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ประวัติความเป็นมา

2469

โทรีเซน แอนด์ โค ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) ตั้งสำนักงาน  
สาขาในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านตัวแทนเรือ
และนายหน้าเช่าเหมาเรือ 

2529

เพื่อเป็นการแยกธุรกิจที่ไม่ใช่การเดินเรือทะเล อาทิ ตัวแทนเรือและนายหน้าเช่าเหมาเรือ 
ออกจากธุรกิจเดินเรือทะเลของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ  
เดินเรือทะเลจึงถูกโอนไปยังบริษัท โทรีเซนไทย ออฟชอร์ จำกัด และต่อมาได้เปลี่ยน  
ชื่อเป็น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2529 

2536

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ได้เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น  
(holding company) โดยมีการวางนโยบายให้บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
ถือหุ้นในทุกบริษัทในเครือโทรีเซนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ  
เดินเรือที่ตั้งขึ้นใหม่ทุกบริษัท เนื่องจากเริ่มมีการขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

2537

2538

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด   
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 
 

หุ้นสามัญของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์  
ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



 

2009
25512546

2548

2549

ขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ จาก 25 ลำ
เป็น 33 ลำ เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นมาก  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   
ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ  

จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
ได้รับรางวัล Best Performance Award  

ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจาก  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
เน้นการกระจายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

โดยลงทุนเพิ่มในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด 
เป็นร้อยละ 74.01 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549  

เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้าน
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
ติดอันดับ 1 ใน 200 บริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุด  

ในเอเชีย ซึ่งมีรายได้ใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา โดยนิตยสาร Forbes Asia 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  
ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้ในแผนการขยาย  
และปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ  

เมอร์เมดได้จัดหาเงินทุนจำนวน 246 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมด  
ร่วมลงทุนทางอ้อมร้อยละ 22.5 ในบริษัท อัลลายด์ 
มารีน แอนด์ อิควิปเมนท์ เอสดีเอ็น บีเอชดี และ  

ร่วมลงทุนกับ บริษัท เคนชาน่า ปิโตรเลียม เบอร์แฮด 
เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่สำหรับทำการตลาดและ  

บริหารเรือขุดเจาะในประเทศมาเลเซีย 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 
ขยายการลงทุนสู่ประเทศอินโดนีเซีย  

โดยได้ลงทุนร้อยละ 49 ใน PT Perusahaan 
Pelayaran Equinox. (“Equinox”) 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 
ได้รับรางวัล Thailand’s Best-Managed 

Medium-Cap Corporation  
จากนิตยสาร Asiamoney 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้ง   
บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 

(holding company) เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ สินทรัพย์  
หรือลงทุนในบริษัทนอกประเทศไทย 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ขยายการลงทุน  
สู่ประเทศเวียดนาม โดยลงทุนในบริษัท บาคองโค จำกัด   

ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจปุ๋ย  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   
เข้าถือหุ้นร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี   

ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์  

เมอร์เมด ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน (right issues)  
คิดเป็นเงินก่อนหักค่าใช้จ่าย (gross proceeds) 156 ล้านดอลลาร์

สิงคโปร์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเมอร์เมด 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการ  
ซื้อคืนพร้อมทั้งยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนคิดเป็นเงินต้นจำนวน 

56.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาของจำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้  
แปลงสภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้  

แปลงสภาพคงค้างภายหลังการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
คิดเป็นเงิน 113.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

กองเรือโทรีเซน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซน  
เป็นเจ้าของมีทั้งหมด 36 ลำ เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุก
สินค้าแห้งเทกอง เรือสำหรับให้บริการนอกชายฝั่งจำนวน 7 ลำ และ  
มีเรือขุดเจาะอีก 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง  

อีกเป็นจำนวนประมาณ 12 ลำ และเรือบริการนอกชายฝั่งอีก  
2 ลำที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมเพิ่มเติม  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2550



สารบัญ

จุดเด่นทางการเงิน 5  

สาส์นถึงผู้ถือหุ้น 8 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 26 

คณะกรรมการ 28 

ผู้บริหาร 35 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 40 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 74 

นโยบายว่าด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 92 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 100 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 116 

    ต่อรายการทางการเงิน  

งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทฯ 118 

โครงสร้างรายได้ 190  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 190 

ปัจจัยความเสี่ยง 191 

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร 203 

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล 204 

รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ 205 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 231 

รายการระหว่างกัน 232 

การลงทุนในบริษัทต่างๆ 235 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ  240 
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BALANCE  



สารบัญตาราง/แผนภูมิ

ตาราง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ตาราง 1 คุณลักษณะของเรือแต่ละประเภท 49 
ตาราง 2 โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 49 
ตาราง 3 รายชื่อกองเรือโทรีเซน 50  
ตาราง 4 สถิติการให้บริการในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง 52 
ตาราง 5 ประเภทของการเช่าเหมาเรือ 53  
ตาราง 6 คู่แข่งหลักในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง 55  
ตาราง 7 บริษัทย่อยที่สำคัญของเมอร์เมด 58   
ตาราง 8 รายชื่อกองเรือขุดเจาะ 60   
ตาราง 9 ตลาดเรือขุดเจาะ 62   
ตาราง 10 รายชื่อกองเรือที่ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 64 
   
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ตาราง 11 ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี 2543 ถึง 2551 74 
ตาราง 12 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม 75 
 ในประเทศ (GDP) ปี 2545 ถึง 2551  
ตาราง 13 ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล  75 
 ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2551 
ตาราง 14 อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง ปี 2546 ถึง 2551 76  
ตาราง 15 การผลิตเหล็กดิบของโลก 77 
ตาราง 16 กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง  79 
 เดือนธันวาคม 2552 
ตาราง 17 การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่  80 
 เดือนตุลาคม 2552 
ตาราง 18 เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง-อัตราค่าเช่าเรือเหมาลำ 81 

ระยะเวลา 1 ปี   
 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตาราง 19 ตารางแสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจเรือบรรทุก 102 
 สินค้าแห้งเทกองและเมอร์เมด 
ตาราง 20 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือบรรทุกสินค้า 103 
 แห้งเทกอง    
ตาราง 21 ปริมาณสินค้าตามประเภทของการให้บริการ 103 
ตาราง 22 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 104   
ตาราง 23 อัตราค่าเช่าเรือต่อวันตามรูปแบบการให้บริการ  104 
 (กองเรือโทรีเซนเท่านั้น) 
ตาราง 24 อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 105 
ตาราง 25 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือ 106 
 ให้บริการนอกชายฝั่ง   
ตาราง 26 อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง 107   
ตาราง 27 วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินของกองเรือขุดเจาะ 108   
ตาราง 28 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือของกองเรือขุดเจาะ 108 
ตาราง 29 เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ 110   
ตาราง 30 สรุปรายการกระแสเงินสด 111 
ตาราง 31 เรือที่อายุครบ 25 ปี 113 
ตาราง 32 ยอดเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ ภาระผูกพัน 114 
 ฝ่ายทุนเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด 
 
การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร
ตาราง 33 การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ 203   
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 

ตาราง 34 การถือครองหุ้นโดยผู้บริหาร  203 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  
 
ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตาราง 35 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2552 204  
 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)  
 
รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ
ตาราง 36 รายนามคณะกรรมการ 213 
ตาราง 37 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  226 
 ในปี 2552  
ตาราง 38 ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)  228 
 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
 
แผนภูมิ

สาส์นถึงผู้ถือหุ้น
แผนภูมิ 1 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและประสิทธิภาพ 12 
 ในการทำงาน (2550-2552)  
แผนภูมิ 2 ดัชนีค่าระวางเรือบอลติค (2550-2552) 13 
แผนภูมิ 3 กำไรต่อหุ้นและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 23  
 (2550-2552)  
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แผนภูมิ 4 โครงสร้างกลุ่มบริษัทโทรีเซนภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่ 42  
แผนภูมิ 5 สินค้าที่ขนส่งจำแนกตามประเภทของสินค้า 46 
แผนภูมิ 6 จำนวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี 48 
แผนภูมิ 7 การให้บริการของกองเรือโทรีเซนจำแนกตามวันเดินเรือ 51   
แผนภูมิ 8 สัดส่วนการถือครองเรือประเภทบรรทุกสินค้าทั่วไปและ 54 
 เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (15,000-50,000 เดทเวทตัน)    
แผนภูมิ 9 ลูกค้าจำแนกตามรายรับ 55 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
แผนภูมิ 10 การพัฒนาของปริมาณการค้าของสินค้าแห้งเทกอง 75   
แผนภูมิ 11 อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง 76   
แผนภูมิ 12 การผลิตเหล็กของโลกและส่วนแบ่งทางการตลาดของจีน 77   
แผนภูมิ 13 การนำเข้าแร่เหล็กของจีน 77   
แผนภูมิ 14 การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่  80 
 เดือนธันวาคม 2552 
แผนภูมิ 15 อัตราค่าเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 81 
แผนภูมิ 16 ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสั่งต่อใหม่ 82 
 ปี 2543 ถึง 2552 
แผนภูมิ 17 ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง  82 
 (2543-2552) 
แผนภูมิ 18 ราคาน้ำมันในอดีต 84  
แผนภูมิ 19 ราคาก๊าซธรรมชาติในอดีต 84 
แผนภูมิ 20 การผลิตและการบริโภคน้ำมัน (2523-2551) 84   
แผนภูมิ 21 การผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติ (2523-2551) 84  
แผนภูมิ 22 การใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตและราคาน้ำมัน 85   
แผนภูมิ 23 อุปสงค์และอุปทานทั่วโลกของเรือขุดเจาะแบบ 87 
 Semisubmersibles, Jack-Ups, Drillships  
แผนภูมิ 24 อัตราค่าเช่าเรือขุดเจาะแบบ Jack-Ups ในอดีต 87   
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จุดเด่นทางการเงิน

 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 

2552


2551
ปรับปรุงใหม่

2550
ปรับปรุงใหม่

(หน่วย:ล้านบาทยกเว้นหุ้น/ข้อมูลต่อหุ้น
และอัตราส่วนทางการเงิน)

งบกำไรขาดทุน:    
รายได้จากการเดินเรือ 13,842.17  28,453.61 15,865.29 
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 8,099.49 15,076.15 6,760.65  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล - ส่วนของเจ้าของเรือ 2,890.82  2,798.01  2,519.71 
รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 5,173.92  5,258.48  4,025.55  
ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 3,310.88 3,562.39  2,713.75  
รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและอื่นๆ 2,106.02 1,155.14  623.10  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,778.93 2,050.62  1,850.02  
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหาร 2,093.67  1,893.52 1,605.94  
ดอกเบี้ยจ่าย 378.05  535.68  665.47  
ดอกเบี้ยรับ 125.43 204.71 71.90  
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม 29.88 74.21  9.39 
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  (9.87) 236.32 723.36 
กำไรสุทธิ 1,813.71 8,776.44 4,961.95
ข้อมูลต่อหุ้น:    
กำไรสุทธิ-ขั้นพื้นฐาน 2.56  12.40  7.01  
เงินปันผลจ่าย 0.54  2.25  1.65  
มูลค่าทางบัญชี 43.91  45.39  24.88  

งบดุล(ณวันสิ้นรอบบัญชี):    
เงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 11,822.56  11,990.56  4,045.76  
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ 11,759.45  13,631.94  14,933.13  
รวมสินทรัพย์ 41,640.83  42,143.11  28,143.96  
หนี้สินรวม 10,549.39  12,928.02  12,126.89  
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 708,004,413.00  643,684,422.00  643,684,422.00  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,091.44  29,215.10  16,017.08  

ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ:    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ 5,000.69  11,340.02  6,861.40  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ (4,757.44) (6,281.04) (4,366.27) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมในจัดหาเงินสุทธิ (1,111.25) 2,612.65  (99.07) 
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน :    
      ยอดรวมการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,726.32  3,756.58  3,807.81  

อัตราส่วนทางการเงิน:    
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.06  43.73  37.73  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 4.33  24.97  19.35  
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 8.52  24.97  24.09  
ยอดหนี้สินทั้งหมดต่อทุนของบริษัทฯ 0.18  0.22  0.36  
ยอดหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ (0.18) (0.16) 0.24  
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สาส์นถึงผู้ถือหุ้น

ปี2552ปีแห่งการสร้างรากฐานเพื่อรองรับการเติบโตที่มั่นคงในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยุ่งเหยิง

  ปี 2552 นับเป็นปีที่ท้าทายเพราะเศษรฐกิจทั่วโลกยังคงตกอยู่ในสภาพที่ตกต่ำมากและเป็นเวลายาวเกินความคาดคิด

และความหยั่งคิดของทุกคน การถดถอยของสภาพคล่องและการลดการให้สินเชื่อในปี 2551 ได้ส่งผลให้ระบบการเงินและ

เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย 

 ความรุนแรงของการถดถอยของระบบการเงินนี้สืบเนื่องมาจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยหลักนั้นก็จะไม่พ้นการกู้ยืม  

รวมทั้งการปล่อยกู้ในสัดส่วนเกินกำลังจ่าย เป็นช่วงหลายปีแล้วที่ผู้โบริโภคไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือรายบุคคล  ก็ได้มีการกู้เพิ่ม

ทำให้สัดส่วนหนี้สินนั้นพุ่งสูงเกินทรัพย์สินที่ตนมี  มิหนำซ้ำนโยบายการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินนั้นได้ทำให้สถานการณ์

ย่ำแย่ลง  ในช่วงที่ดีมีเงินสะพัดสถาบันการเงินทั้งหลายก็วิ่งตามลูกค้าทั้งองค์กรและรายบุคคลให้เพิ่มหนี้ของตนในการลงทุน

และใช้จ่าย แต่แล้วเมื่อเศรษฐกิจมีการถดถอยสถาบันเหล่านี้ก็หันไปลดวงเงินของเหล่าลูกค้ากลุ่มเดียวกันนี้อย่างฉับพลัน 

ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องหันมาเก็บเงินไว้คืนหนี้อย่างเดียว 

 อย่างไรก็ตาม มาตรการที่รัฐได้มีออกมาเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหานี้ก็ได้ช่วยให้สภาพเศรษฐกิจนั้นมีความมั่นคง  

ในช่วงท้ายของปี 2552 สภาพคล่องในการใช้จ่ายและการปล่อยกู้ก็ได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะรัฐบาลทั่วโลกได้  

รวมกันเปิดนโยบายรุกปรับสภาพอย่างชัดเจนและพร้อมเพรียงกัน นโยบายกระตุ้นการฟื้นฟูทางเศษฐกิจเหล่านี้จะนำทางสู่การ

ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานใหม่ๆ อีกมากมาย อย่างไรแล้วสัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจโลกนั้นดีขึ้นยังไม่ปรากฎ  

ให้เห็นและภาพใหญ่เชิงเศรษฐกิจนั้นก็ยังคงจะดูอ่อนแรงอยู่ในปี 2553 

 ในปี 2552 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ทุ่มเทหาทาง  

ที่จะบริหารให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัยในขณะที่มองไปข้างหน้าสู่ ผลกระทบที่เศรษฐกิจ  

ที่ซบเซาลงจะมีต่อกิจการทั้งหลายภายในกลุ่ม บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,813.71 ล้าน

บาท ในปี 2552 ลดลงมาร้อยละ 79.33 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 8,776.44 ล้านบาทใน

ปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.56 บาทต่อหุ้น และกระแสเงินสดสุทธิจากการ  

ดำเนินงานเท่ากับ 5,000.69 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน   

(คิดจากกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีหารโดยหนี้เฉลี่ยและจำนวนเงินทุน  

หุ้นสามัญ) และอัตราผลตอบแทนจากเงินทุนหุ้นสามัญ อยู่ที่ร้อยละ 

7.34 และร้อยละ 7.06 ตามลำดับ ซึ่งหากเป็นภาวะวัฏจักรธุรกิจ

ตามปกติแล้ว ธุรกิจของเราควรที่จะมีกำไรสุทธิมากกว่า 2   

พันล้านบาท ดังนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปีนี้ตัวเลขทางการเงิน

ของบริษัทฯ ไม่ดีนัก 

 ตลอดช่วงที่เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะวิกฤต บริษัทฯ   

ได้รับประโยชน์จากงบดุลของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง เมื่อเริ่มต้น  

ปี 2552 ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินจำนวน 29,215.10 ล้าน

บาท หรือเท่ากับร้อยละ 69.32 ของสินทรัพย์รวม และเมื่อสิ้น

รอบบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นจำนวน 31,091.44 ล้านบาท 

หรือเท่ากับร้อยละ 74.67 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯ ได้มี  

การสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 91.18 ล้านบาท ถึงแม้
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การคาดการณ์ปัจจัยทุกอย่างที่อาจกระทบผลดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปกติธรรมดา  

แต่บริษัทฯ ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาด้วยดีจากความมั่นคงของฐานการเงิน ความระมัดระวัง และการบริหาร  

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ  

 การที่ทุกอย่างได้ผ่านพ้นมาด้วยดีก็เป็นไปได้ด้วยความพยายามของพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทฯ รวม 2,000 ชีวิต 

ซึ่งมีทั้ง พนักงาน ลูกเรือ ช่างเทคนิค นักวิเคราะห์ด้านการลงทุน ผู้ให้บริการ และทีมผู้บริหารที่ได้ช่วยกันสร้างผลกำไรให้ได้

เห็นในปี 2552 ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะดำเนินกิจการได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 


