั เอสวีไอ จ ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
2555 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดูแลกิจกำร/    
                           กรรมกำรพฒันำควำมเป็นผูน้ ำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรทบทวน 
                           กลยทุธ์และโครงสร้ำงองคก์ร บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2561 – 2563 : กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร  
                       บริษทั สำยกำรบินนกแอร์ จ  ำกดั 
2561 – 2563 : กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
                       บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – 2560 : กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน) 
2554 – 2561 : กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร  
                       บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

  นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
    (ต่อ) 

 - หลกัสูตรนิติธรรมเพ่ือประชำธิปไตยรุ่นท่ี 7  
(นธป7) ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนูญ ปี 2562 

- หลกัสูตร “กำรปฏิรูปธุรกิจและสร้ำงเครือข่ำย
นวตักรรม” รุ่นท่ี 1 สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561 

- หลกัสูตร “Cryptoasset Revolution” รุ่นท่ี 1 
โดยสมำคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกบั 
บริษทั ไอโครำ จ  ำกดั (CAR 1) ปี 2561 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำร
พลงังำน (วพน.) สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน  
รุ่นท่ี 3 ปี 2556  

- หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) รุ่นท่ี 28/2555 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย (IOD)  รุ่นท่ี 26/2547 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง (วตท.) สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุน รุ่นท่ี 3 ปี 2549 

- หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง 
(ปปร.) สถำบนัพระปกเกลำ้ รุ่นท่ี 6  ปี 2546 
 

  กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต่อ) 
2554 – 2558  : กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริหำร ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน  
2555 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร  
                            บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2562 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทัหลกัทรัพยห์ยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2562 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทัไอร่ำ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน)  
2554 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร องคก์รธุรกิจเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (TBCSD) 
2557 – 2562  : สมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
2557 – 2562 : รองกรรมำธิกำรพลงังำนคนท่ี 1 คณะกรรมำธิกำรพลงังำน  
                       สมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
    (ต่อ) 
 

 - หลกัสูตรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ. 4010) วิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร รุ่นท่ี 10  ปี 2541 

- Certificate in Advanced Management Program 
(AMP), Harvard Business School รุ่นท่ี 155 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ปี 2541 
 

   

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 
    กรรมกำร 
    กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ 
    ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
    กรรมกำรบริหำร 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2555 
 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 

42 - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์กำรเงิน 
มหำวิทยำลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลยัซฟัฟอร์ค 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- หลกัสูตร Digital Edge Fusion (DEF) 
มหำวิทยำลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 1 ปี 2560 

- หลกัสูตร Ultra Wealth – Invest Like A Master 
รุ่นท่ี 2 ปี 2559 

- หลกัสูตร Academy of Business Creativity 
(ABC)  มหำวิทยำลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำร
ตลำดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17 ปี 2556 

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

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) รุ่นท่ี 30/2547 

พ่ีชำยของ 
นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ 

22.27 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2561 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน)  
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เซเวน่ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พำวเวอร์ จ  ำกดั (มหำชน)  
2556 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
                           บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โพสโค–ไทยน๊อคซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2554 – ปัจจุบนั : รองประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
2555 – 2561 : รองประธำนกรรมกำร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
2555 – ปัจจุบนั : ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและรองประธำนกรรมกำรบริหำร  
                            บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
2558 – 2562 : กรรมกำร บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ำกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

  นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 
    (ต่อ) 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ประณีต จ ำกดั 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ยเูค) ลิมิเตด็ 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด-เอม็โออี เจวี จ  ำกดั 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เนเชอรัล ออร่ำ จ  ำกดั 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เนเชอรัล ดร้ิงค ์จ  ำกดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร  
                           บริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จ ำกดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั สยำมทำโก ้จ  ำกดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โฟร์ วนัวนั อีคอมเมิร์ซ จ  ำกดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีทีจีซี จ  ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซำอุดิอำระเบีย จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็มที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ทีทีเอ มำรีเนอร์ จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส  
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

2. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 
    (ต่อ) 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน (ต่อ) 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอช มำกำรอง (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็มเอฟบี จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพำนี พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์ -1 จ  ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็ม ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ำกดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์ -2 จ  ำกดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ำกดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ  ำกดั 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พหลโยธินกำร์เดน้ จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 
    (ต่อ) 
 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน (ต่อ) 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมำน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ  ำกดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมกำรบริหำร บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ  ำกดั 
2551 – ปัจจุบนั : ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
2548 – ปัจจุบนั : ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
2548 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ำกดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ครัวเลควดู จ  ำกดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ำกดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ  ำกดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ำกดั 
ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
2559 – 2563 : กรรมกำร บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ำกดั 
2556 – 2563 : กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
2556 – 2563 : กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ  ำกดั 
2556 – 2563 : กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ  ำกดั 
2556 – 2563 : กรรมกำร บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ  ำกดั 
2553 – 2557 : กรรมกำรบริหำร บริษทั สินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ จ  ำกดั 

3. นำยฌ็อง ปอล เทเงอแน็ง 
   กรรมกำร 
   กรรมกำรบริหำร 
   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
   กรรมกำรกำรลงทุน  
 

80 - ปริญญำวิทยำศำสตรดุษฎีบณัฑิต  
สำขำวิชำโลหะวิทยำ มหำวิทยำลยัออร์เซย ์ 
ประเทศฝร่ังเศส 

- ปริญญำดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ 
 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำรท่ีมิใช่กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

  นำยฌ็อง ปอล เทเงอแน็ง 
   (ต่อ) 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2557 
 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย  IOD รุ่นท่ี 74/2551 

 

  กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร  
                            บริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีทีจีซี จ  ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีที เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส อินโดนีเซีย 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซำอุดิอำระเบีย จ  ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ทีทีเอ มำรีเนอร์จ ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ำกดั  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ  ำกดั 
2559 – 2562 : กรรมกำร บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 

4. นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ 
    กรรมกำร 
     
 

56 - ปริญญำตรี สำขำ Commerce (Honors), 
University of Delhi ประเทศอินเดีย 

- Fellow Chartered Account (CFA)  
 

ไม่มี 0.003 
(ถือหุ้นผำ่น 

Thai NVDR) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร/ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี 
                            กำรเงิน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
2549 – ปัจจุบนั : กรรมกำรท่ีมิใช่กรรมกำรบริหำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
2554 – 2558  : Board’s Member, Executive Director & CFO, Jindal Stainless Limited 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ 
    (ต่อ) 
    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
    อำวโุสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี 
    กำรเงิน 
    กรรมกำรบริหำร 
    กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
    กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   
    กรรมกำรกำรลงทุน 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 
 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 
 

 - หลกัสูตร TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA CFO CPD)  
คร้ังท่ี 7/2563 หวัขอ้ Data Privacy Law and 
Cyber Security 

- หลกัสูตร TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA CFO CPD)  
คร้ังท่ี 6/2563 หวัขอ้ Update on Taxes and 
Foreign Investment Issues 

- หลกัสูตร TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA CFO CPD)  
คร้ังท่ี 5/2563 หวัขอ้ How to Create Value with 
the Right Environment, Social and Governance 
Strategies 

- หลกัสูตร TLCA CFO Professional 
Development ปี 2562 

- หลกัสูตร Accounting for Financial Instruments 
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์ 
รุ่นท่ี 3/62  

- หลกัสูตร Diploma Examination สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
รุ่นท่ี 49/2559 

- หลกัสูตร The Board’s Role in Mergers and 
Acquisition (M&A) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 1/2554  
 

  กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีทีจีซี จ  ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ซำมิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส คอมพำนี  
                            แอลแอลซี 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ  ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ  ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ซีสเคป เซอร์เวย ์พีทีอี แอลทีดี 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซำอุดิอำระเบีย จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ำกดั                 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั :กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
2559 – 2562 : กรรมกำร บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ 
    (ต่อ) 

  

 - หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) รุ่นท่ี 78/2549 

  กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน (ต่อ) 
2558 – 2559 : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์ 

5. นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ   
    กรรมกำร 
    รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 
    กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
    ค่ำตอบแทน 
    กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2555 
 
กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม
ผกูพนับริษทัตำมท่ีก ำหนดใน
หนงัสือรับรอง 
 
 

40 - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิต
บริหำรธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นโครงกำรร่วมกบั  
Kellogg Graduate School of Management of 
Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยั
บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) รุ่นท่ี 30/2547 

 

นอ้งสำวของ 
นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 

และคู่สมรสของ 
นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

 

4.44 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัตร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
  