วางรากฐาน

 ในปี 2552 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลมาจากปัจจัยหลักอยู่สองปัจจัย ซึ่งจะมีการขยายความให้เต็มที่ในช่วง  

ต่อไปนี้ ปัจจัยแรกนั้นเกี่ยวโยงมาจากสภาพอ่อนตัวของอัตราค่าระวางซึ่งได้รับผลกระทบจากการลดลงในความต้องการ  

ใช้บริการของกลุ่มลูกค้าการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง โดยเฉพาะในครึ่งแรกของปี 2552 ในส่วนที่สองนั้น การที่ราคาน้ำมัน  

ได้มีการขึ้นลงอย่างมากในระยะสั้นได้ทำให้มีการยกเลิกหรืออย่างน้อยการชะลอการให้สัญญาว่าจ้างงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

และการขุดเจาะให้แก่ผู้ให้บริการนอกชายฝั่ง 

 ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มโทรีเซนยังไม่สมดุลพอที่จะสร้างความสม่ำเสมอให้กับรายได้ของกลุ่ม  

ในทุกช่วงของวงจรเศรษฐกิจที่เรามีการดำเนินการอยู่ ดังนั้นเราจึงต้องมาพิจารณาและวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงธุรกิจอย่างเร่งด่วน 

และในปีที่แล้วนั้นได้มีการกล่าวถึงการเริ่มวิวัฒนาการของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุน  

ในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานมาแล้ว 

 ในปี 2552 บริษัทฯ จึงได้มีการวางรากฐานใหม่โดยตั้งเป้าหมายสำหรับการขยายธุรกิจในระยะกลางมุ่งไปสู่ปี 2556 

ทั้งนี้ได้มีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายในการลงทุนให้ตรงกับเป้าหมายใหม่ขององค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร  

เพื่อรองรับจุดหมายทั้งหมดที่มีตามมา รวมถึงการปรับฐานและระบบการรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการและบริหารให้  

มีความแม่นยำมากขึ้น เป้าหมายหลักของกลยุทธ์อยู่ที่การสร้างความสมดุลจากการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นใน

ธุรกิจทั้งสามกลุ่ม ด้วยหวังสร้างรายได้และกำไรสุทธิที่มีได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ตั้งใจใช้เวลาอย่างน้อยเศษหนึ่งส่วนสามของปีที่แล้วในการคัดเลือกและว่าจ้างทีมงานผู้บริหาร

ระดับสูงที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะทำให้กลยุทธ์ที่ได้วางใหม่มีผลอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้บริหารใหม่ๆ เหล่านี้ก็ได้ปรากฎ  

ให้ท่านเห็นอยู่บนหน้า 35 ถึง 38 ทีมใหม่นี้มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำให้กลยุทธ์ที่วางไว้เป็นจริงได้ด้วยความคิดที่ใหม่ๆ 

สำหรับทิศทางการขยายธุรกิจในแต่ละกลุ่ม บริษัทฯ จึงนับได้ว่าโชคดีมากที่ได้ทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มีความสามารถสูงผู้มั่นใจ

ในวิสัยทัศน์และเส้นทางข้างหน้าของเรามาร่วมงานด้วย 

 ในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งได้จัดลำดับกลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้ 

1.ขยายกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

 กลุ่มธุรกิจขนส่งเผชิญมรสุมในปีนี้ รวมทั้งอัตราค่าเช่าเรือสินค้าแห้งเทกองไม่มีแนวโน้มที่จะกระเตื้องขึ้นจากปี 2552 

ทั้งนี้ได้มีเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และบริษัทฯ   

ก็ไม่คิดว่าจะมีการยกเลิกสัญญาสร้างเรือที่มีอยู่แล้วเพราะรัฐบาลของประเทศจีนและเกาหลีใต้ได้มีโครงการให้เงินสนับสนุน

ธุรกิจสร้างเรือในประเทศของตน ในขณะเดียวกันธนาคารทั้งหลายก็ยังมีการผ่อนปรนให้กับลูกค้าที่ไม่มีกำลังจ่ายหนี้ในขณะนี้ 
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 การที่ราคาน้ำมันลดต่ำลงและผันผวนในปี 2552 ไม่ได้เป็นผลดีต่อบริษัทฯ อย่างไรแล้วเมื่อใดที่ราคาน้ำมันทรงตัวได้  

ในปี 2553 โครงการนอกชายฝั่งบางโครงการก็จะกระเตื้องขึ้น ในระยะยาวการขยายธุรกิจนี้ยังคงมีศักยภาพสูงถ้าหากมอง  

ด้วยความเข้าใจว่าความต้องการพลังงานยังมีมากขึ้นและน่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัวภายในยี่สิบห้า (25) ปีข้างหน้านี้  

 มาตรการฟื้นฟูธุรกิจซึ่งทางรัฐบาลได้มีออกมานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวนำสู่ระดับการลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

คาดว่าภาครัฐนั้นจะอนุมัติงบฟื้นฟูในจำนวนเงินที่มากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

 กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานได้มีการขยายอย่างเร็วด้วยการลงทุนดังต่อไปนี้ 

 รายการ กลุ่มธุรกิจ จำนวนเงิน

 การซื้อหุ้นร้อยละ100 ของ Nemo Subsea IS (“Nemo”) พลังงาน 454.30 ล้านบาท 

 การซื้อหุ้นร้อยละ 21.18 ของ เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตัน”)  พลังงาน 169.65 ล้านบาท 

 การซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของ EMC Gestion S.A.S. (“EMCG”) โครงสร้างขั้นพื้นฐาน 374.07 ล้านบาท 

 การซื้อหุ้นร้อยละ 89.55 ของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”)  โครงสร้างขั้นพื้นฐาน 3,129.91 ล้านบาท 

 ผลประกอบการของ กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน รวมแล้วมีสัดส่วนร้อยละ 27.79 ของ  

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2552 ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จากสองกลุ่มนี้คาดว่าจะมากขึ้นในปี 2553 จากการเข้าลงทุนในธุรกิจ  

ดังที่กล่าวถึงข้างต้น 

2.การแปลงหนี้เงินกู้เป็นเงินทุนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้นเมื่อมีความกังขาในระยะสั้น

 ในช่วงที่แย่ที่สุดของการล่มสลายของระบบการเงินนั้นความวิตกกังวลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกธุรกิจและตลาด  

เงินทุนและได้ทำให้ผู้เล่นอยู่ในตลาดนั้นตัดสินใจการลงทุนในตลาดการเงินจากมุมมองในระยะสั้น ด้วยเหตุนี้ ระหว่าง 

พฤษจิกายน 2551 และกุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ จึงสามารถซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพได้จำนวน 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในราคาเฉลี่ยร้อยละ 65.87 ของมูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ ได้กำไรจากการซื้อคืนและการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพเหล่านี้เป็น

จำนวนเงิน 676.33 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเหล่านี้ประมาณ 14 ถึง 17 เดือนก่อนหน้า  

นั้นเอง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) ร้อยละ 28.18 นับว่าเป็นการบริหารเงินทุนได้  

อย่างดีเยี่ยม 

 ในปี 2552 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งให้บริการนอกชายฝั่ง และเป็นบริษัทฯ ที่เรา

ถือหุ้นร้อยละ 57.14 ได้ซื้อเรือเมอร์เมด เอนดัวเรอร์ จากผู้ขายที่จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรือให้บริการและ

สนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึก และอยู่ในระหว่างก่อสร้างที่ประเทศนอร์เวย์ 

เรือนี้เป็นเรือที่ล้ำหน้าทางเทคนิคมาก ด้วยการลงทุนเพียงแค่ 3,115.84 ล้านบาท จากรายการการประเมิณราคาตลาดแล้ว  

การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง  

3.พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจที่เราควรเข้าไปลงทุนและแหล่งเงินเพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ ได้มีการหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนธุรกิจที่เชื่อถือได้เป็นเนื่องนิจ ซึ่งเป็นที่นำให้เราสามารถลงทุน

ใน Nemo เมอร์ตัน และ UMS ได้สำเร็จ ในขณะนี้ทีมงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ก็ยังคงศึกษาโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ

อยู่ แล้วบริษัทฯ ก็หวังว่าจะได้มีการประกาศการลงทุนอีกหลายรายการในอนาคตอันใกล้นี้ 
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 การที่ราคาน้ำมันลดต่ำลงและผันผวนในปี 2552 ไม่ได้เป็นผลดีต่อบริษัทฯ อย่างไรแล้วเมื่อใดที่ราคาน้ำมันทรงตัวได้  

ในปี 2553 โครงการนอกชายฝั่งบางโครงการก็จะกระเตื้องขึ้น ในระยะยาวการขยายธุรกิจนี้ยังคงมีศักยภาพสูงถ้าหากมอง  

ด้วยความเข้าใจว่าความต้องการพลังงานยังมีมากขึ้นและน่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัวภายในยี่สิบห้า (25) ปีข้างหน้านี้  

 มาตรการฟื้นฟูธุรกิจซึ่งทางรัฐบาลได้มีออกมานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวนำสู่ระดับการลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

คาดว่าภาครัฐนั้นจะอนุมัติงบฟื้นฟูในจำนวนเงินที่มากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

 กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานได้มีการขยายอย่างเร็วด้วยการลงทุนดังต่อไปนี้ 

 รายการ กลุ่มธุรกิจ จำนวนเงิน

 การซื้อหุ้นร้อยละ100 ของ Nemo Subsea IS (“Nemo”) พลังงาน 454.30 ล้านบาท 

 การซื้อหุ้นร้อยละ 21.18 ของ เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตัน”)  พลังงาน 169.65 ล้านบาท 

 การซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของ EMC Gestion S.A.S. (“EMCG”) โครงสร้างขั้นพื้นฐาน 374.07 ล้านบาท 

 การซื้อหุ้นร้อยละ 89.55 ของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”)  โครงสร้างขั้นพื้นฐาน 3,129.91 ล้านบาท 

 ผลประกอบการของ กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน รวมแล้วมีสัดส่วนร้อยละ 27.79 ของ  

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2552 ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จากสองกลุ่มนี้คาดว่าจะมากขึ้นในปี 2553 จากการเข้าลงทุนในธุรกิจ  

ดังที่กล่าวถึงข้างต้น 

2.การแปลงหนี้เงินกู้เป็นเงินทุนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้นเมื่อมีความกังขาในระยะสั้น

 ในช่วงที่แย่ที่สุดของการล่มสลายของระบบการเงินนั้นความวิตกกังวลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกธุรกิจและตลาด  

เงินทุนและได้ทำให้ผู้เล่นอยู่ในตลาดนั้นตัดสินใจการลงทุนในตลาดการเงินจากมุมมองในระยะสั้น ด้วยเหตุนี้ ระหว่าง 

พฤษจิกายน 2551 และกุมภาพันธ์ 2552 บริษัทฯ จึงสามารถซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพได้จำนวน 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในราคาเฉลี่ยร้อยละ 65.87 ของมูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ ได้กำไรจากการซื้อคืนและการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพเหล่านี้เป็น

จำนวนเงิน 676.33 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเหล่านี้ประมาณ 14 ถึง 17 เดือนก่อนหน้า  

นั้นเอง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) ร้อยละ 28.18 นับว่าเป็นการบริหารเงินทุนได้  

อย่างดีเยี่ยม 

 ในปี 2552 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งให้บริการนอกชายฝั่ง และเป็นบริษัทฯ ที่เรา

ถือหุ้นร้อยละ 57.14 ได้ซื้อเรือเมอร์เมด เอนดัวเรอร์ จากผู้ขายที่จะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรือให้บริการและ

สนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึก และอยู่ในระหว่างก่อสร้างที่ประเทศนอร์เวย์ 

เรือนี้เป็นเรือที่ล้ำหน้าทางเทคนิคมาก ด้วยการลงทุนเพียงแค่ 3,115.84 ล้านบาท จากรายการการประเมิณราคาตลาดแล้ว  

การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง  

3.พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจที่เราควรเข้าไปลงทุนและแหล่งเงินเพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ ได้มีการหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนธุรกิจที่เชื่อถือได้เป็นเนื่องนิจ ซึ่งเป็นที่นำให้เราสามารถลงทุน

ใน Nemo เมอร์ตัน และ UMS ได้สำเร็จ ในขณะนี้ทีมงานพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ก็ยังคงศึกษาโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ

อยู่ แล้วบริษัทฯ ก็หวังว่าจะได้มีการประกาศการลงทุนอีกหลายรายการในอนาคตอันใกล้นี้ 

จากการที่บริษัทฯ ตระหนักดีว่าปี 2552 เป็นปีที่ท้าทายมาก บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่ง

สินค้าแห้งเทกอง เพิ่มการสำรองหนี้สูญ รักษาสภาพคล่องของเงินไว้อยู่ในระดับสูง และ ได้ปรับระบบบริหารให้รัดกุมขึ้น  

ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ มีจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 10,718.89 ล้านบาทและสัดส่วนหนี้

ต่อทุนอยู่ที่ 0.25 เท่า ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ทำให้ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ สามารถลงนามในสัญญาเงินกู้

จำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเงินกู้สามปี เพื่อมาใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2552 เมอร์เมด ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสัดส่วน 9 หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม ให้แก่  

ผู้ถือหุ้นเดิมรวมเป็นเงิน 156 ล้านดอลลาร์สิงค์โปร์ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนั้นก็เพื่อที่จะเสริมศักยภาพทางการเงินให้แก่

เมอร์เมด เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการขยายกิจการเชิงกลยุทธ์เมื่อมีโอกาส 

วิสัยทัศน์ธุรกิจ

 บริษัทฯ ก่อตั้งและเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอมากว่า 106 ปี ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทฯ สามารถฝ่าฟันวัฏจักรธุรกิจใน

แต่ละช่วงเวลามาได้ด้วยดีอยู่ที่ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ และบริษัทฯ คาดว่า  

จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมหลายๆ แขนงอีก เช่น ถ้าหากอุตสาหกรรมก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นั้นยังซบเซาเป็น

ระยะนานก็ย่อมจะต้องส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งทางเรือ  อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั้น ธุรกิจส่วนใหญ่ก็ยังคงคอยลดระดับการกู้ของตน ซึ่งจะมีผลตามมาด้วยการชะลอตัวในระดับการลงทุนและการใช้จ่าย

ของผู้บริโภค  

 บริษัทฯ เสริมสร้างสิ่งใหม่ๆ จากสิ่งที่เรามี รู้ และบริหารอยู่แล้ว บริษัทฯ จะสร้างความสมดุลในธุรกิจที่เรามีใน   

กลุ่มขนส่ง กลุ่มพลังงาน และกลุ่มโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ในขณะที่บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสจะสร้าง  

รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนหรือลดธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่ เช่น การขาย บริษัท ไทย   

พีแอนด์ไอ เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจการเป็นผู้ประสานงานให้กับชมรม   

พีแอนด์ไอ ในราคา 10.40 ล้านบาท เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 และได้มีการขายทรัพย์สินของบริษัท เอเชีย โค้ทติ้ง   

เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการเคลือบพื้นผิวเพื่อการป้องกันต่างๆ เมื่อต้นปี 

 บริษัทฯ มุ่งจะนำเงินทุนไปลงทุนในกิจการที่สามารถมีการเติบโตได้ในระยะยาว ทั้งนี้ เรามีการตรวจสอบทบทวน

โอกาสและผลกำไรของธุรกิจทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอ และจะลงทุนในกิจการที่สามารถมีการเติบโตและให้ผลกำไรสูงได้ใน

ระยะยาว และจะพิจารณาการลดการลงทุนในหรือขายธุรกิจใดที่ไม่ใช่ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินทุนใน

ระยะยาวนั้นอยู่ที่ ร้อยละ 15 ต่อปีเป็นอย่างน้อย 

 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการจัดสรรเงินทุนนั้นคือความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ

นั้นได้ทำให้การบริหารของบริษัทฯ นั้นเปลี่ยนเป็นการบริหารในสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ในช่วงแรกของวิกฤต บริษัทฯ  

ได้ดำเนินการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงทันที โดยจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงหลักๆ ที่จะต้องคอยบริหารพร้อมทั้ง  

มีการมอบหมายหน้าที่การบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ให้กับผู้บริหารเฉพาะราย เพื่อที่จะได้มีการควบคุมให้ทันการอย่างสม่ำเสมอ 

บริษัทฯ ยังคงยึดหลักการบริหารโดยคำนึงถึงการมีเงินทุนที่พอเพียง  รายได้ที่มั่นคง และการจัดสรรเงินมาลงทุนอย่าง

ระมัดระวัง 

 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ นั้นมีมาจากจุดเด่นของเราที่มีมาตลอดในอดีตและพร้อมที่จะดัดแปลงเพื่อให้จุดเด่น

เหล่านี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันและในภาคหน้า: 
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 การสร้างและประสานความสัมพันธ์บริษัทฯ มีผู้ร่วม

ทุนและหุ้นส่วนหลากหลายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเจริญ

เติบโตและการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มทั่วโลก บริษัทฯ 

ตั้งใจที่จะเร่งการเติบโตของกลุ่มโดยการขยายประเภทบริการ 

การบริการลูกค้าใหม่ๆ  

 การเพิ่มความแข็งแกร่งด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบงานหลักของบริษัทฯ เน้นการเติบโต การบริหารผลการ

ทำงาน และการพัฒนาผู้นำในองค์กร การวัดผลการทำงาน

นั้นก็ยังคงอยู่ที่ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและประสิทธิภาพใน  

การทำงานดังจะเห็นได้จากรายได้ (ของกลุ่ม) ต่อพนักงาน  

ในตารางต่อไปนี้ 

 

 

 นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ มีการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร ผู้นำ และระบบการบริหาร ซึ่งเป็นมูลค่าเม็ดเงิน 

138.47 ล้านบาท ทีมงานที่เรามีนั้นสำคัญมากสำหรับบริษัทฯ ดังนั้นในปี 2552 เราจึงได้มีการวางแผนห้าปีเพื่อการพัฒนา

บุคลากร ที่มีศักยภาพในการดำเนินการกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้วางไว้ ในสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนั้น เราได้มีการออกแบบระดับ  

ขั้นตำแหน่งงานและเงินเดือนให้เหมาะกับองค์กรใหม่ พร้อมทั้งได้ปรับโครงการการจ่ายค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว   

ซึ่งจะมีผลจากปี 2553 เป็นต้นไป 

 ณ ที่นี้ จะขอกล่าวถึงผลประกอบการในปี 2552 ตามสายงานธุรกิจ และมาทบทวนเหตุการณ์หลักๆ ในปีที่ผ่านมา   

ผมหวังว่าเมื่อได้อ่านจดหมายนี้แล้ว ทุกๆ ท่านก็จะมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งและสดใสใน  

ก้าวต่อไปสู่อนาคต 


รายงานผลประกอบการและเหตุการณ์หลักๆในปี2552

ก.กำไรสุทธิตามสายงานกลุ่มธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจ 2550 2551 2552 

 ขนส่ง 4,572.30 8,550.27 819.30 

 พลังงาน 455.06 572.64 400.90 

 โครงสร้างขั้นพื้นฐาน 6.02 12.37 26.11 

 หน่วยกลาง (71.43) (358.84) 567.40 

 รวมกลุ่ม 4,961.95 8,776.44 1,813.71 

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง ลักษณะธุรกิจ

 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง  บริการขนส่งสินค้าทางทะเล 

 บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด ตัวแทนเรือ 

 บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

 PT Perusahaan Pelayaran Equinox บริการขนส่งทางทะเล 

 โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ตัวแทนเรือและบริการอื่นๆ 

 โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี ตัวแทนเรือ 

แผนภูมิ1:ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและประสิทธิภาพใน
 การทำงาน(2550-2552)

ที่มา : TTA 
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 การสร้างและประสานความสัมพันธ์บริษัทฯ มีผู้ร่วม

ทุนและหุ้นส่วนหลากหลายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเจริญ

เติบโตและการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มทั่วโลก บริษัทฯ 

ตั้งใจที่จะเร่งการเติบโตของกลุ่มโดยการขยายประเภทบริการ 

การบริการลูกค้าใหม่ๆ  

 การเพิ่มความแข็งแกร่งด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบงานหลักของบริษัทฯ เน้นการเติบโต การบริหารผลการ

ทำงาน และการพัฒนาผู้นำในองค์กร การวัดผลการทำงาน

นั้นก็ยังคงอยู่ที่ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและประสิทธิภาพใน  

การทำงานดังจะเห็นได้จากรายได้ (ของกลุ่ม) ต่อพนักงาน  

ในตารางต่อไปนี้ 

 

 

 นอกจากนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ มีการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร ผู้นำ และระบบการบริหาร ซึ่งเป็นมูลค่าเม็ดเงิน 

138.47 ล้านบาท ทีมงานที่เรามีนั้นสำคัญมากสำหรับบริษัทฯ ดังนั้นในปี 2552 เราจึงได้มีการวางแผนห้าปีเพื่อการพัฒนา

บุคลากร ที่มีศักยภาพในการดำเนินการกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้วางไว้ ในสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนั้น เราได้มีการออกแบบระดับ  

ขั้นตำแหน่งงานและเงินเดือนให้เหมาะกับองค์กรใหม่ พร้อมทั้งได้ปรับโครงการการจ่ายค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว   

ซึ่งจะมีผลจากปี 2553 เป็นต้นไป 

 ณ ที่นี้ จะขอกล่าวถึงผลประกอบการในปี 2552 ตามสายงานธุรกิจ และมาทบทวนเหตุการณ์หลักๆ ในปีที่ผ่านมา   

ผมหวังว่าเมื่อได้อ่านจดหมายนี้แล้ว ทุกๆ ท่านก็จะมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งและสดใสใน  

ก้าวต่อไปสู่อนาคต 


รายงานผลประกอบการและเหตุการณ์หลักๆในปี2552

ก.กำไรสุทธิตามสายงานกลุ่มธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจ 2550 2551 2552 

 ขนส่ง 4,572.30 8,550.27 819.30 

 พลังงาน 455.06 572.64 400.90 

 โครงสร้างขั้นพื้นฐาน 6.02 12.37 26.11 

 หน่วยกลาง (71.43) (358.84) 567.40 

 รวมกลุ่ม 4,961.95 8,776.44 1,813.71 

กลุ่มธุรกิจขนส่งกำไรสุทธิ819.30ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจขนส่ง ประกอบด้วยธุรกิจเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจงาน

บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ถ้าหาก  

ดูแค่ตัวเลขแล้ว ผลการดำเนินงานของกลุ่ม

ธุรกิจขนส่งนั้นเป็นที่น่าผิดหวังและสะท้อน

ถึงสภาพการดำเนินงานที่ท้าทายเป็น  

อย่างยิ่ง ทั้งนี้ ดัชนีค่าระวางบอลติค 

(“BDI”) ได้ตกต่ำอย่างต่ำที่สุดในช่วง 22 ปี

ที่ผ่านมา (663 จุด) ในเดือนธันวาคม  

ปี 2551 และเมื่อเทียบกับปี 2551 ทั้งปี BDI 

โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 39.11 มาอยู่ที่ 2,499 จุด นอกเหนือจากนี้ ร้อยละ 81.47 ของธุรกิจสินค้าแห้งเทกองต่อลำต่อวันอยู่  

ในตลาดระยะสั้นทำให้รายได้และกำไรของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองลดลงไป ร้อยละ 48.88 และ ร้อยละ 92.49   

ตามลำดับ 

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง ลักษณะธุรกิจ

 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง  บริการขนส่งสินค้าทางทะเล 

 บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด ตัวแทนเรือ 

 บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

 PT Perusahaan Pelayaran Equinox บริการขนส่งทางทะเล 

 โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. ตัวแทนเรือและบริการอื่นๆ 

 โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี ตัวแทนเรือ 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

 การดิ่งลงของ BDI ก็ยังคงมาจากการอ่อนตัวในการ  

ใช้บริการขนส่งทางเรือ ทั้งนี้ปริมาณสินค้าที่ขนส่งของบริษัทฯ  

ได้ลดลง ร้อยละ 31.85 ไปสู่ 11.72 ล้านตันในปี 2552 เรือทุก

ประเภทและขนาดต่างถูกจอดพักไว้เพื่อลดปริมาณกองเรือ  

ในตลาด แม้กระนั้นก็ตามการลดจำนวนเรือลงในลักษณะที่

ไม่เป็นจริงก็ยังไม่เพียงพอแก่การพยุงอัตราค่าระวางได้ อัตรา

ค่าเช่าเรือเหมาลำโดยเฉลี่ยต่อวัน (“TC”) ลดลง ร้อยละ 

56.63 เป็น 10,973 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในขณะที่  

ค่าใช้จ่ายของเจ้าของเรือได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02 เป็น 5,563 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

 ด้วยระดับการใช้บริการที่ได้ลดลง บริษัทฯ จึงได้ขาย

เรือ 8 ลำ และได้กำไรคิดเป็นเงินรวม 33.51 ล้านบาท  

เพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงด้านภาระผูกพัน บริษัทฯ จึงได้ลด

จำนวนวันที่เช่าเรือเพิ่มมาเสริมกองเรือลงร้อยละ 30.95 เป็น 5,023 วัน ด้วยอัตราค่าเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาต่อวันจำนวนวัน

เรือเช่าที่ลดลงและปริมาณสินค้าที่ลดลง ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้สร้างรายได้ที่ 14,794.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลด

ลงร้อยละ 48.88 จากผลประกอบการของปี 2551 และมีกำไรสุทธิ 623.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 92.49 จากกำไรของปีก่อน 

ผลตอบแทนจากเงินทุนอยู่ที่ร้อยละ 3.95  

 บริษัทฯ ได้มีการสั่งต่อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใหม่ 5 ลำ และจะมีการรับมอบเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใหม่  

หนึ่งลำในปี 2553 อย่างไรแล้วบริษัทฯ ก็จะยังคงมองหาเรือมือสองในราคาที่เหมาะสมอยู่เรื่อยๆ ในปี 2552 บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อ

เรือใหม่เลยเพราะการลงทุนนั้นๆ ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของกำไรต่อการลงทุนที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ 

แผนภูมิ2:ดัชนีค่าระวางบอลติค(2550-2552)

ที่มา : Baltic Exchange Limited 



14 รายงานประจำปี 2552 

  พื้นฐานของธุรกิจก็ยังคงเป็นการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการการโลจิสติกส์แก่

ลูกค้าอย่างเป็นเลิศ ในปี 2553 บริษัทฯ คาดว่าอัตราค่าระวางจะยังคงอ่อนตัวไปอีกหลายปี ดังนั้นจึงจะต้องมีการไตร่ตรอง

การลงทุนใหม่ๆ ให้รอบคอบ ทิศทางของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะได้รับการพิจารณามากขึ้นและอาจจะเน้นหนัก  

ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา 

บริษัทไอเอสเอสโทรีเซนเอเยนต์ซีส์จำกัด

 บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด (“ITA”) เป็นบริษัทตัวแทนเรือที่เป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย มีลูกค้ากว่า 

185 รายทั่วโลก ในปี 2552 ITA ได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ยี่สิบห้า (25) รายเป็นการนำรายได้เพิ่มเข้ามา ร้อยละ 6.89 

ด้วยเหตุนี้ ITA จึงสามารถรายงานผลประกอบการที่น่าภูมิใจในปี 2552 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 287.91 เป็น 53.78 ล้านบาท 

คิดเป็นผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 96.93 

 ผลกำไรนี้มีผลมาจากการที่มีบริการที่เสนอให้ลูกค้าอย่างหลากหลายมากขึ้นและการลดลงการสำรองเงินผลประโยชน์

ตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน  26.45 ล้านบาท ITA ได้เปรียบในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจนเนื่องจากลูกค้าจะมีการส่งค่าใช้จ่าย

ล่วงหน้ามาให้ ITA ดังนั้น ITA จึงไม่มีปัญหาเรื่องการหมุนเวียนของเงินทุนเลย การจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 7.30 ไปอยู่ที่ 507.78 ล้านบาท ในปี 2552 

 ผลการประกอบการดังกล่าวนั้นก็คงจะหาไม่ได้อีกแล้วในปี 2553 เมื่อสภาพเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ปรกติ ด้วยการแข่งขันที่

ดุเดือดในธุรกิจตัวแทนเรือ ทั้งนี้ เราจึงตระหนักในคุณค่าของการที่ ITA ได้สามารถสืบสานสัมพันธ์กับลูกค้าหลักทั่วทุกมุมโลก

ได้อย่างแน่นแฟ้น 

บริษัทเฟิร์นเล่ย์(ประเทศไทย)จำกัด

 บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เฟิร์นเล่ย์”) เป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือที่มีความชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับ  

สินค้าแห้งเทกอง รายได้โดยมากมาจากค่านายหน้าที่ได้รับจากการปล่อยเช่าเรือและยังเป็นรายได้ที่อิงส่วนของอัตราค่าระวาง

ด้วยในปี 2552 เฟิร์นเล่ย์ได้เจอวิกฤตเศรษฐกิจทำให้กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 46.81 ไปอยู่ที่ 50.10 ล้านบาทแต่ผลตอบแทน  

จากเงินลงทุนยังถือว่ามีผลที่น่าพอใจในร้อยละ 35.77 จำนวนสัญญาจ้างนายหน้า 240 รายการในปี 2552 ก็อยู่ในระดับ  

เดียวกับในปี 2551 โดยทั่วไปแล้วผลประกอบการในปีที่ผ่านมานี้ได้รับผลกระทบมาจากอัตราค่าระวางที่อ่อนตัวลง  

 เฟิร์นเล่ย์ได้มีการลงทุนใน บริษัท เฟิร์นเล่ย์ ชิปโบรกกิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด และบริษัท เฟิร์นเล่ย์ ดรายคาร์โก (สิงคโปร์) 

พีทีอี ลิมิเต็ด เพื่อที่จะขยายธุรกิจสินค้าแห้งในแถบเอเซีย การขยายกิจการของทั้งสองบริษัทนี้ยังคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 

แต่อย่างไรแล้วโอกาสการขยายตลาดในประเทศอินเดียและสิงคโปร์ในระยะยาวก็ยังดีอยู่ ผลประกอบการของเฟิร์นเล่ย์ใน  

ปี 2553 มีแนวโน้มที่จะต่ำลงเมื่อคำนึงถึงการคาดการณ์ตลาดการขนส่งสินค้าแห้งเทกองในขณะนี้ 

PTPerusahaanPelayaranEquinox

 Equinox เป็นบริษัทเดินเรือที่ให้บริการครบวงจรในประเทศ อินโดนีเซีย และเป็นตัวแทนหลักในการขยายตลาดสำหรับ

ธุรกิจบริการเดินเรือแบบเส้นประจำที่ออกมาจากประเทศอินโดนีเซีย กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 12.01 ล้านบาท โดยมีผลตอบแทน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.09  

 ในปี 2552 Equinox เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอยู่สองลำ คือ เรือทอร์ เวนเจอร์ และ เรือทอร์ เซลเลอร์ 

และมีการให้บริการการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นการบริการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง การให้
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บริการเสริมทางทะเลให้แก่อุตสาหกรรมขุดเจาะหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอินโดนิเซียรวมถึง เรือลอยที่ใช้ในอุตสาหกรรม

นอกชายฝั่งสำหรับการประมวลผลและเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (“FPSO”) และ (“FSO”)  Equinox ยังให้บริการตัวแทน

เรือ, การบริหารกองเรือทั้งด้านเทคนิคและลูกเรืออย่างครบวงจรให้กับเจ้าของเรือ  

 ในปี 2552 Equinox ได้ให้บริการเรือ 19 ลำต่อเดือน โดยเฉลี่ย ทั้งนี้ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมานี้นับเป็นปีที่ท้าทายมาก

สำหรับ Equinox เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก  

 Equinox ยังเห็นโอกาสการขยายธุรกิจจากการที่มีการบังคับใช้กฎหมายการให้สิทธิการเดินเรือในประเทศให้แก่เรือที่ขึ้น

ทะเบียนในอินโดนีเซียเท่านั้นซึ่งเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2553 และได้วางแผนเตรียมซื้อเรือเพื่อขยายธุรกิจในการให้บริการ

เกี่ยวกับการเดินเรือภายในประเทศ  

โทรีเซน(อินโดไชน่า)เอส.เอ.