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน  
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมกำร บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมกำร บริษทั พีเอม็ แคปปิตอล จ ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็มที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน) 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็มเอฟบี จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั  
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอช มำกำรอง (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็ม ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ำกดั 
2554 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ  ำกดั 
2554 – ปัจจุบนั : ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบริหำรและปฏิบติักำร บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ   
    (ต่อ) 
 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน (ต่อ) 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เดอะเนสท ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัท ์จ  ำกดั 
2552 – ปัจจุบนั : กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ  ำกดั 
2551 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โฟร์ วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั 
2551 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พหลโยธินกำร์เดน้ จ  ำกดั 
2549 – ปัจจุบนั : กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เมำน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 
2548 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พี.เอม็.คอร์ป จ ำกดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั แอค็ม่ี แคม็พ จ ำกดั 
2545 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ครัวเลควดู จ  ำกดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เลควดูคนัทร่ีคลบั จ  ำกดั 
2541 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เลควดู แลนด ์จ  ำกดั 
2559 – 2563 : กรรมกำร บริษทั เนเชอรัล เบฟ จ ำกดั 
 

6. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

    กรรมกำร 

    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

    อำวโุสและประธำนกลุ่ม 

    อำหำรและเคร่ืองด่ืม 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2559 

43 - ปริญญำโท ดำ้นคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
มหำวิทยำลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี ดำ้นวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำร
วิจยัเชิงปฏิบติักำร มหำวิทยำลยัแมสซำจูเซทส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย )IOD) รุ่นท่ี 119/2552 

- หลกัสูตร Director General สภำเศรษฐกิจ
ภำคพ้ืนแปซิฟิก (Pacific Basin Economic 
Council : PBEC) 2545 – 2547 

คู่สมรสของ 
นำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ   

4.44 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (5 ปียอ้นหลงั) 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เฮำ้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็มเอฟบี จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอช มำกำรอง (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีเอ็ม ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ำกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

  นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

    (ต่อ) 
 
 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน (ต่อ) 
2553 – ปัจจุบนั : CEO/Founder  บริษทั มูเกนได จ ำกดั 
2556 – ปัจจุบนั : Chief Business Development Officer  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
2556 – 2563 : กรรมกำร บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
2559 – 2562 : กรรมกำร บริษทั โรแยล ซีรำมิค อุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
 

7. นำยสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 
    กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 

14 พฤศจิกำยน 2559 

75 - Professional Degree in Electrical 
Engineering มหำวิทยำลยันอร์ทแคโรไลนำ- 
สเตต ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- B.S. Degree in Electrical Engineering 
มหำวิทยำลยันอร์ทแคโรไลนำสเตต  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- หลกัสูตร Capital Market Academy 
Leadership Program รุ่น 6/2551 Capital 
Market Academy (CMA)  

- หลกัสูตร Directors Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย รุ่น 96/2550 

- ประกำศนียบตัร วิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 377/2537 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
2557 – 2559  : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
                        บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2547 – 2558  : ประธำนกรรมกำร บริษทัเงินทุน แอด็วำนซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

8. นำยสนัติ บำงออ้ 
    กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแล 
    กิจกำร 
    ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
    และก ำหนดค่ำตอบแทน 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2555 
 

75 - ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร 
มหำวิทยำลยัเทก็ซสั เทค  

- ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์บณัฑิต  
(กำรคลงั) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- หลกัสูตร Audit Committee Seminar – Get 
Ready for the Year End สภำวิชำชีพใน 
พระบรมรำชูปถมัภ ์ปี 2558 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) รุ่นท่ี 42/2556 

- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk 
Management (MFM) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 9/2556 

- หลกัสูตร Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (MIR) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) รุ่นท่ี 14/2556 

- หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 14/2556 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
                            บริษทั ประชำอำภรณ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2555 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ประชำอำภรณ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2560 – ปัจจุบนั : อนุกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ สำขำสำธำรณูปกำร  
                            และสำขำสงัคมและเทคโนโลย ีกระทรวงกำรคลงั 
2559 – ปัจจุบนั : อนุกรรมกำรจดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
                            รัฐวิสำหกิจ สำขำสำธำรณูปกำร อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมเชิงพำณิชย ์ 
                            กระทรวงกำรคลงั 
2555 – 2559  : อนุกรรมกำรจดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ  
                        สำขำส่ือสำรและพลงังำนของคณะกรรมกำรประเมินผลงำนรัฐวิสำหกิจ  
                        กระทรวงกำรคลงั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยสนัติ บำงออ้ 
    (ต่อ) 
 

 - หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 17/2556 

- หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee Program (RCC) สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 
16/2556 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 12/2544 

- ประกำศนียบตัร วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
(วปอ.) รุ่นท่ี 38 ปี 2538 

- ประกำศนียบตัร สำขำกำรพฒันำ 
มหำวิทยำลยัเคมบริดจ ์สหรำชอำณำจกัร  
ปี 2518 

   

9. นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช ์
    กรรมกำรอิสระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
    ประธำนกรรมกำรบริหำร 
    ควำมเส่ียง 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2556 
 

74 - ปริญญำโท M.A. Economics  มหำวิทยำลยั 
Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (เกียรตินิยมดี) 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) รุ่นท่ี 27/2552 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP)  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 104/2551 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2553 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทั โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) 
2552 – 2562  : ประธำนกรรมกำร บริษทั เงินทุนแอด๊วำนซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2552 – 2559  : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
2552 – 2559  : กรรมกำรอิสระ บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2555 – 2561 : ประธำนกรรมกำร บริษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยเชิดพงษ ์สิริวิชช ์
    (ต่อ) 

 - หลกัสูตร Finance for Non- Finance Directors 
(FND) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 13/2547 

- หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD) รุ่นท่ี 10/2547 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 8/2547 

- หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร วิทยำลยั
ป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40 

- หลกัสูตรประกำศนียบตัรชั้นสูง กำรเมือง 
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ส ำหรับ
นกับริหำรระดบัสูง (ปปร.) สถำบนัพระปกเกลำ้ 
รุ่นท่ี 5 

- หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง สถำบนัพฒันำ
ขำ้รำชกำรพลเรือน (นบส.1) รุ่นท่ี 13/2536 

- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง สถำบนัวิทยำกำร
ตลำดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 5 

   

10. นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์
      กรรมกำรอิสระ 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2558 
 

71 - ปริญญำเอก Industrial Engineering,  
Lamar University  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำโท Industrial Enginerring,  
Lamar University  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2557 – 2562 : กรรมกำรและประธำนส ำรอง Board Risk Committee  
                       ธนำคำร ซีไอเอม็บีไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์
     (ต่อ) 
 
 

 - หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC) สมำคมส่งเสริม 
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
รุ่นท่ี 10/2553 

- หลกัสูตร Directors Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) รุ่นท่ี 42/2547 

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director 
Program (FND) สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 9/2547 

- คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำลแห่งชำติ (NCGC) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
(IOD)  

- หลกัสูตรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ. 4212) วิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัร รุ่นท่ี 12 

- Stanford Executive Program, Stanford 
University ประเทศสหรัฐอเมริกำ ปี 2563 

   

11. นำยโมฮมัหมดั รำเชด  
      อำหมดั เอม็. อลันสัซำรี 
      กรรมกำรอิสระ 
      กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
      ค่ำตอบแทน 

 - ปริญญำเอก Industrial Engineering,  
Lamar University  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2556 – ปัจจุบนั : กรรมกำรอิสระ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

    นำยโมฮมัหมดั รำเชด  
    อำหมดั เอม็. อลันสัซำรี 
    (ต่อ) 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2556 
 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
ปัจจุบนั : สมำชิก The National Consulting Council สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  
ปัจจุบนั : Assistant-Undersecretary in the Financial Department of Abu Dhabi  
               สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั : Director General of Pvt. & Official office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa  
                Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั : รองประธำน Youth Hostel Society สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั :กรรมกำร บริษทั The Emirates Insurance Company สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั  The National Investor Company สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั  Alwifaq Finance Company สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั : ผูจ้ดักำรทัว่ไป Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทั Gulf Islamic Investment Company  
               สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
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2. ผู้บริหาร 
 

ประวติัของนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ ต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ปรำกฏอยูใ่นขอ้  1. คณะกรรมกำร 

ประวติัของนำงสำวอุษณำ มหำกิจศิริ ต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ปรำกฏอยูใ่นขอ้  1. คณะกรรมกำร 

ประวติัของนำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ ต ำแหน่งกรรมกำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน ปรำกฏอยูใ่นขอ้  1. คณะกรรมกำร 

ประวติัของนำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ต ำแหน่งกรรมกำรและผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสและประธำนกลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืม ปรำกฏอยูใ่นขอ้ 1. คณะกรรมกำร 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

1. นำยซิกมนัต ์สตรอม 

    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

    อะโกรและโลจิสติกส์ 
 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหำร 

เม่ือวนัท่ี  6 พฤษภำคม 2558 
 

64 - ปริญญำโท สำขำ Computer Science, 
Finance/Administration, EDB  Hoeyskolen 
ประเทศนอร์เวย ์

- Director Certification Program (DCP) สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) รุ่น
ท่ี 182/2556 

ไม่มี 0.008 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2558 – ปัจจุบนั : ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์  
                           บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรสรรหำและ 

                            ก  ำหนดค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
                            บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2562 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทั โทรีเซน วินำมำ ทคั จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ  ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ำกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยซิกมนัต ์สตรอม 

    (ต่อ) 
 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน (ต่อ) 
2555 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทั โทรีเซน-วินำมำ โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
2553 – ปัจจุบนั : กรรมกำร Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of  
                           Agro-Forestry Products and Fertilizers (“บำเรีย เซเรส”) 
2552 – ปัจจุบนั : ประธำนกรรมกำร บริษทั บำคองโค จ ำกดั 
2546 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ. 
2543 – 2561 : ประธำนกรรมกำร The NORDIC Chamber of Commerce กรุงโฮจิมินห์  
                       ประเทศเวียดนำม 
2558 – 2559  : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จ  ำกดั 

2. นำยวินเซ็นต ์เซียว 
   ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
  สำยงำนกฎหมำยและ 
  บริหำรงำนต่ำงประเทศ 
 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหำร 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2561 
 

46 - ปริญญำเอก Business Administration 
(Corporate Law & Governance), University of 
South Australia ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญำโท Global Executive Master of 
Business Administration, INSEAD 

- ปริญญำโท Business Administration (Oil & 
Gas), Curtin University 

- ปริญญำตรี Laws (Honours), Australian 
National University ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญำตรี Commerce (Accounting), 
Australian National University  
ประเทศออสเตรเลีย 

- หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 175/2556 
 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2561 – ปัจจุบนั : ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกฎหมำยและบริหำรงำนต่ำงประเทศ  
                           บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศอ่ืน 
2559 – ปัจจุบนั : ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และประธำนฝ่ำยปฏิบติักำร  
                           บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
2557 – 2558 : ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส Legal & Corporate Affairs/Business Development  
                       Director (Offshore Drilling) บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ซีเควสต ์จ  ำกดั 
2563 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ยเูค) ลิมิเตด็ 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (มำเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี 
2560  – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

   นำยวินเซ็นต ์เซียว 
   (ต่อ) 

 - หลกัสูตร Diploma Examination สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
รุ่นท่ี 38/2556 

- Solicitor, Supreme Court of England & Wales 
- Barrister-at-Law & Solicitor, High Court of 

Australia 
- Barrister-at-Law & Solicitor, Supreme Court 

of the Australian Capital Territory 

  กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน (ต่อ) 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซำอุดิ อำระเบีย จ  ำกดั 
2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั พีที เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส อินโดนีเซีย 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ  ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มำเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั 

3. นำยสมชำย อภิญญำนุกุล 

   ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
   สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 
 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหำร 

เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
 

50 - ปริญญำโทสำขำ International Business, 
Swinburne University of Technology เมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญำตรีสำขำรัฐศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

- หลกัสูตร 7 อุปนิสยั พฒันำสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง 
(7 Habits for Highly Effective People) 
Signature Edition 4.0 จดัโดย สถำบนั 
FranklinCovey ประเทศไทย ปี 2562 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 160/2562 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2562 – ปัจจุบนั : ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล  
                           บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2559 – 2561 : ผูอ้  ำนวยกำร  สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 

                       บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน 
2561– ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั สยำมทำโก ้จ  ำกดั 

2560 – ปัจจุบนั : กรรมกำร บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

2556 – 2559 : ผูอ้  ำนวยกำร  สำยงำนทรัพยำกรบุคคล บริษทั เอคโค่ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
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หมายเหตุ นำยคิท เหวย่ อ้ึง เดวิด มิไดด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกลยทุธ์และกำรพฒันำ / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / กรรมกำรกำรลงทุนของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

  นำยสมชำย อภิญญำนุกุล 

   (ต่อ) 
50 - The Predictive Index System โดย PI 

Management ประเทศสิงคโปร์ 
- HRMS Seminar กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. 