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

ในปี 2552 TI ได้มีการตั้งบริษัทร่วมค้า โทรีเซน วินามา เอเยนต์ซีส์ คอมพานี ลิมิเต็ด (“TVA”) ด้วยว่า รัฐบาลเวียดนาม  

ได้มีนโยบายที่จะยอมให้ต่างชาติเป็นเจ้าของบริษัทที่ให้บริการตัวแทนเรือได้ภายในปี 2558 

 TI ได้มีธุรกรรมและรายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2552 โดยมากมาจากการให้บริการที่แบ่งแยกออกไปหลายประเภท

ซึ่งรวม การบริการตัวแทนเรือ (ร้อยละ 43 ของรายได้) การบริการโลจิสติกส์และเป็นนายหน้ารับเหมาส่งสินค้าทางทะเล  

(ร้อยละ 19 ของรายได้) การให้บริการในการเติมน้ำมันให้แก่เรือ (ร้อยละ 5 ของรายได้) การเช่าเรือ (ร้อยละ 23 ของรายได้)   

การขนส่งเฉพาะกิจ (ร้อยละ 10 ของรายได้) โดยรวมแล้วรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.17  

เป็น 37.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ของ TI ที่กำไรสุทธิอยู่ในระดับเกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 54.89 

 เนื่องจากธุรกรรมของ TI ได้มีบริการที่แบ่งแยกออกไปหลายประเภท TI จึงสามารถขยายกิจการได้เรื่อยๆ แม้กระทั่ง  

ในช่วงที่ลำบากมากในปี 2552 ดังนั้น TI จะยังคงยึดนโยบายนี้ในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต ทุกวันนี้ TI-TVA เป็นบริษัทผู้นำ

การให้บริการตัวแทนเรือในเวียดนามใต้โดยการให้บริการเรือ 45 ลำต่อเดือน ถึงแม้ธุรกิจตัวแทนเรือนั้นมีคู่แข่งมาก TI ก็ยังมี

ลูกค้าระยะยาว 20 รายในหลายๆ ส่วนของตลาดการเดินเรือและได้สร้างความชำนาญในการให้บริการสินค้าพิเศษอย่างเช่น

การขนกังหันลม  

 บริษัทฯ ตื่นตัวต่อการขยายตลาดในเวียดนามด้วยการไปซื้อ EMCG ทั้งนี้ TI ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปซื้อ EMCG 

ได้ในเดือนกรกฎาคม 2552 อย่างไรแล้ว TI ก็ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมให้กับ บริษัทฯ ในโครงการที่เกี่ยวกับท่าเรือ

และโลจิสติกส์ บริษัทฯ คาดว่า TI มีการขยายธุรกรรมอย่างต่อเนื่องในปี 2553 ด้วยการมีคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์ของ 

บาคองโคมาเสริม ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่า TI สามารถจะขยายธุรกิจต่อไปได้อย่างสวยงามในหลายปีข้างหน้านี้ 

โทรีเซนชิปปิ้งเอฟแซดอี

 โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี (“TSF”) สนับสนุนเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทางของบริษัทฯ ที่แวะไปยังประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์และท่าเรืออื่นๆ ในตะวันออกกลาง TSF เป็นสำนักงานภูมิภาคของบริษัทฯ ในตะวันออกกลางและเป็นบริษัท  

ที่ร่วมลงทุนกับการท่าเรือของชาร์จา โดยจัดตั้งเป็น ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี (“SPS”)  
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 โดยทั่วไปแล้วธุรกิจในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีนักในปี 2552 จำนวนเรือของบริษัทฯ ที่แวะ  

ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ลดลงร้อยละ 50 (72 ลำ) รวมทั้งปริมาณสินค้าที่ลดลงไปร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2551  

TSF ได้มีการจัดการและเก็บรักษาสินค้า การส่งสินค้า การดูแลด้านการตลาดให้กับสินค้าทั่วไป สินค้าแห้งเทกอง และสินค้า

แช่แข็ง รวมแล้ว 2,000 รายการและได้ดูแลการขนถ่ายสินค้า 476 รายการในปี 2552 ด้วยปริมาณงานที่ลดต่ำลงทำให้กำไร

สุทธิของ TSF ได้ลดลงไปร้อยละ 37.08 เป็น 97.79 ล้านบาท ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 21.22  

 โดยรวมแล้ว SPS ได้มีผลปฏิบัติการที่ดีเมื่อเราคำนึงถึงสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ กำไรสุทธิที่ได้รับอยู่ที่ 31.56 ล้านบาท 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถคาดการณ์การเติบโตในอนาคตได้ 

 บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจขนส่งในปี 2553 จะไม่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมานี้ 

กลุ่มธุรกิจพลังงานมีกำไรสุทธิ400.90ล้านบาท

กลุ่มธรุกิจพลังงานประกอบ

ด้วยเมอร์เมด และเมอร์ตัน 

 



บริษัทเมอร์เมดมาริไทม์จำกัด(มหาชน)

 ผลประกอบการของ บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยทั่วไปนั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

เนื่องจากการเลื่อนโครงการหรือชะลอกิจกรรมใต้ทะเลของอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง ผลตอบแทนจากการลงทุนและ  

ผลตอบแทนจากเงินทุนอยู่ที่ร้อยละ 7.77 และร้อยละ 7.44 ตามลำดับ สำหรับธุรกิจหลักๆ ของเมอร์เมด ซึ่งได้แก่   

ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และส่วนงานขุดเจาะมีผลประกอบการที่สวนทางกันเมื่อเทียบกับปีก่อน 

 ในแง่บวกส่วนงานขุดเจาะสร้างรายได้ที่ 2,230.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.85 จากปี 2551 และมีกำไรสุทธิ 609.42 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 864.88 จากปี 2551 ผลตอบแทนจากการลงทุนของส่วนงานขุดเจาะอยู่ที่ร้อยละ 14.45 ทั้งนี้  

เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 และเอ็มทีอาร์-2 มีการใช้งานร้อยละ 90.05 และร้อยละ 99.71 ตามลำดับในปี 2552 และได้มีการเน้น

การควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าเช่าต่อวันของแท่นขุดเจาะทั้งสองนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.12 เป็น 87,315 ดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกาต่อวัน 

 เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ได้ปฎิบัติงานตามสัญญาที่มีกับ Amerada Hess (Indonesia-Pangkah) Limited เสร็จสิ้นใน

เดือนกันยายน 2552 และขณะนี้อยู่ในช่วงบำรุงรักษาขณะที่รอสัญญาใหม่  เมื่อคำนึงถึงความต้องการในตลาดแล้วเมอร์เมด  

ได้ตั้งงบไว้เพื่อช่วงว่างงานเป็นเวลาหกเดือนสำหรับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ในปี 2553 ส่วนเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 ยังคง

ดำเนินงานตามสัญญาว่าจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้แล้วกับ Chevron Corporation ซึ่งจะหมดอายุในเมษายน 2553 ทั้งนี้

เมอร์เมดยังอยู่ในช่วงเจรจาการต่ออายุสัญญาและหวังว่าจะตกลงกันได้ในไม่กี่เดือนนี้ สำหรับเรือขุดเจาะเคเอ็ม-1 ที่กำลัง

สร้างใหม่อยู่นั้นก็ใกล้จะเสร็จพร้อมส่งต้นปี 2553 รายได้บางส่วนของเรือขุดเจาะเคเอ็ม-1 จะมาช่วยชดเชยรายได้ที่ได้สูญไป  

ในช่วงที่เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 หยุดพักงาน  

กลุ่มธุรกิจพลังงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) วิศวกรรมโยธาใต้น้ำและบริการขุดเจาะนอก

ชายฝั่ง 

เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี เหมืองถ่านหิน 
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 สภาพตลาดของเรือขุดเจาะนั้นทรงตัวมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้และความต้องการในตลาดก็มองดูว่าสูงขึ้น

เกินจำนวนเรือขุดเจาะที่มีอยู่ บริษัทขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ได้ยกเลิกหรือเลื่อน โครงการขุดเจาะไปก็ได้กลับมาเรียก

การประมูลการให้บริการเรือขุดเจาะสองถึงสามลำเพื่อใช้งานในช่วงมีนาคมถึงเมษายน 2553 สัญญาใหม่ก็ยังคงจะมีระยะสิ้น

สุดระหว่างหนึ่ง (1) ถึงห้า (5) ปี อย่างไรแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าลูกค้ามักจะเลือกอุปกรณ์ใหม่ๆ และจะเลือกที่จะเจรจาสัญญาที่

จะต้องมีการใช้เรือขุดเจาะที่สร้างใหม่ และด้วยราคาน้ำมันที่ทรงตัวมากขึ้นรวมทั้งแนวเศรษฐกิจที่ดีขึ้น บริษัทฯ   

จึงคาดว่า เมอร์เมดจะได้รับการว่าจ้างตามความต้องการของลูกค้า 

 ในทางกลับกันนั้น ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำได้ทำรายได้ที่ 3,021.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.51 จากปี 2551 และมี

กำไรสุทธิ 191.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 80.38 จากปี 2551 ทั้งนี้เป็นเพราะอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือลดลง  

ร้อยละ 38.84 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจวิศกรรมโยธาใต้น้ำอยู่ที่ร้อยละ 3.97 ในปีที่ผ่านมานี้การเซ็นสัญญา

โครงการทั้งหลายได้ล่าช้าออกไปเพราะการเปลี่ยนแปลงในราคาน้ำมันอย่างฉับพลันในช่วงระยะหนึ่งทำให้บริษัทต่างๆ ต้องหัน

กลับมาพิจารณางบประมาณใหม่อีกครั้ง อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ยต่อวันในธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำลดลงร้อยละ 38.56 ไปอยู่ที่ 

31,361 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

 อย่างไรแล้ว เมอร์เมด ยังมีความเชื่อมั่นในโอกาสที่จะมีมาในอนาคตสำหรับธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ทั้งนี้เมอร์เมด

จะรับมอบเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่สร้างใหม่สามลำ และลำแรกก็ได้มีการรับมอบไปแล้วเมื่อปลายปี 2552  

และอีกสองลำในปี 2553 เมอร์เมดได้สั่งซื้อเรือ เมอร์เมด เอเชียน่า และเมอร์เมด แซฟไฟร์ ในเดือนธันวาคม ปี 2550 โดย  

ใช้เงินที่ได้มาจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมอร์เมดได้ซื้อเรือ เมอร์เมด เอนดัวเรอร์ 

ในเดือนมิถุนายน 2552 จาก Aquanos Offshore AS ปริมาณในการขอให้ประมูลการให้บริการของธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

มีเพิ่มมากขึ้น สภาพตลาดโดยทั่วไปนั้นดูดีขึ้นและพร้อมที่จะรองรับสัญญาการใช้เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำโดย

เฉพาะเรือบริการที่ใหม่ทันสมัยกว่าลำอื่นๆ เมื่อเริ่มรอบบัญชีปี 2553 เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม 

ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึกนั้นได้มีการใช้งานเต็มทุกลำ 

 หลังจากรับมอบเรือใหม่ทั้งหมดแล้ว เมอร์เมด จะเป็นเจ้าของและดำเนินการบริการเรือให้บริการและสนับสนุนการ

ตรวจสอบซ่อมแซม ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึกและเรือขุดเจาะที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงที่จะทำให้

เมอร์เมดสามารถให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลายในหลายที่ ผลประกอบการก็น่าจะดีขึ้นในปี 2553 เพราะเรือที่มี  

ศักยภาพสูงของเมอร์เมดนั้นจะได้ค่าเช่าเรือต่อวันที่สูงขึ้น จุดแข็งของเมอร์เมดนั้นอยู่ที่การรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน

และการปฏิบัติการที่ดีเลิศ การเน้นธุรกรรมเฉพาะใต้ทะเลและในการขุดเจาะ และการเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลก 

เมอร์ตันกรุ๊ป(ไซปรัส)แอลทีดี

 กลุ่มธุรกิจพลังงาน ได้เข้าไปซื้อหุ้นใน เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตัน”) ร้อยละ 21.18 เมอร์ตันเป็น  

บริษัทที่คุมสัมปทานการขุดถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์ กับ SKI Construction Group Inc ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุน การขุดเจาะ

สำรวจถ่านหินนั้นได้มีการคืบหน้าไปมากแล้ว พร้อมทั้งโครงงานเหมืองถ่านหินที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าการผลิต

ถ่านหินเพื่อการค้านั้นจะเริ่มได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2553 

 โดยรวมแล้วบริษัทฯ คาดว่าปี 2553 จะเป็นปีที่ดีสำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงาน 
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กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานมีกำไรสุทธิ26.11ล้านบาท

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ลักษณะธุรกิจ  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) การโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหิน 

EMC Gestion S.A.S./บริษัท บาคองโค จำกัด  บริษัทผลิตและโลจิสติกส์ปุ๋ย  

บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด การโลจิสติกส์ให้กับบุคคลภายนอก 

บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับ โลจิสติกส์  

การให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินค้า 


บริษัทจีเอซีโทรีเซนโลจิสติกส์จำกัด

 บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด (“GACTL”) ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรจากคลังสินค้าที่ทันสมัยที่  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในปี 2552 GACTL เผชิญการถดถอยของปริมาณการค้าโดยมีปริมาณการใช้คลังสินค้าร้อยละ 72 

อย่างไรก็ตาม GACTL ได้ใช้โอกาสนี้ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 0.07 ล้านบาท อัตรา  

ผลตอบแทนจากเงินทุนอยู่ที่ร้อยละ 4.08  

 ในปีใหม่นี้ลูกค้าเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเอามารวมกับการปรับปรุงโครงสร้างราคาที่ดีขึ้นแล้วน่าจะทำ  

ให้ GACTL มีรายได้ที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น GACTL ยังมีที่สำหรับวางสินค้าอีกกว่า 5,000 ที่ และถ้าหาก

สามารถจัดหาสินค้าเข้ามาเก็บได้มากขึ้นก็จะเพิ่มรายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเพิ่มเงินลงทุน ในปี 2553 นี้ GACTL จะเพิ่ม

การให้บริการไปยังธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนมาก รวมถึง การให้บริการงานทั่วไปและงานที่ให้มูลค่าเพิ่มอื่นๆ 

บริษัทชิดลมมารีนเซอร์วิสเซสแอนด์ซัพพลายส์จำกัด

 บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (“CMSS”) ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการ

เกี่ยวกับการโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง การจัดหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า  

การให้บริการตรวจนับสินค้า ให้บริการรถยกสินค้า การให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินค้า

ในประเทศไทยแก่ลูกค้ากว่า 110 ราย ในปี 2552 CMSS ได้มีลูกค้าใหม่ 10 ราย เมื่อรวมลูกค้านอกกลุ่มอีก 74 รายแล้ว  

รายได้ที่ได้จากกลุ่มลูกค้านี้อยู่ที่ร้อยละ 54 ของรายได้รวมของ CMSS  อย่างไรก็ตาม จากการที่จำนวนรายการทางการค้า  

ในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลลดลงในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทำให้รายได้สุทธิของ CMSS ลดลงร้อยละ 9.40 เป็น 8.44 ล้านบาท 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 7.17  

 รายได้ของ CMSS จากบริการการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.73 ถึงแม้พื้นที่ของคลังเก็บสินค้ายังคง

อยู่ที่ 16,343 ตารางเมตร จำนวนลูกค้าที่ได้เช่าพื้นที่เก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก ปี 2551 

 CMSS มีข้อได้เปรียบในการที่มีธุรกิจสามประเภทคือ การจัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง การขนถ่าย

สินค้า และการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ซึ่งทำให้ CMSS มีเสถียรภาพและมีความสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง  

ถึงแม้จะต้องเผชิญเหตุการณ์ที่ท้าทาย  

 ในขณะที่เศรษฐกิจเริ่มทรงตัวในปี 2553 CMSS น่าจะได้เห็นผลจากการฟื้นตัว โดยเฉพาะในตลาดขนส่งสินค้าทางทะเล

และตลาดโลจิสติกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า CMSS จะยังคงขยายฐานลูกค้าต่อไป ซึ่งจะทำให้ CMSS มีรายได้ที่มากขึ้น 
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กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานมีกำไรสุทธิ26.11ล้านบาท

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ลักษณะธุรกิจ  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) การโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหิน 

EMC Gestion S.A.S./บริษัท บาคองโค จำกัด  บริษัทผลิตและโลจิสติกส์ปุ๋ย  

บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด การโลจิสติกส์ให้กับบุคคลภายนอก 

บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับ โลจิสติกส์  

การให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินค้า 


บริษัทจีเอซีโทรีเซนโลจิสติกส์จำกัด

 บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด (“GACTL”) ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรจากคลังสินค้าที่ทันสมัยที่  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในปี 2552 GACTL เผชิญการถดถอยของปริมาณการค้าโดยมีปริมาณการใช้คลังสินค้าร้อยละ 72 

อย่างไรก็ตาม GACTL ได้ใช้โอกาสนี้ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 0.07 ล้านบาท อัตรา  

ผลตอบแทนจากเงินทุนอยู่ที่ร้อยละ 4.08  

 ในปีใหม่นี้ลูกค้าเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเอามารวมกับการปรับปรุงโครงสร้างราคาที่ดีขึ้นแล้วน่าจะทำ  

ให้ GACTL มีรายได้ที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น GACTL ยังมีที่สำหรับวางสินค้าอีกกว่า 5,000 ที่ และถ้าหาก

สามารถจัดหาสินค้าเข้ามาเก็บได้มากขึ้นก็จะเพิ่มรายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเพิ่มเงินลงทุน ในปี 2553 นี้ GACTL จะเพิ่ม

การให้บริการไปยังธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนมาก รวมถึง การให้บริการงานทั่วไปและงานที่ให้มูลค่าเพิ่มอื่นๆ 

บริษัทชิดลมมารีนเซอร์วิสเซสแอนด์ซัพพลายส์จำกัด

 บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (“CMSS”) ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการ

เกี่ยวกับการโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง การจัดหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า  

การให้บริการตรวจนับสินค้า ให้บริการรถยกสินค้า การให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินค้า

ในประเทศไทยแก่ลูกค้ากว่า 110 ราย ในปี 2552 CMSS ได้มีลูกค้าใหม่ 10 ราย เมื่อรวมลูกค้านอกกลุ่มอีก 74 รายแล้ว  

รายได้ที่ได้จากกลุ่มลูกค้านี้อยู่ที่ร้อยละ 54 ของรายได้รวมของ CMSS  อย่างไรก็ตาม จากการที่จำนวนรายการทางการค้า  

ในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลลดลงในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทำให้รายได้สุทธิของ CMSS ลดลงร้อยละ 9.40 เป็น 8.44 ล้านบาท 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 7.17  

 รายได้ของ CMSS จากบริการการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.73 ถึงแม้พื้นที่ของคลังเก็บสินค้ายังคง

อยู่ที่ 16,343 ตารางเมตร จำนวนลูกค้าที่ได้เช่าพื้นที่เก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก ปี 2551 

 CMSS มีข้อได้เปรียบในการที่มีธุรกิจสามประเภทคือ การจัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง การขนถ่าย

สินค้า และการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ซึ่งทำให้ CMSS มีเสถียรภาพและมีความสามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง  

ถึงแม้จะต้องเผชิญเหตุการณ์ที่ท้าทาย  

 ในขณะที่เศรษฐกิจเริ่มทรงตัวในปี 2553 CMSS น่าจะได้เห็นผลจากการฟื้นตัว โดยเฉพาะในตลาดขนส่งสินค้าทางทะเล

และตลาดโลจิสติกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า CMSS จะยังคงขยายฐานลูกค้าต่อไป ซึ่งจะทำให้ CMSS มีรายได้ที่มากขึ้น 

EMCGestionS.A.S./บริษัทบาคองโคจำกัด

 ในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน EMCG ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัท บาคองโค จำกัด  

(“บาคองโค”) บริษัทผลิตปุ๋ยในเวียดนาม บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหาร บาคองโค ให้มีกำไรอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งเพิ่ม

รายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ บาคองโคมีคลังสินค้าและมีที่ตั้งอยู่ข้างๆ ท่าเรือ Baria Serece ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุด  

ในเวียดนาม ทำให้ บาคองโคสามารถเป็นศูนย์ลำเลียงให้กับนิคมอุตสาหกรรม Phu My ได้ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น  

ของ EMCG จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 บาคองโคมีส่วนแบ่งรายได้และกำไรสุทธิให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 365.9  

ล้านบาท และ 17.64 ล้านบาทตามลำดับ 

บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอร์วิสเซสจำกัด(มหาชน)

 ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อหุ้นร้อยละ 48.46 ของ UMS จากผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดสองรายของ UMS และ  

ได้เสร็จสิ้นกระบวนการเข้าซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือของ UMS ในเดือนธันวาคม 2552 โดยผ่านการทำคำเสนอ  

ซื้อ (tender offer) ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นของ UMS ในร้อยละ 89.55  UMS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์  

MAI (Market for Alternative Investment) และเป็นบริษัทที่ให้บริการโลจิสติกส์ถ่านหินจากต้นจนจบ UMS มีเรือลำเลียง  

12 ลำ โรงงานและคลังสินค้าสำหรับการผสมถ่านหิน 2 แห่ง และรถบรรทุก 26 คัน จุดแข็งในการให้บริการอยู่ที่ความ

สามารถส่งสินค้าให้ทันกับเวลาตามความต้องการของลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งต้องใช้เครื่องทำน้ำร้อนเดินด้วย

ถ่านหิน  UMS ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ มาเป็น 6 ปีแล้ว และน่าที่จะนำพาธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ  

ได้อย่างดี  

 บริษัทฯ คาดว่าปี 2553 จะเป็นปีที่ดีสำหรับกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพราะควรที่จะมีกำไรสุทธิจากบริษัทใหม่  

ในเครือ 

ข.รายการเหตุการใหญ่ๆ

 บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ดีที่สุดและที่ให้ผลกำไรมากที่สุด โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกลุ่มบริษัทที่  

ใหญ่ที่สุด ขนาดของธุรกิจมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อมองจากมุมมองของการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย  

โดยรวมตัวกันเช่นเมื่อเราพูดถึงระบบงาน การดำเนินงาน และการกระจายความเสี่ยงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของงาน 

อันที่จริงแล้ว สาเหตุเดียวที่จะทำให้องค์กรใหญ่ขึ้นและประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น คือเมื่อการรวมตัวกันนั้นเป็นการลดต้นทุน

และทำให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ที่ดีขึ้น บริษัทฯ จริงจังกับการเสาะหาธุรกรรมที่เพิ่มมูลค่าในแต่ละธุรกิจภายในกลุ่ม   

ดังที่เห็นได้ในการซื้อ UMS ซึ่งเปิดช่องทางให้เราหาแหล่งขุดหาถ่านหิน แล้วขนส่งถ่านหินบนเรือของบริษัทฯ เองเพื่อขาย  

ต่อให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ปลายทาง 

 ในส่วนนี้ ผมขอทบทวนรายการซื้อบริษัทเชิงกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา 

1.EMCGestionS.A.S/บริษัทบาคองโคจำกัด

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 กลุ่มโทรีเซนได้เข้าไปซื้อ EMCG  

 EMC S.A. ซึ่งเป็นผู้ขายเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศฝรั่งเศส ได้มีการเปิดการประมูลการซื้อขายกิจการที่มีการตั้ง  

ราคาต่ำสุด (floor price) ที่ EMCG จะสามารถขายได้ ทั้งนี้ EMCG มีทรัพย์สินอย่างเดียวคือ การถือหุ้นร้อยละ 100 ใน  

บาคองโคราคาตั้งต่ำสุดนั้นเป็นราคาที่ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย จนกระทั่งผู้ที่จะซื้อกิจการนี้ได้นั้นจะต้องเป็น  
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ผู้ที่สามารถปิดการเจรจาให้ได้เร็วที่สุดด้วยเงื่อนไขที่น้อยที่สุด สิ่งที่บริษัทฯ ใช้ในการเจรจาซื้อกิจการนี้ คือความแข็งแกร่ง  

ของงบดุลและสภาพคล่อง พร้อมทั้งศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ กรรมการทุกๆ ท่านก็ได้สละเวลานอกเวลาทำงานมา

พิจารณาการซื้อครั้งนี้จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเดินหน้าในการเจรจาซื้อขายกิจการนี้ได้  

 หลังจากที่เซ็นสัญญาแล้ว บริษัทฯ ได้รีบดำเนินการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยทันที ธุรกิจปุ๋ยไม่สามารถสร้าง

กำไรในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการวางแผนธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อที่จะก่อให้เกิดกำไรจากการผลิตปุ๋ย  

อย่างสม่ำเสมอให้ได้และเพื่อเพิ่มรายได้ของบาคองโค จากการโลจิสติกส์ บาคองโคน่าที่จะเข้าไปให้บริการงานสินค้าที่  

เข้าออกจากท่าเรือ Baria Serece ซึ่งมีมากกว่า 3 ล้านตันในปี 2552 ทั้งนี้ ทีมบริหารของบริษัทฯ ในเวียดนามสามารถขอ  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ได้ภายใน 8 อาทิตย์หลังจากการเซ็นสัญญาซื้อกิจการ ดังนั้นใน ปี 2553 บาคองโคจะมี  

รายได้และกำไรสุทธิจากธุรกิจสองประเภท 

 ราคาที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปในการซื้อ บาคองโคนั้นนับว่าต่ำกว่าราคาตลาดมาก บริษัทฯ ได้ซื้อบาคองโคคิดเป็น  

ร้อยละ 81 ของมูลค่าสุทธิตามบัญชี และได้จ่ายเงินจำนวน 11.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในการซื้อบริษัทที่มีส่วนของ  

ผู้ถือหุ้นมูลค่ากว่า 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) คิดเป็นเงิน 287.21 

ล้านบาท ในการซื้อกิจการนี้ บริษัทฯ ก็ได้ทีมงานของบาคองโคที่มุ่งมั่นในหน้าที่กว่า 300 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้เสริม  

ความแข็งแกร่ง ของทีมนี้โดยการแต่งตั้งผู้บริหารจากบริษัทฯ 2 คน ซึ่งรวมทั้งดำรงตำแหน่งประธานบริหารเพื่อที่จะขับเคลื่อน

การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจหลังจากการเข้าซื้อกิจการ  

2.เมอร์ตันกรุ๊ป(ไซปรัส)แอลทีดี

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตันด้วยจำนวนเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เมอร์ตันได้มีการจับมือร่วมธุรกิจกับ SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ที่ควบคุมสัมปทานการดำเนินการธุรกิจถ่านหิน  

ที่คลุมพื้นที่กว่า 13,000 เฮกตาร์ ในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์  

 การขุดถ่านหินบนเกาะเซบูนั้นโดยมากแล้วจะทำกันเป็นธุรกรรมขนาดเล็กหลังจากที่ได้มีการชี้บ่งอย่างชัดเจนว่าบริเวณ

นั้นมีถ่านหินจริง เมอร์ตันจะผิดแผกไปเพราะธุรกรรมครั้งนี้เป็นการเข้าไปสร้างธุรกิจเพื่อการค้าขายอย่างจริงจัง ผู้ก่อตั้ง  

เมอร์ตัน Mr. David Garcia เป็นที่รู้จักดีในวงการขุดเหมืองที่มีประสบการณ์หลายสิบปีจากการทำงานให้กับบริษัทเหมืองแร่

ใหญ่ๆ เช่น Iscor and Glencore พร้อมกับผู้ถือหุ้นอีกหลายคน Mr. David Garcia ได้ลงทุนมากว่า 12 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาในการซื้อสัมปทานการดำเนินการธุรกิจถ่านหินและในการเดินหน้าด้วยโปรแกรมการขุดสำรวจพื้นที่ที่ละเอียด 

ก่อนที่เราได้ตัดสินใจเข้าไปลงทุนนั้น บริษัทฯ ก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาระดับแนวหน้าของวงการเหมืองแร่มาตรวจรายงาน

ธรณีวิทยาที่ได้มาจากโปรแกรมนั้น  พร้อมทั้งเข้าไปสำรวจทำเลสถานที่และแบบแผนของเหมือง และได้มีการยืนยันข้อมูล

เกี่ยวกับแหล่งถ่านหินที่สามารถจะขุดได้จริง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแหล่งดังกล่าวนั้นยังใหญ่เกินพอทำให้การตัดสินใจลงทุนนั้น  

มีเหตุผลอย่างยิ่ง 

 จากพื้นที่ 13,000 เฮกตาร์ สัมปทานการดำเนินการธุรกิจถ่านหิน เหมืองในขั้นแรกนั้นจะมีพื้นที่น้อยกว่า 100 เฮกตาร์ 

และถ้าเราได้คำนึงถึงการประมาณการว่ามีถ่านหินอยู่ที่ 40 ล้านตันในพื้นที่ที่ยังคงเหลือนั้น โอกาสที่บริษัทฯ จะได้ขยาย  

การลงทุนนี้อีกตามเหมาะสมและสมควรยังมีความเป็นไปได้มาก ส่วนแบ่งที่กลุ่มจะได้จากเมอร์ตันนั้นขึ้นอยู่กับราคาถ่านหิน  

ในตลาดโลก อย่างไรแล้วการที่ยังมีความต้องการพลังงาน ในทวีปเอเซียที่ยังสูง ประกอบด้วยปริมาณถ่านหินต่อความต้องการ  

ในตลาดนั้น นักวิเคราะห์ในตลาดคาดว่าราคาถ่านหินในหลายปีข้างหน้านี้จะปรับตัวดีขึ้น  
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3.บริษัทยูนิคไมนิ่งเซอร์วิสเซสจำกัด(มหาชน)

 สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในการซื้อ UMS นั้นอยู่ที่คน ในเดือนกรกฎาคม เกิดการเจรจาเบื้องต้นเพื่อดูความสนใจที่  

บริษัทฯ อาจะมีได้ในการซื้อ UMS เพราะบริษัททั้งสองอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การเจรจาครั้งนี้จึงได้เป็นที่รู้กันโดยไม่กี่คน  

ภายในบริษัทฯ เราได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายทันที และที่ปรึกษาก็ได้ร่วมงานกับทีมปฏิบัติการในการศึกษา

กิจการนี้อย่างละเอียด ซึ่งทำให้เรามีความมั่นใจเมื่อถึงเวลาตัดสินใจซื้อ UMS  

 การดั้นด้นทำงานของทีมงานในช่วงนั้นทำให้เราสามารถตกลงการเจรจาได้ภายใน 95 วันและทุกท่านต้องย่อมภูมิใจ  

ในทีมงานของบริษัทฯ ในช่วงนั้นถ้าหากทุกท่านได้เห็นการทำงานของทีมงานดังกล่าว  

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 กลุ่มโทรีเซนได้ซื้อหุ้นจำนวน 73,649,166 หุ้น หรือร้อยละ 48.46 ของ UMS จากนาย  

ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากรและนายชัยวัฒน์ เครือชะเอม ในราคา 23 บาทต่อหุ้น พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ก็ได้ซื้อใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,222,100 หน่วยจากนายชัยวัฒน์ เครือชะเอม ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

การซื้อหุ้นในสัดส่วนที่มากขนาดที่ได้ซื้อนั้นทำให้บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  

ที่เหลือด้วย ซึ่งการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ UMS  

ในสัดส่วนร้อยละ 89.55 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 97.19  

 ในการวางแผนกลยุทธ์ บริษัทฯ ได้สื่อสารอย่างชัดเจนมาตลอดว่ามีความประสงค์ที่จะขยายศักยภาพในธุรกิจ  

โลจิสติกส์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยธรรมดาแล้วอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ที่ให้บริการแก่บุคคล

ภายนอกมีอัตราอยู่ระหว่างร้อยละ 3 และร้อยละ 6 แต่ที่ UMS นั้น อัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าธุรกิจโลจิสติกส์ที่กล่าวมาแล้ว  

 การตกลงครั้งนี้จะนำไปสู่ผลประกอบการที่น่าจูงใจเมื่อผลประกอบการของ UMS นั้นจะมีเข้ามารวมกับผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ในปี 2553 ด้วยแผนการขยายกิจการของ UMS ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ  

มากขึ้น ถ่านหินนั้นมีการใช้อย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ซื้อที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรมเพราะเมื่อเทียบราคากับเชื้อเพลิงอื่นแล้ว

การใช้ถ่านหินก็ยังคุ้มค่ากว่า ระหว่างปี 2550 และปี 2551 การใช้ถ่านหินโดยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 8.98  

ล้านตัน ไปสู่ 10.93 ล้านตัน ทั้งนี้ UMS เป็นผู้ประกอบการในตลาดเฉพาะที่มีความชำนาญพิเศษในการให้บริการการลำเลียง

ถ่านหินให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 การที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น UMS ในราคา 23 บาท ต่อหุ้นนั้น คิดเป็น 3.48 เท่าของราคาตามบัญชี แต่ UMS มีอัตรา  

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนร้อยละ 52.89 ในปี 2551 ในการซื้อ UMS ฐานลูกค้าของเรานั้นเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 400 รายในธุรกิจ  

ที่หลากหลาย  

 การศึกษากิจการ UMS ก่อนซื้อนั้นก็ได้กระทำอย่างละเอียดด้วยการตั้งสมมุติฐานที่เข้มงวด รวมถึงการคาดการณ์ว่า

ปริมาณการนำเข้าถ่านหินโดย UMS นั้นจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปีอย่างต่อเนื่องทั้งที่ผู้บริหารของ UMS เองได้ตั้งเป้าไว้ที่  

ร้อยละ 15 ต่อปี ในปี 2553   

 การซื้อ UMS ได้ตอบโจทย์เกี่ยวกับศักยภาพและการเชื่อมโยงของธุรกิจเข้ากับธุรกิจปัจจุบันที่เราได้ตั้งไว้สำหรับการ

กระจายความเสี่ยงของกิจการได้อย่างดีมาก การซื้อกิจการครั้งนี้ขยายห่วงโซ่อุปทานให้เข้าถึงลูกค้าที่มีการขยายตัวเร็วและ  

เมื่อถึงเวลาก็จะช่วยให้เรามีฐานลูกค้าที่จะมาใช้บริการผลผลิตจากเหมืองถ่านหิน การขนส่งสินค้าแห้งเทกอง การเป็นนายหน้า

เช่าเรือ และการเป็นตัวแทนเรือ ได้อย่างครบวงจร ถึงแม้บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญพอที่จะมาช่วยบริหารสินทรัพย์ของ UMS 

แต่เราจะไม่บังคับให้ UMS หรือบริษัทย่อยภายในกลุ่มให้เข้ามาใช้ และจะเพิ่มความเชื่อมโยงนั้นเมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้ว เพราะ
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เรายึดถือในนโยบายในด้านการประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าทุกๆ บริษัทในเครือจะต้องสามารถแข่งขันได้ใน  

ด้านราคา คุณภาพ และการให้บริการ  


การบริหารความเสี่ยง

 ใน ปี 2551 Lehman Brothers ล้มละลายและ Merrill Lynch ได้ขายกิจการให้กับ Bank of America เพื่อความอยู่รอด 

ในขณะเดียวกันธนาคารฝรั่งเศส อังกฤษ สวิส และ เยอรมันก็มีรัฐบาลของตนเข้ามาฟื้นฟู ในช่วงที่โลกได้ตกอยู่ในห้วง  

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่ร้ายแรงที่สุดหากไม่นับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปี 2472 - 2477 

 สำหรับบริษัทฯ แล้ว ทีมงานบริหาร เจ้าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยง เจ้าหน้าที่กฎหมาย การเงิน และแผนกตรวจสอบ  

ได้ทำงานเต็มที่เพื่อปกป้องบริษัทฯ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า นี่เป็นสัญญาณแห่งความเข้มแข็งที่ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านช่วง

เวลาที่ยากลำบากโดยได้รับความเสียหายที่ไม่มาก  

ในปี2552:

•	 บริษัทฯ เลี่ยงการลงทุนในทรัพย์สินและเลือกที่จะลงทุนในบริษัทที่จะทำผลกำไรที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในธุรกิจนั้นๆ  

ในระดับที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะสามารถควบคุมกิจการได้ 

•	 บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อตราสารอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยง ในปี 2552 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุน 198.43 ล้านบาท จากสัญญา

ป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันในปี 2551 และปี 2552 นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ไม่ได้เซ็นสัญญาป้องกัน

การผันผวนของค่าเช่าเรือล่วงหน้าหรือสัญญาป้องกันความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 

•	 บริษัทฯ ได้ลดจำนวนสินทรัพย์ที่ไม่ได้สร้างกำไรอย่างที่คาดไปอย่างมาก โดยขายเรือ 8 ลำ ทำให้กองเรือลดลงร้อยละ 

18.18 ทั้งนี้ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงที่จะทำให้ผลประกอบการลดต่ำลง โดยบริษัทฯ เลือกที่จะไม่ลงทุนในธุรกิจเรือบรรทุกสินค้า

แห้งเทกองธุรกิจมากเกินไปในปี 2550 และปี 2551 เมื่อราคาเรือยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ 

•	 บริษัทฯ ไม่ได้ก่อหนี้เพิ่มในเงินทุน ด้วยความเชื่อในคุณภาพมาตรฐานของเงินทุนซึ่งรวมถึงการจัดทำบัญชีที่ระมัดระวัง 

และสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนในจำนวนที่สูง เมื่อใดก็ตามที่เงินทุนมีคุณภาพสูงมากเท่าไรตราบนั้นเราก็จะพร้อม  

ที่จะรับมือกับเหตุการณ์ท้าทายที่จะมีมา 

•	 บริษัทฯ ยังคงสภาพคล่องสูงไว้ โดยลดการจ่ายเงินปันผล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะสะสมยอดเงินสำรองไว้ การที่

บริษัทฯ มีเงินสดและเทียบเท่าเงินสดจำนวน 10,718.89 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ทำให้บริษัทฯ สามารถ

ตัดสินใจในการลงทุนในปีที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วและได้ช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยดี (ในทางกลับกัน การฝากเงินกับ

ธนาคารแทบจะไม่เกิดรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ) บริษัทฯ จะทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพคล่อง

ทางการเงินจะยังคงแข็งแกร่งในงบดุลเพื่อที่บริษัทฯ จะได้มีความยืดหยุ่นเมื่อก้าวต่อไปข้างหน้าในการขยายธุรกิจในสภาพ

แวดล้อมที่ท้าทาย  

•	 บริษัทฯ ได้เดินตามบทบัญญัติทางการเงินที่ยั่งยืน คือไม่กู้ระยะสั้นเพื่อลงทุนในระยะยาว  
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ข้อคิดทางการเงิน

 การรักษางบดุลที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 31.09 พันล้านบาท และบริษัทฯ ก็ยัง

คงจะเพิ่มสัดส่วนการสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามควร ในการที่บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้จะสูญไว้แล้ว 91.18 ล้านบาท  

ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2552 ทำให้บริษัทฯ เชื่อว่า บริษัทฯ จะอยู่ในจุดที่สามารถรับมือกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้

การค้าได้ 

 ด้วยความระมัดระวังในช่วงสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ได้ทำคือการลดเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดลง

เป็น 2.25 บาทต่อหุ้น ในปี 2551 และได้เสริมด้วยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 10 หุ้นเดิม  

ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน  

 บริษัทฯ ได้ตรึกตรองการตัดสินใจนี้อย่างถี่ถ้วนโดยคำนึงถึงการที่เราได้มีพันธะสัญญาต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาระดับการ

จ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ แต่ในภาวะที่ไม่ปกติยิ่งจะต้องใช้มาตรการพิเศษและถึงแม้ผลประกอบการและเงินทุนของบริษัทฯ 

ยังมั่นคงอยู่ แต่บริษัทฯ ยังมีหน้าที่นอกเหนือจากนั้นที่จะรักษางบดุลไม่ให้สั่นคลอน ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถมีความ  

ยืดหยุ่นในการที่จะรับโอกาสการลงทุนที่จะมีมาพร้อมทั้งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างและลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทุก  

กลุ่มแม้บริษัทฯ จะต้องเผชิญสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด 

แผนภูมิ3:กำไรต่อหุ้นและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(2550-2552)

กำไรต่อหุ้น ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ที่มา : TTA 

 ในปี 2552 บริษัทฯ เสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.54 บาทต่อหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ยัง  

ยืนหยัดกับการที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายที่มีเหตุผลเมื่อเทียบกับผลกำไรโดยคำนึงถึงผล

ประกอบการที่แท้จริงโดยไม่คำนึงถึงรายได้พิเศษนอกเหนือการประกอบการ บริษัทฯ จะคอยทบทวนปัจจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงของฐานเงินทุนของบริษัทฯ และจะรอให้สภาพเศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพที่ดีขึ้นก่อนที่จะเพิ่มเงินปันผล 

 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมาโดยตลอดและสม่ำเสมอว่าการถดถอยของเศรษฐกิจนั้นจะมีผลกระทบต่อผล

ประกอบการของบริษัทฯอย่างแน่นอน ณ บัดนี้ บริษัทฯ มองว่าปี 2553 เศรษฐกิจก็ยังจะคงอ่อนไหวอยู่และยังคงเป็นอีกระยะ

หนึ่งก่อนที่การฟื้นตัวนั้นจะยั่งยืน การถดถอยของเศรษฐกิจจะกระทบทุกธุรกิจในกลุ่มไม่มากก็น้อยอย่างไรแล้ว บริษัทฯ   
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ก็หมั่นคอยทดสอบความแข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยมองสภาพเงินทุนและสภาพคล่องภายหน้า คาดว่าอัตราเงินทุนก็ยังจะคง

แข็งแกร่งมากตลอดช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนี้  


ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ มีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทุกๆ ท่านที่เป็นผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า และพนักงานของกลุ่ม และได้ทำงานเต็มที่  

เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ อย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน 

 บริษัทฯ ยึดหลักในการที่เป็นพลเมืองดีเป็นบริษัทฯ ที่มีความใส่ใจในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ได้  

มีการสรรหากิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผู้คนที่อยู่และทำงานในชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ บริษัท ได้มีการให้  

ทุนการศึกษาแก่ลูกหลานของครอบครัวพนักงานเดินเรือและทุนอื่นๆ 

 บริษัทฯ ได้ลดการปล่อยของเสียจากเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในกองเรือของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงที่มีระดับ

กำมะถันต่ำและการใช้สารเติมในเชื้อเพลิงที่จะช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงลง 

พนักงานของบริษัทฯ มีความสำคัญต่อบริษัทฯ มาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้สิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และจำนวนวันลาพักที่เหมาะสม  


บทสรุป

 บริษัทที่ประสบความสำเร็จนั้นคอยแสวงหาโอกาสใหม่ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเนืองนิจ บริษัทฯ ก็จะแสวงหา

โอกาสเหล่านั้นอย่างตั้งมั่นพร้อมที่อุทิศทุกอย่างเพื่อที่จะให้กลยุทธ์ระยะยาวนั้นประสบความสำเร็จได้เต็มที่ วิกฤตทาง

เศรษฐกิจนี้ได้มอบโอกาสให้เราได้ตั้งหลักของกลุ่มบริษัทฯ ให้ถูกต้องพร้อมทั้งวางการคาดหวังสำหรับผลการดำเนินการ  

ภายหน้าของกลุ่มให้เหมาะสม ตราบใดที่พนักงานของเรามีความเชื่อและความมุ่งมั่นพร้อมมีส่วนร่วมในการที่จะปรับเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต งานที่เราจะต้องทำต่อไปนี้นั้นย่อมจะต้องต่ืนเต้นและท้าทายโดยปริยาย 

 ถึงแม้ว่าผลประกอบการในปี 2552 เป็นที่น่าผิดหวัง แต่เราก็จะไม่มองข้ามความสำเร็จที่เราได้มี อย่างไรก็ตาม  

บริษัทฯ ก็ไม่ได้ตั้งความคาดหวังต่อกำไรที่จะได้มาจากกลุ่มธุรกิจขนส่ง หากแต่การที่จะได้กำไรเพิ่มมาจากกลุ่มธุรกิจพลังงาน

และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานนั้นควรที่จะทำให้กำไรในปีหน้านั้นดีกว่าเมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้ก็เป็นไปได้เพราะในปีที่ยาก

ลำบากอย่างปี 2552 เราก็ไม่ละความพยายามในการปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดีขึ้น 

 บริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสการลงทุนร่วมทุนในธุรกิจใหม่และได้ทำการลงทุนไปบ้างแล้ว เราก็ยังคงลงทุนลงแรงและ

ปรับปรุงบุคลากร ระบบ และโครงสร้างของเราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการที่เราให้ความสำคัญ  

แก่ลูกค้าและการขยายกิจการนั้นจะเป็นหลักสำคัญในการที่จะสร้างผลประกอบการที่ดีจากจุดนี้ไป บริษัทฯ ยึดมั่นในความ

โปร่งใสในการบริหารงานโดยคอยให้รายละเอียดและข้อมูลอย่างเต็มที่ทั้งภายในและภายนอกบริษัท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของ  

บริษัทฯ มีวัฏจักรธุรกิจซึ่งยาว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สมควรที่จะพิจารณาเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว  

ด้วยเช่นกัน 
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 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า นายธนาคาร และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนต่อ

บริษัทฯ มาตลอด บริษัทฯ ก็จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีหลักการและด้วยความระมัดระวังต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  

บริษัทฯ จะสามารถคงแรงผลักดันทางธุรกิจที่ได้ทำไว้ในปี 2552 ได้ต่อไปในอนาคต ผมมีความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทฯ 

อย่างเต็มเปี่ยม และจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ได้เรียนให้ทุกๆ ท่านได้ทราบ ณ ที่นี้ ลุล่วง  

ไปได้ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)         (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต) 

 
 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเรื่อง

ความเป็นอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นางปรารถนา มงคลกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี  

และนายอัศวิน คงสิริ ทั้งนี้ นายบียอร์น ออสตรอม ประธานกรรมการตรวจสอบ คนก่อนได้ลาออกไป คณะกรรมการ  

ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดำรงตำแหน่ง  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ตำแหน่งที่ว่างลง 

 คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได้เป็น  

ผลสำเร็จ โดยการช่วยกำกับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน 

 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 3. คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี 

 4. ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังติดตามและสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเสริมสร้างให้เกิด  

การรับรู้และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

• การรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานงบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปีเพื่อให้คำแนะนำแก่  

คณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ  

จะสอบทานโดยให้ความสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

การตัดสินใจในเรื่องหลักๆ ที่สำคัญและมีความเสี่ยง รายการปรับปรุงทางบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีสาระสำคัญ 

สมมติฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมถึงกฎและระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• การตรวจสอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ

งบการเงินประจำปี สอบทานหนังสือแจ้งถึงฝ่ายบริหารและผลการตอบกลับของฝ่ายบริหาร รวมถึงสอบทาน

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีจากฝ่ายบริหารและบริษัทฯ นอกจากนี้  

คณะกรรมการตรวจสอบยังเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกและแต่งตั้ง  

ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาค่าสอบบัญชีด้วย 

• การตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แนวการตรวจสอบ และประเด็นที่มี

สาระสำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปี รวมถึงการตอบสนองต่อประเด็นที่ตรวจพบของฝ่ายบริหาร เพื่อความเชื่อมั่น  

ต่อความเหมาะสมของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
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• การบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานถึงประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย การควบคุม

ด้านการเงิน การกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อรักษา  

ผลประโยชน์จากการลงทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ 

• รายการค้าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการค้าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2552 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดย

นางปรารถนา มงคลกุล และ ดร. ศิริ การเจริญดี เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งนายอัศวิน คงสิริ และนายบียอร์น ออสตรอม  

เข้าร่วมการประชุม 4 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลำดับ เพื่อสอบทานระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนรายงาน

ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่สู่สาธารณชน  

โดยการสอบทานประเด็นต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้กระทำโดยอิสระ และได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

กับผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้รายงานการประชุมทั้งหมดของคณะกรรมการ  

ตรวจสอบได้ถูกนำเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสเพื่อรับทราบข้อมูลและพิจารณา 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552  

• มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  

• รายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้  

• บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น  

ที่เกี่ยวข้อง  

• ผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม  

• รายการค้าระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2552  

มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ และมีสิทธิและดุลพินิจเต็มที่ในการเชิญกรรมการหรือ  

เจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุม รวมถึงไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล 

 สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ให้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อเนื่องจากปีที่  

ผ่านมา เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การแต่งตั้ง  

ผู้ตรวจสอบบัญชีจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2553 เพื่อให้ความ  

เห็นชอบต่อไป 

 

 

นางปรารถนา มงคลกุล  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต  
2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 
4. นางปรารถนา มงคลกุล 
5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ  
7. ดร. ศิริ การเจริญดี 
8. นางโจอี้ ฮอร์น  
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10. นายเทอร์เจ สเก๊า  
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ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต (อายุ 79 ปี) 
ประธานกรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.18  

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท  
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2537 มีประสบการณ์  
การทำงานเป็นรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ในปี 2525 ถึงปี 2528 และเป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จำกัด ในปี 2528  
ถึงปี 2533 นอกจากนี้ ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ยังดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอส. แคปปิตอล ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน  
ม.ร.ว. จันทรแรม ศิริโชค จันทรทัต เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในปี 2533 ถึงปี 2535 และตำแหน่ง
กรรมการบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ในปี 2535 ถึงปี 
2547 และต่อมาได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมัน
ปาล์ม จำกัด (มหาชน) ในปี 2544 ถึงปี 2545  ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค  
จันทรทัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)  
จาก University of Cambridge ประเทศอังกฤษ 
	

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (อายุ 43 ปี) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.028 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งภายหลัง
ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
มีประสบการณ์การทำงานเริ่มที่ธนาคารแห่งอเมริกา ซานฟรานซิสโก (สหรัฐ 
อเมริกา) ฮ่องกง และกรุงเทพมหานคร ในปี 2532 ถึงปี 2537 จากนั้น ในปี 2537 
ถึงปี 2543 ได้ร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจโครงการ 
และเคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัท เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) ในปี 2543 ถึงปี 2545 
และท้ายสุดเคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ (สิงคโปร์) ในปี 2545 
ถึงปี 2548  ปัจจุบัน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึง
ปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการใน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน ม.ล. จันทรจุฑา 
จันทรทัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of 
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2532 และปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ (magna cum laude) จาก University of Minnesota ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี 2530 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Directors Certification Program รุ่น DCP 70/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในปี 2549 
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นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม (อายุ 58 ปี) 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา  
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม เคยร่วมงานกับ Norton Rose Botterell & Roche 
ลอนดอน ในปี 2517 ถึงปี 2519 ที่ Baker & McKenzie ฮ่องกง ในปี 2519 ถึงปี 
2520  Baker & McKenzie กรุงเทพ ในปี 2521 Clifford Turner ในปี 2522 ถึงปี 
2526 ซึ่งและดำรงตำแหน่ง Partner ที่ Sinclair Roche & Temperley สิงคโปร์ 
ในปี 2529 ถึงปี 2541 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ Argonaut Shipping   
Pte Ltd ในปี 2541 ถึงปี 2543 ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ Watson Farley 
& Williams ในปี 2541 ถึงปี 2546  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Masterbulk 
Pte Ltd ตั้งแต่ปี 2538 เป็นหุ้นส่วนของ Wikborg Rein ตั้งแต่ปี 2546 และดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 
(DTAC) นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
Jurisprudence จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ 
 
นางปรารถนา มงคลกุล  (อายุ 45 ปี) 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.003 

นางปรารถนา มงคลกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการ

ของกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

นับตั้งแต่ปี 2541 และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2550 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2535  ถึงปี 2541 นางปรารถนา  

ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการด้านการเงินและ

บัญชีของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สำหรับประวัติการศึกษา   

นางปรารถนา มงคลกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี และ

ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งยังผ่าน  

การอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation 

Program และหลักสูตร Director Certification Program จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงหลักสูตร Chief Financial Officer 

Certification Program และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันวิทยาการ

ตลาดทุนรุ่น 6/2008 ในปี 2551                                  
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ดร. พิชิต นิธิวาสิน  (อายุ 63 ปี) 
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา  
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

ดร. พิชิต นิธิวาสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด (ตั้งแต่ปี 2532) และบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2539) นอกจากนี้ ดร. พิชิต นิธิวาสิน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2527) บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ตั้งแต่  
ปี 2531) บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2538) บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม  
เอ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2540) บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) 
จำกัด (ตั้งแต่ปี 2540) บริษัท มาบตาพุด แทงก์ เทอร์มินัล จำกัด (ตั้งแต่ปี 2541) 
และบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่ปี 2548) ดำรงตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (ตั้งแต่ปี 2530) 
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2534) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ตั้งแต่ปี 2540) ดำรงตำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (ตั้งแต่ปี 2542) และ
กรรมการบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (ตั้งแต่ปี 2526) ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขา Operations Research วิศวกรรม 
ศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์  
มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการจาก University of California, Berkeley ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FN) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่น FN 4/2003 ในปี 2546 
 
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ  (อายุ 60 ปี) 
กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา  
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เคยร่วมงานกับบริษัท คอนติเนนทัล อิลินอยส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด ในปี 2516 ถึงปี 2517 ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับธนาคาร เอเชีย 
จำกัด (มหาชน) ในปี 2518 ถึงปี 2541 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน  
แห่งประเทศไทยในปี 2546 ถึงปี 2547 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารควบคุมงานด้าน
การตรวจสอบภายในบริษัท จีอี มันนี่ ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
ธนาคาร จีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
เทเวศน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 นอกจากนี้  
ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการค่าตอบแทน บริษัท ไทยพลาสติก  
และเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2533 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ สำเร็จ  
การศึกษาระดับปริญญาตรี Management Science จาก Colorado State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ดร. ศิริ การเจริญดี  (อายุ 61 ปี) 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการสรรหา  
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

ดร. ศิริ การเจริญดี มีประสบการณ์การทำงานในการเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทยในปี 2535 ถึงปี 2540 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2534 ถึงปี 2541 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบบริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด  (มหาชน) 
ตั้งแต่ปี 2548 ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2542 และดำรงตำแหน่งรอง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ 2543 นอกจากนี้ ในปี 2551 ดร. ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ  
ในปี 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
กรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง ดร. ศิริ การเจริญดี 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา  Monetary Economics and 
Econometrics จาก Monash University ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   
สาขา Economic Statistics and Monetary Economics และปริญญาตรี   
สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยม จาก University of Sydney ดร. ศิริ การเจริญดี 
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accrediation Program รุ่น DAP 4/2003 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2546 และหลักสูตร
Directors Certification Program รุ่น DCP 60/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในปี 2548   