สหรัฐอเมริกำ 
- PMAT ประเทศไทย 
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3. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัทฯ 

 ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงินคือ นำยจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มำ ปรำกฏอยูใ่นขอ้ 1. คณะกรรมกำร 

 

 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

นำงสำวบุญเพญ็ ลิขิตวำรินทร์* 

รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ 

วิเครำะห์กำรเงินส่วนกลำง 
 

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูท่ี้ได ้
รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ 
โดยตรงในกำรควบคุมดูแล 
กำรท ำบญัชีของบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2560 และ
ไดล้ำออกมีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 
พฤศจิกำยน 2563 บริษทัฯ ได้
แต่งตั้งนำงสำวเขมภร 
จีระมงคลกุล เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 
แทนท่ี มีผลตั้งแต่ 4 มกรำคม 
2564 เป็นตน้ไป 
 

42 - ปริญญำโทสำขำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี 

กำรอบรมกำรพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองดำ้นบญัชี 
- ควำมรู้เบ้ืองตน้และกำรประยกุตใ์ชส้ญัญำเช่ำ

และภำษีเงินได ้จ  ำนวน 6 ชม. 
- กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน จ ำนวน 7 ชม. 
- งบกระแสเงินสด จ ำนวน 7 ชม. 
- สำรสนเทศทำงกำรบญัชี 1 จ  ำนวน 3 ชม. 
- สำรสนเทศทำงกำรบญัชี 1 จ  ำนวน 9 ชม. 
- กำรบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รุ่นท่ี 3/62 จ  ำนวน 12 ชม. 
กำรอบรมอ่ืนๆ  
- Syndicated Loan 
- Drafting & Negotiating Commercial Contracts 

for Non-Legal Professionals 
- Insight into IFRS เก่ียวกบัมำตรฐำน IFRS9 
 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2560 – 2563 : รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและวิเครำะห์กำรเงินส่วนกลำง 
                       บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน)  
2557 – 2559 : ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัชีและวิเครำะห์กำรเงินส่วนกลำง 
                       บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2554 – 2557 : ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยในแล ะกำรบริหำรควำมเส่ียง 
                       บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในหน่วยงำนอ่ืน 

2553 – 2554 : ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบบญัชีภำยนอก เคพีเอม็จี สิงคโปร์ 
2544 – 2553 : ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบบญัชีภำยนอก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย ออดิท จ ำกดั 
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4. เลขานุการบริษัท 

 

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
การอบรม 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทั 

(%) 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 

นำงนนัชลี เขจรนนัท ์
เลขำนุกำรบริษทั 
 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
10 ธนัวำคม 2563 
 

54 - ปริญญำโทสำขำ Development Administration 
มหำวิทยำลยั Western Michigan  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรีนิติศำสตรบณัฑิต  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ธนัวำคม 2563 – ปัจจุบนั : ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั  
                                           บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2555 – 2563 : เลขำนุกำรบริษทัและผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนองคก์ร  
                       บริษทั ลำกูน่ำ รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จ  ำกดั (มหำชน) 
2555 – 2563 : กรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของ 
                       บริษทั ลำกูน่ำ รีสอร์ท แอนด ์โฮเทล็ จ  ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
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รำยช่ือบริษทั 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) X, /,// /, //, O /, // /, //, O /, O /, O / / / / / O O O 

 1. บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  /   /          
 2. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  / /  /       /   
 3. บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี  /   /       /   
ขนส่ง 4. บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี  /   /       /   
ทำง 5. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพำนี พีทีอี แอลทีดี  /   /       /   
เรือ 6. บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ  ำกดั  / / /        /   
 7. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ  ำกดั  /  /          / 
 8. บริษทั โทรีเซน ชำเตอร์ร่ิง (เอชเค) ลิมิเตด็            /   
 9. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เยอรมนั จีเอม็บีเอช            /   
 10. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ  ำกดั (มหำชน) X, /, // /, // /, // /, //         O  
บริกำร 11. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั  / / /         /  
นอก 12. บริษทั เอม็ทีอำร์-1 จ ำกดั  / / /         /  
ชำยฝ่ัง 13. บริษทั เอม็ทีอำร์-2 จ ำกดั  / / /         /  
 14. บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์(มำเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี               
 15. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ำกดั  / / /         /  
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รำยช่ือบริษทั 

 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 (มำเลเซีย) เอสดีเอน็ บีเอชดี             /  
 21. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ยเูค) ลิมิเตด็  /           /  
 22. บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์มอริเชียส จ ำกดั  /           /  
 23. บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส จ ำกดั  /           /  
 24. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ำกดั  / / /           
 25. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส ซำอุดิอำระเบีย จ  ำกดั  / / /         /  
 26. บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี  /           /  
 27. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จ  ำกดั  /             
 28. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จ  ำกดั  /             
 29. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จ  ำกดั  /             
 30. บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จ  ำกดั  /             
 31. บริษทั ซำมิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส คอมพำนี แอลแอลซี    /           
 32. บริษทั พีทีจีซี จ  ำกดั  / / /           
 33. บริษทั เมอร์เมด-เอม็โออี เจวี จ  ำกดั  /             
เคมีภณัฑ ์ 34. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน)  X, /, // / /, //        /, //, O   
เพื่อกำร 35. บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี  /          /   
เกษตร 36. บริษทั บำคองโค จ ำกดั  /  /        X, /   
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รำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
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รำยช่ือบริษทั 

 37. บำเรีย เซเรส  /          /   
 38. บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ  ำกดั   / /        /   
 39. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั (มหำชน)  X, /, //             
 40.  บริษทั ยเูอม็เอส ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั  /             
 41. บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ำกดั  /             
 42. บริษทั ยเูอม็เอส เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั  /             
โลจิส- 43. บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  เซอร์วิสเซส จ ำกดั  /             
ติกส์ 44. บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่ำ) เอส.เอ.  /  /        /   
 45. บริษทั โทรีเซน-วินำมำ เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั            /   
 46. บริษทั โทรีเซน-วินำมำ โลจิสติกส์ จ  ำกดั            /   
 47. บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั**  /  /        /   
 48. บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ  ำกดั  /  /        /   
 49. บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จ  ำกดั  /  / /       /   
 50. บริษทั ชิดลม มำรีน เซอร์วิสเซส แอนด ์ซพัพลำยส์ จ  ำกดั  /  / /       /   
 51. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี  /  /        /   
 52. บริษทั ชำร์จำ พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี            /   
อำหำร 53. บริษทั พีเอม็เอฟบี จ  ำกดั  /   / /         
เคร่ืองด่ืม 54. บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ำกดั    / /          
 55. บริษทั สยำมทำโก ้จ  ำกดั  /            / 
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รำยช่ือบริษทั 

บริหำร 56. บริษทั ทีทีเอ มำรีเนอร์ จ  ำกดั  / /            
จดักำรน ้ำ 57. บริษทั เอเชีย อินฟรำสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  / /            
 58. บริษทั เอเซีย โคท้ต้ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั  /   / /         
กำร 59. บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ  ำกดั  /    /         
ลงทุน 60. บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั  /   /          
อ่ืน 61. บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั  /   /          
 62. บริษทั โซลีอำโด โฮลด้ิงส์ พีทีอี แอลทีดี  /  / /          
 61. บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอน็เนอร์ยี ่2 จ  ำกดั  /             
 62. บริษทั ยเูอม็เอส คลีน เอน็เนอร์ยี ่2 จ  ำกดั  /             
 

หมำยเหตุ X =  ประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร O = ผูบ้ริหำร 
 

* นำยคิท เหวย่ อ้ึง มิไดด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกลยทุธ์และกำรพฒันำ/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/กรรมกำรกำรลงทุน และกรรมกำรในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ 30 ธนัวำคม 2563 
** บริษทั เฟิร์นเล่ย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ือเลิกกิจกำร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

 

ช่ือ – สกุล/ ต  ำแหน่ง/ อำย ุ คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง  ประวติัอบรม ทำงครอบครัว กำรถือหุ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน 

   ระหวำ่ง ในบริษทั (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษทั 

นำงสำวอภิชญำ พงษป์รีชำ 
เลขำนุกำรกรรมกำรตรวจสอบ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำร
ปฏิบติังำน 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
1 เมษำยน 2562 

38 - ปริญญำโท MBA จำก Aston 
University สหรำชอำณำจกัร 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ไม่มี 0 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม.ย. 62 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

2546 – 2549  Accountant บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั/หน่วยงำนอ่ืน   
2555 – 2562  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษทั ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จ  ำกดั 

2550 – 2555  Assistant Manager  KPMG Phoomchai Business Advisosry Co.,Ltd 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5: อืน่ๆ 
 
ไม่มี 
 