นางโจอี้ ฮอร์น  (อายุ 43 ปี) 
กรรมการอิสระ 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นางโจอี้ ฮอร์น ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนมกราคม 2552  ในปี 2548 ถึงปี 2551 ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใน Norse Energy Corp. ASA (ซึ่งเป็น
บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง) 
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ Petrojarl ASA ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเรือบรรทุก
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ FPSO (Floating Production Storage and 
Offloading) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง นอกจากนี้ 
นางโจอี้ ฮอร์นยังเป็นผู้จัดการดูแลสมาคมนักศึกษาเก่า Williams College 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเคยดำรงตำแหน่ง Partner, Equity Research, HQ 
Norden Securities ในออสโล ประเทศนอร์เวย์ และ Vice President, Mergers 
and Acquisitions, Credit Suisse First Boston ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นางโจอี้ ฮอร์น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและ  
การจัดการจาก Yale University ในปี 2534 และระดับปริญญาตรีจาก Williams 
College ในปี 2530 นางโจอี้ ฮอร์น มีสัญชาติอเมริกันและพำนักอยู่ใน  
ประเทศสิงคโปร์ 
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นายอัศวิน คงสิริ  (อายุ 63 ปี) 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายอัศวิน คงสิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ช. การช่าง จำกัด 

(มหาชน) (ตั้งแต่ปี 2551) ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารธนาคาร

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่ปี 2548) ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหาบริษัท บริการเชื้อเพลิง

การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่ปี 2548) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

กองทุน Ton Poh Thailand Fund (ตั้งแต่ปี 2548) ดำรงตำแหน่งรองประธาน

กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด 

(มหาชน) (ตั้งแต่ปี 2546) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เอเค เพลส 

จำกัด  (ตั้งแต่ปี 2546) ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล) (ตั้งแต่  

ปี 2542) ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา  

และพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่ปี 

2536) และดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่  

ปี 2524) นายอัศวิน คงสิริ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา 

Philosophy, Politics and Economics จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ 

และผ่านการอบรมหลักสูตร Chairman 2000 Program รุ่น 5/2001 และ

หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 11/2001 จากสมาคม  

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2544 

 
นายเทอร์เจ สเก๊า  (อายุ 60 ปี) 
กรรมการอิสระ  
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายเทอร์เจ สเก๊า ดำรงตำแหน่งเป็น Independent Consultant ที่ Windglory 

Agent Limited ตั้งแต่ปี 2546 มีประสบการณ์การทำงานเป็น Executive 

Director ที่ Belships ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2546 ดำรงตำแหน่งเป็น Executive 

Director ที่ R.S. Platou / Fearnleys / Belship ออสโล ตั้งแต่ปี 2528 ถึงปี 2539 

และดำรงตำแหน่งเป็น Executive Director ที่ Thome & Partners ประเทศ

สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2520 ถึงปี 2528 นอกจากนี้ นายเทอร์เจ สเก๊ายังเคยดำรง  

ตำแน่งเป็น Ship Broker  ใน P.T. Johs Larsen จาการ์ต้า และใน N.R. Bugge 

AS Norway ตั้งแต่ปี 2515 ถึงปี 2518 นายเทอร์เจ สเก๊า สำเร็จการศึกษา 

Diploma in Shipping & Finance จาก London School of Foreign Trade 
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ผู้บริหาร

6 4 5 1 7 3 2

1. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
2. นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส 
3. นายจอห์น เครน 
4. นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร 
5. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ 
6. นายทอม สปริงกอล 
7. นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ 
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ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (อายุ 43 ปี) ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 
ประวัติของ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คณะกรรมการ” 

 

 

 

นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส (อายุ 44 ปี) เริ่มต้นทำงานกับบริษัท โทรีเซนไทย  
เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจขนส่งบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
จำกัด (มหาชน) ก่อนที่นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส จะเข้าร่วมงานกับบริษัท    
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารใน Zuellig Pharma ประเทศเกาหลี ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2550 เคยดำรง
ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปใน Metro Drug Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี 2546  
ถึงปี 2548 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใน American President 
Lines (“APL”) ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2546 และเคยรับผิดชอบ
งานหลายตำแหน่งใน APL นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐ  
อเมริกา และสำเร็จหลักสูตร Supply Chain Management จาก Stanford 
University ในปี 2542 และหลักสูตร Advance Management จาก INSEAD, 
Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2548 

นายจอห์น เครน(อายุ 49 ปี) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
(Chief Financial Officer) ให้กับบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)  
ในเดือนมีนาคม 2550 เพื่อดูแลจัดการเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรกของเมอร์เมด (IPO) หลังจากที่เมอร์เมดได้เข้าจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ นายจอห์น เครน ได้กลับเข้าไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) ในเดือนตุลาคม 2551 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่กลุ่มกลยุทธ์บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ 
นายจอห์น เครน มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นกรรมการใน Aspire Pacific 
Ltd. ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ 
การพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่ปี  2547 และเคยเป็นผู้บริหาร
ใน เจพี มอร์แกน ในนิวยอร์ก ฮ่องกง และไทย ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปี 2547  
ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ เจพี มอร์แกน นายจอห์น เครน เคยรับผิดชอบงาน  
ทางด้านการพัฒนาธุรกิจให้กับ United Technologies ประเทศสิงคโปร์ และ 
Unico (Japan) ในเซี่ยงไฮ้ นายจอห์น เครน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ของ Lauder Institute ที่ University of Pennsylvania และปริญญาโทบริหาร 
ธุรกิจสาขาการเงินจาก Wharton School และปริญญาโทด้านการจัดการสาขา 
International Studies จาก University of Pennsylvania ในปี 2533 และ  
ปริญญาตรี สาขา International Relations จาก Pomona College ในปี 2526 
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นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร (อายุ 51 ปี) เริ่มต้นทำงานกับบริษัท โทรีเซนไทย  

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2551 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่กลุ่มปฏิบัติการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด ก่อนที่

นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร จะเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิก อินเตอร์

เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2550 และเคยดำรงตำแหน่ง  

ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของบริษัท มาสเตอร์คาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล   

ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร  

จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์  

สหรัฐอเมริกา ในปี 2530 และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจอร์จ     

เมสัน สหรัฐอเมริกา ในปี 2524 นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร ได้ผ่านการอบรม

หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 40/2004 จากสมาคม  

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2547 

 

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (อายุ 48 ปี) เริ่มต้นทำงานกับบริษัท โทรีเซนไทย  

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ในเดือนสิงหาคม 2552 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงินและบัญชีบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท  

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ เคยดำรง

ตำแหน่งผู้จัดการสายบริหารการลงทุนตราสารทุนในธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของธนาคารในการเป็นกรรมการใน

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และในบริษัทอื่นๆ นอกจากนี้นางฐิติมา 

รุ่งขวัญศิริโรจน์ เคยดำรงตำแหน่ง Group Chief Financial Officer ในบริษัท   

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2549 นางฐิติมา  

รุ่งขวัญศิริโรจน์ เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial 

Officer) หรือตำแหน่งผู้บริหารสายการเงินและบัญชีในบริษัทชั้นนำหลายแห่ง 

อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสต์ 

เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอกเอเชีย จำกัด 

(มหาชน) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา

บัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร

หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ DAP 66/2007 จากสมาคม  

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2550 
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นายทอม สปริงกอล (อายุ 44 ปี) เริ่มต้นทำงานกับบริษัท โทรีเซนไทย   

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ในเดือนกันยายน 2552 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มพลังงานบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

(มหาชน) นายทอม สปริงกอล สั่งสมประสบการณ์งานในด้านอุตสาหกรรม

พลังงานทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ มามากกว่า 20 ปี และได้ทำงานอยู่ในประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 10 ปี นายทอม สปริงกอล 

เริ่มทำงานที่แรกที่ Shell ในประเทศอังกฤษ และใน 12 ปีที่ผ่านมาได้ร่วมงาน  

กับ Hess Ltd. ในหลายตำแหน่งหน้าที่ อาทิ Country Manager ประจำอาเซอร์

ไบจาน และดำรงตำแหน่งผู้จัดการสายการพาณิชย์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้และออสเตรเลียให้กับ Hess Ltd. ในระหว่างที่ร่วมงานกับ Hess   

Ltd. นายทอม สปริงกอล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในหลายบริษัท เช่นใน 

CarigaliHess โดยดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในส่วนของระบบการผลิตก๊าซ

ธรรมชาติหลักในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย นายทอม สปริงกอล สำเร็จ  

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Industrial Economics จาก Nottingham 

University ประเทศอังกฤษ 

 

นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ (อายุ 46 ปี) เริ่มต้นทำงานกับบริษัท โทรีเซนไทย  

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2551 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มทรัพยากรมนุษย์บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อนที่ นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ 

จะเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เคยดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บุคคลธนกิจ ธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2551  

และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารแห่งอเมริกา   

ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2546 นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ ได้รับประกาศนียบัตรสาขาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ในปี 2542 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคม 

สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2528 
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GROWTH
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุน

เชิงกลยุทธ์ (strategic investment holding company) บริษัทฯ มีธุรกิจหลักอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจ

พลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทโทรีเซน”) ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการ

ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447 ให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองตั้งแต่ปี 2528 และให้บริการขุดเจาะน้ำมัน  

และก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งตั้งแต่ปี 2538 ในปี 2552 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เพิ่มธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจเหมืองถ่านหินเข้ามา  

ในกลุ่มธุรกิจ  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือทั้งสิ้น 36 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่ให้บริการอยู่ทั่วโลก และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในช่วงระยะเวลา 2  

ถึง 3 ปี ข้างหน้านี้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังมีเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจำนวน 7 ลำ และเรือขุดเจาะอีก

จำนวน 2 ลำ รวมทั้งเรือซึ่งสั่งต่อใหม่อีกจำนวน 4 ลำ ประกอบด้วยเรือขุดเจาะจำนวน 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรม

โยธาใต้น้ำจำนวน 3 ลำ ซึ่งจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2553  

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2522 (“รอบบัญชี 2552”) บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มธุรกิจขนส่งประกอบด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงาน

บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ อาทิ การให้บริการเป็นตัวแทนเรือและการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือ กลุ่มธุรกิจพลังงาน

ประกอบด้วยธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งและธุรกิจเหมืองถ่านหิน กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานประกอบด้วยธุรกิจบริหาร

ท่าเรือ บริการโลจิสติกส์แก่บุคคลภายนอก ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจคลังสินค้า 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนบริหารงานโดยทีมผู้บริหารทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเพรียบพร้อมด้วยประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการถือหุ้น โดยลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงิน

รวมจำนวน 64 บริษัท และบริษัทร่วม 5 บริษัท บริษัทฯ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ตั้งแต่  

ปี 2538 ภายใต้สัญลักษณ์ “TTA” และยังเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีเซ็ท 50 ที่ประกอบด้วย

บริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก  

 ในปี 2550 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในรอบบัญชี 2552 บริษัทฯ   

ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 33.22 ของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด  

ที่ออก ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  

มีจำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้

แปลงสภาพเท่ากับ 113.40 ล้าน  

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งซึ่งนำโดย

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการแก่

เจ้าของและผู้ประกอบการเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกอง เรือบรรทุกตู้  

คอนเทนเนอร์ บริษัทการค้า บริษัท 

โลจิสติกส์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  

กองเรือของบริษัทฯ มีเรือจำนวน  
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ทั้งสิ้น 36 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปและเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประเภท Handysize จำนวน 28 ลำ   

และประเภท Handymax จำนวน 8 ลำ รวมทั้งเช่าเรือประเภท Handysize และประเภท Handymax มาเสริมกองเรืออีก 1 

ลำและ 3 ลำ ตามลำดับ ซึ่งมีระยะสัญญาเช่าถึง พ.ศ. 2554 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้บริการขนส่งสินค้าทั้ง  

แบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทาง การให้บริการแบบประจำเส้นทางจะมีเส้นทางการเดินเรือสายหลักวิ่งระหว่าง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน  ไปยังอ่าวเปอร์เซีย ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะที่การให้บริการแบบไม่

ประจำเส้นทางจะไม่มีการกำหนดเส้นทางการเดินเรือ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า การให้บริการขนส่งแบบประจำ

เส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทางนั้นสามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เนื่องจากหากมีการว่าจ้างเรือให้ขนส่งสินค้าแบบ

ประจำเส้นทางในเที่ยวขาออกไปยังตะวันออกกลาง ลูกค้ามักจะว่าจ้างเรือให้ขนส่งสินค้าในเที่ยวกลับมาเป็นแบบไม่ประจำเส้น

ทาง ประเภทของการให้บริการขนส่งแบบไม่ประจำเส้นทาง ได้แก่ การเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา (period time charters) 

การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) (“COA”) สัญญาเช่าระยะสั้นชนิดค่าระวางคงที่  

(short-term fixed contracts) และสัญญาระยะสั้นตามราคาค่าระวางของตลาด ณ ขณะนั้น (spot rate contracts)  

 ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ประกอบด้วยการให้บริการเป็นตัวแทนเรือในประเทศไทย เวียดนาม และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ และการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือทั่วภูมิภาค 

 กลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งนำโดยบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ให้บริการขุดเจาะน้ำมันและ  

ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และรับเหมาเกี่ยวกับงานขุดเจาะ  

นอกชายฝั่ง เมอร์เมดได้ขยายการดำเนินงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ ถือหุ้น  

อยู่ในเมอร์เมด ร้อยละ 57.14 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 21.18 ของเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (Merton Group 

(Cyprus) Ltd.) ในเดือนสิงหาคม 2552 เป็นที่คาดว่าการประกอบการเหมืองถ่านหินในเชิงพาณิชย์ของ เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) 

แอลทีดี จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2553 

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำโดยบริษัท   

ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”) ให้บริการ

งานโลจิสติกส์แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือบุคคลภายนอก   

การขนถ่ายสินค้า การให้เช่าคลังสินค้า และการบริหาร

ท่าเรือในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง 

 แผนภูมิต่อไปนี้แสดงโครงสร้างธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจ

ใหม่ 
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หมายเหตุ (1) โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ผ่านทาง EMC Gestion S.A.S               

 (2)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 89.55 ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)               

 (3)  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 35.40 และ โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ถือหุ้นร้อยละ 21.74 ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)               

 (4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Nemo Subsea IS และ Nemo Subsea AS               

 (5) As of 30 September 2009, each of the 34 dry bulk vessel owning subsidiaries owns one vessel.                

 (6) เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 2 ลำ เป็นเจ้าของและบริหารงานโดย PT Perusahaan Pelayaran Equinox               

 (7) ในงบการเงินรวมจัดให้ เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี เป็นการลงทุนทั่วไป               

แผนภูมิ4:โครงสร้างกลุ่มบริษัทโทรีเซนภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่

กลุ่มพลังงาน กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี(7) 

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)(3) 

Nemo Subsea AS(4) 

บริษัท ทอร์ ฟอร์จูน ชิปปิ้ง  
พีทีอี แอลทีดี 

บริษัท ทอร์ เฟรนชิป ชิปปิ้ง  
พีทีอี แอลทีดี 

บริษัท ทอร์ ฮอไรซัน ชิปปิ้ง  
พีทีอี แอลทีดี 

บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด 

บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด 

บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (มาเลเซีย) จำกัด 

บริษัท เอ็มทีอาร์-1 (สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด 

บริษัท เอ็มทีอาร์-2 (สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด 

บริษัท เมอร์เมด เคนชาน่า ริก 1 พีทีอี ลิมิเต็ด 

บริษัท เมอร์เมด เคนชาน่า ริก 2 พีทีอี ลิมิเต็ด 

บริษัท เคนชาน่า เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ เอสดีเอ็น  
บีเอชดี 

บริษัท เมอร์เมด เคนชาน่า ริกส์ 
(Labuan) พีทีอี จำกัด 

บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทรีเซน วินามา เอเยนต์ซีส์  
คอมพานี ลิมิเต็ด 

บริษัท เฟิร์นเล่ย์ ชิปโบรคกิ้ง 
ไพรเวท จำกัด 

บริษัท เฟิร์นเล่ย์ ดราย คาร์โก้ 
(สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด 

บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

บริษัท เวิลด์คลาส อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี 

Nemo Subsea IS(4) 

โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด 

บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมันนี จีเอ็มบีเอช 

บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์  
พีทีอี แอลทีดี 

บริษัท บาคองโค จำกัด(1) 

บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ 
ซัพพลายส์ จำกัด 

บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด 

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) 
จำกัด 

โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 
(มหาชน) (2)  

บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ (สิงโปร์) พีทีอี จำกัด 

บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด 

บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) แอลทีดี 

บริษัทย่อย 34 บริษัท(5) 

PTPerusahaanPelayaranEquinox(6)

บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) แอลทีดี 

โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 

บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

โทรีเซน อินโดไชน่า เอสเอ 

บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

พีที ซีสเคป เซอร์เวย์ อินโดนีเซีย 

บริษัท ซีสเคป อินสเปคชั่น  
เซอร์วิสเซส พีทีอี ลิมิเต็ด 

บริษัท อัลลายด์ มารีน แอนด์  
อิควิปเมนท์ เอสดีเอ็น บีเอชดี 

บริษัท เมอร์เมด เทรนนิ่ง แอนด์ เทคนิคคัล เซอร์วิสเซส จำกัด 

ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต  
เซอร์วิสเซส จำกัด 

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนส่ง จำกัด 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด 

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท 
จำกัด 

100%

100%

100%

100%

100%

99.9%

99.9%

99.9%

49%

100%

100%

99.9%

50%

49%

51%

99.9%

100%

21.18%

100%

100%

100%

90%

97%

25%

80%

100%

80%

100%

75%

40%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

57.14% 100%

99.9%

51%

51%

100%

49%

89.55%

99.9%

99.9%

99.9%

99.9%

100% 100%

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

กลุ่มขนส่ง
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จุดแข็งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทโทรีเซน

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโทรีเซนขึ้นอยู่กับการบริหารกลุ่มธุรกิจ และการดำเนินการที่รอบคอบและมี

ประสิทธิภาพที่สามารถทำให้กลุ่มบริษัทโทรีเซนขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการบริการที่เสนอให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

และชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตจำนงที่จะมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่ม รวมทั้ง

การกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตของธุรกิจเหล่านี้ บริษัทฯ ต้องการมีการเติบโตอย่างสมดุลและสอดคล้องกัน  

ในกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่ม ด้วยการมองหาและประเมินโอกาสในเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะประสบความสำเร็จให้ถึงหรือสูงกว่าระดับ

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 สภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินปัจจุบันอาจมีผลกระทบในด้านเวลาสำหรับโอกาสต่าง ๆ แต่บริษัทฯ ก็ตั้งใจจะ

มุ่งที่การสร้างเม็ดเงินจากสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักและการลงทุนบางอย่าง รวมทั้งการจัดสรรกระแสเงินสดเพื่อที่จะเร่ง

เป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ระยะกลางของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีจุดแข็งในการแข่งขันดังต่อไปนี้

 สร้างกลุ่มธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความเติบโต  

อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง ธุรกิจงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง 

งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือต่างๆ การผลิตปุ๋ย ธุรกิจเหมืองถ่านหินและการขนส่งและ  

โลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับถ่านหิน โดยวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความหลากหลายของธุรกิจคือเพื่อลดความผันผวนของวัฎจักร

ทางธุรกิจ และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทโทรีเซน เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นที่การมองหาการ

ลงทุนใหม่ที่ถ่วงดุลกับธุรกิจที่มีอยู่ กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจขึ้นอีก  

ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจบริการขุดเจาะของกลุ่มบริษัทโทรีเซน จะให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจการผลิตขั้นต้นน้ำ ในขณะ  

ที่ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจะให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจการผลิตขั้นปลายน้ำ กลุ่มบริษัทโทรีโซนจึงสามารถลดความผันผวนของ

รายได้ นอกจากนี้ เนื่องจากประเภทของสินค้าที่ใช้ขนส่งโดยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองนั้นมีความหลากหลาย จึงช่วยลด

ความเสี่ยงจากวัฎจักรขาขึ้นและขาลงของสินค้าแต่ละตัวได้ อีกทั้งการมีทั้งสัญญาเช่าระยะสั้น (spot rate) และสัญญาเช่า

ระยะยาว (charter contracts) ผสมผสานกัน ช่วยให้กลุ่มบริษัทโทรีเซนสามารถลดความผันผวนของรายได้ และได้ผลดี  

เมื่ออัตราค่าเช่าเรือระยะสั้นเพิ่มขึ้น 

 การทำธุรกิจในตลาดเฉพาะที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเริ่ม กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เลือกที่จะมุ่งเน้นให้บริการลูกค้า

ในตลาดเฉพาะ การที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทยช่วยให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้เปรียบจากฐานทางภูมิศาสตร์   

เพื่อให้บริการในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัทโทรีเซนถือเป็นบริษัทแรกบริษัทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในตลาดเฉพาะ

ของธุรกิจการขุดเจาะ และด้านวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังเป็นหนึ่ง  

ในบริษัทแรกที่มุ่งเน้นให้บริการโลจิสติกส์ อย่างมืออาชีพในประเทศเวียดนาม และมีความได้เปรียบจากการบุกเบิกตลาด  

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซน  

เป็นหนึ่งในบริษัทแรกที่มุ่งเน้นให้บริการโลจิสติกส์ถ่านหินแบบ “ตรงต่อเวลา”  (“just-in-time”) ในประเทศไทย และได้ลงทุน

ในโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะทำธุรกิจนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนเชื่อว่าการมุ่งเน้นที่ตลาดเฉพาะจะช่วยให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน 

สามารถคงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ 

 กองเรือและบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูง ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมีกองเรือประเภท  

Handysize 28 ลำ และ ประเภท Handymax 8 ลำ ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าเรือเหล่านี้สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายชนิด 
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และอาจนำมาใช้สลับสับเปลี่ยนสำหรับการให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางหรือบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง  

ตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ลงทุนจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซน  

จะรักษามาตรฐานให้สูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่สถาบันจัดอันดับชั้นเรือกำหนดไว้ เมอร์เมดมีกองเรือที่ประกอบไปด้วยเรือขุด

เจาะ 2 ลำ ที่ให้บริการขุดเจาะต่างๆ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจำนวน 7 ลำ ซึ่งให้บริการตรวจสอบใต้น้ำ 

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานก่อสร้างบางประเภท งานซ่อมแซมและช่วยเหลือฉุกเฉิน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นหลัก เมื่อเร็วๆ นี้ เมอร์เมดได้ขยายธุรกิจออกไปยังจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และบราซิล กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็น

เจ้าของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ซึ่งช่วยให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน สามารถให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และสามารถควบคุมต้นทุน  

การดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้ง สามารถเสนอราคาที่แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างมากในการสร้างชื่อของ  

กลุ่มบริษัทโทรีเซน ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และรักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับลูกค้า ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและ

เมอร์เมด ได้เช่าเรือมาเสริมกองเรือเป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มความสามารถในการให้บริการ

โดยไม่เกิดค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้มีการตกลงสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้ง  

เทกองใหม่ 5 ลำ และเมอร์เมดได้มีการตกลงสั่งซื้อเรือขุดเจาะใหม่ 1 ลำ และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใหม่ 3 ลำ 

ซึ่งจะส่งมอบในอีก 2 ถึง 3 เดือนข้างหน้า 

 โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการให้บริการที่เน้นความสำคัญของลูกค้า ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้พัฒนา

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับท่าเรือนานาชาติหลายแห่ง ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจ

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังมีความได้เปรียบจากการมีเครือข่ายตัวแทนเดินเรือและสำนักงานต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์กับ

ท่าเรือ เพื่อให้บริการกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระยะยาวที่ทำธุรกิจด้วยกันหลายครั้ง เมอร์เมดมีโรงงานมาตรฐานระดับ

โลกที่ชลบุรี ประเทศไทย และมีหน่วยสนับสนุนงานชายฝั่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ต้า ประเทศ

อินโดนีเซีย รวมทั้งในประเทศสิงค์โปร์ และประเทศกาตาร์ในตะวันออกกลาง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

โทรีเซน และยังได้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่นในตลาดลูกค้าที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน สามารถพัฒนาความ

สัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบริษัทน้ำมันในท้องถิ่นและก๊าซธรรมชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาค 

 มีลูกค้าที่มีความแข็งแกร่งและมีความหลากหลาย ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้บริการลูกค้าที่มีความ  

หลากหลายจำนวนมากกว่า 700 ราย รวมทั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศชั้นนำ เจ้าของเรือและผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียง  

ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่สิบอันดับแรกมีสัดส่วนร้อยละ 47.75 ของรายได้

จากการเดินเรือทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 รายได้จึงไม่อิงกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมอร์เมดได้สร้างชื่อเสียงให้เป็น

ที่ยอมรับกับฐานลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและ

การบริการขุดเจาะชั้นนำบริษัทหนึ่ง โดยมีการให้บริการที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพให้กับคู่ค้าระดับ

สูง อาทิ Amerada Hess, Chevron และ British Petroleum  

 รูปแบบการทำธุรกิจที่ขยายได้ กลุ่มบริษัทโทรีเซน เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 2447 โดยเริ่มจากเป็นบริษัทเล็กๆ ที่ให้

บริการเกี่ยวกับการเดินเรือ ที่ให้บริการกับบริษัทนอร์เวย์รอบๆ ฝั่งของประเทศจีน นับจากนั้นมา กลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้แสดง

ให้เห็นความสามารถในการปรับตัว และการขยายรูปแบบธุรกิจ โดยขยายการบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโทรีเซน และ  

การดำเนินการไปสู่บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง งานบริการนอกชายฝั่ง และบริการอื่นๆ  กลุ่มบริษัทโทรีเซน   

ได้สร้างฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแรง ที่ทำให้กลุ่ม บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปยังแขนงที่อาจส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ที่มีอยู่แล้ว 
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 สถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ถึงแม้ว่ารอบบัญชี 2552 เป็นปีที่ประสบปัญหา กลุ่มบริษัทโทรีเซนยังคงสามารถสร้าง

รายได้จากดำเนินงานจำนวน 19,959.92 ล้านบาท  และกำไรก่อนดอกเบี้ย/ภาษี/ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (EBITDA) 

จำนวน 5,266.55 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้ดำเนินกลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างรอบคอบในการรักษาสัดส่วน  

หนี้สินต่อทุน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนหนี้ทั้งหมดต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย/ภาษี/ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย  (EBITDA)   

ซึ่งเท่ากับ 1.33 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและประวัติการเงินที่ดี 

ดังนั้น กลุ่มบริษัทโทรีเซน เชื่อว่าสถานภาพที่เข้มแข็งทางการเงินของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ทำให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน มีความ  

ได้เปรียบเมื่อภาวะการณ์ทางธุรกิจถดถอยโดยสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ถูก 


กลยุทธ์การทำธุรกิจของกลุ่มโทรีเซน

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความตั้งใจที่จะสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น  

เพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investment holding company) นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจ  

การขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน (infrastructure) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของ  

กลุ่มธุรกิจซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลของกลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มของบริษัทฯ มากขึ้น ส่วนประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์การ  

ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือ (ก) หาโอกาสการขยายธุรกิจและบริการไปยังภูมิภาคใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม  

บริษัทโทรีเซน มีจุดแข็งในการแข่งขันในตลาดมากขึ้น หรือช่วยต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ (ข) ซ่อมแซม ปรับปรุง และขยายกองเรือ

ของกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และกองเรือขุดเจาะอย่างต่อเนื่อง โดยการต่อเรือใหม่และซื้อเรือในตลาดมือสอง 

และ (ค) รักษาส่วนประกอบของรายได้และผลกำไรที่มั่นคงให้มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน มีกระแสเงินสด

เพียงพอพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การชำระคืนหนี้ การลงทุนใหม่ และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 

กลยุทธ์ทางธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีดังนี้

 การตัดสินใจลงทุนด้วยหลักของเหตุผล และแผนการขยายธุรกิจแบบครบวงจร กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือ  

การต่อยอดนโยบายธุรกิจครบวงจรของกลุ่มบริษัทโทรีเซนและหาโอกาสหารายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทโทรีเซนมากขึ้น  

และมีกระแสเงินสดในอนาคตข้างหน้า กลุ่มบริษัทโทรีเซนจะทำการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อทำให้สายธุรกิจในปัจจุบันเข้มแข็งขึ้น  

และขยายไปยังตลาดเฉพาะใหม่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น จากการเข้าซื้อหุ้นของเมอร์ตันและ UMS เมื่อเร็วๆ นี้ จะทำให้กลุ่ม  

บริษัทโทรีเซนมีความสามารถจัดหาและทำเหมืองถ่านหิน รวมทั้งขนส่งถ่านหินด้วยเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซน และขายถ่านหิน

ให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทโทรีเซน อาจเลิกบริษัทที่มีอยู่ที่ไม่สร้างรายได้และกำไรที่ดีและหันมามุ่งเน้นกับธุรกิจ  

ที่มีโอกาสเติบโตและให้ผลลัพธ์ในอัตราก้าวกระโดดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยจะต้องเป็นธุรกิจที่จะเติบโต  

ได้ตามที่ต้องการและเหมาะสมกับต้นทุนทางการเงิน กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ดำเนินนโยบายปรับปรุงและขยายกองเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกองอย่างต่อเนื่อง และมีการสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 5 ลำเรือขุดเจาะจำนวน 1 ลำ และ  

เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำจำนวน 3 ลำ ในขณะที่ทั่วโลกมีความต้องการมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

ที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และประวัติการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  

โทรีเซน ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน มีความได้เปรียบในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจที่กลุ่มบริษัทโทรีเซน กำลังดำเนินการอยู่   
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 ความหลากหลายของกองเรือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและกลุ่มลูกค้า ในรอบบัญชี 2552 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้า

แห้งเทกองและเมอร์เมดได้สร้างรายได้

เป็นจำนวนร้อยละ 65.86 และ ร้อยละ 

24.83 ของรายได้รวมของบริษัท  

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

(มหาชน) ในอีก 5 ปีข้างหน้า   

กลุ่มบริษัทโทรีเซนตั้งใจที่จะสร้าง  

ความสมดุลและความหลากหลาย  

ของธุรกิจโดยจำแนกเป็นธุรกิจการ

ขนส่ง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน และ

ธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

(infrastructure) ความสมดุลและ  

ความหลากหลาย ในกลุ่มธุรกิจนี้จะ  

มุ่งเน้นไปยังระบบภายในหน่วยธุรกิจ

แต่ละหน่วยด้วย ธุรกิจบรรทุก  

สินค้าแห้งเทกองมีความตั้งใจที่จะเพิ่ม  

 

สัดส่วนของสัญญาเช่าระยะกลางชนิดค่าระวางคงที่ 

(medium-term fixed rate contracts) ซึ่งกลุ่มบริษัท  

โทรีเซนเชื่อว่าจะสามารถลดความผันผวนได้ เรือเหล่านี้จะ

ยังคงขนส่งสินค้าที่มีความหลายหลาย ในรอบบัญชี  2552 

ประกอบด้วย ผลิตภัณท์เหล็ก (ประมาณ ร้อยละ 30)   

ปุ๋ย (ประมาณร้อยละ 25) กระดาษและผลิตภัณฑ์ไม้ 

(ประมาณร้อยละ 9) ถ่านหิน (ประมาณร้อยละ 9) 

ผลิตภัณฑ์เกษตร (ประมาณร้อยละ 9) สินแร่ (ประมาณ  

ร้อยละ 7) แร่เหล็ก (ประมาณร้อยละ 5)  และสินค้าทั่วไป 

(ประมาณร้อยละ 6) นอกจากจะมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

โดยให้บริการทั้งในกลุ่มธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำแล้ว 

เมอร์เมดยังมีจุดมุ่งหมายในการที่จะรักษาความผสมผสานของระยะเวลาในการทำสัญญา ทั้งสัญญาการขุดเจาะระยะยาวและ

สัญญาวิศวกรรมโยธาใต้น้ำระยะสั้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดความผันผวนของรายได้ เมอร์เมดตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวน

สัญญาระยะยาวในธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ เพื่อที่จะลดความผันผวนของรายได้ให้มากยิ่งขึ้น 

 เน้นกลยุทธ์การลงทุน การซื้อเรือ และปรับปรุงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง  

ได้ดำเนินการปรับปรุงกองเรือ เพื่อทำให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน อยู่ในตลาดในฐานะผู้ให้บริการเรือที่มีอายุน้อยกว่าและมี

ประสิทธิภาพเหนือกว่า ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะตั้งเป้าหมายที่การผสมผสานกันระหว่างการซื้อเรือสั่งต่อใหม่  

และการซื้อเรือมือสอง เนื่องจากราคาของเรือได้ลดลงในปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น เมอร์เมดได้ซื้อเรือเมอร์เมด เอเชียน่าและ

เรือเมอร์เมด เอนดัวเรอร์ ในตลาดเรือมือสองในราคาที่ไม่แพง เพื่อที่จะขยายธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ  

ที่มา : TTA 

แผนภูมิ5:สินค้าที่ขนส่งจำแนกตามประเภทของสินค้า
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 ขยายอายุการทำงานของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง นอกเหนือจากกลยุทธ์ซื้อเรือและปรับปรุงกองเรือของ  

กลุ่มบริษัทโทรีเซน แล้ว กลุ่มบริษัทโทรีเซน ยังมีแผนขยายอายุงานของกองเรือจำนวนหนึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะทำให้เรือ  

มีอายุงานยาวนานขึ้น สามารถทำรายได้ได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่น่าสนใจในภาวะตลาดที่อัตราค่าเช่าเรือลดต่ำลง เนื่องจาก

ต้นทุนส่วนใหญ่ได้มีการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาไปแล้ว ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายการในรักษาเรือให้อยู่ในสภาพดีที่ผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำของสถาบันจัดอันดับชั้นเรือต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจ  

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใช้เงินจำนวน 519.71 ล้านบาท ในปี 2552 สำหรับเรือ 12 ลำ ในการนำเรือเข้าอู่แห้งและเข้ารับ

การตรวจสอบสภาพเรือ ภายในปี 2555 เรือจำนวน 16 ลำ จากจำนวน 36 ลำ จะมีอายุ 25 ปี 

 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่และนำเสนอวิธีการทำงานแบบใหม่ ในรอบบัญชี 2552 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมุ่งเน้น  

ที่การปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตผลงานและความมีประสิทธิภาพของงาน   

รวมถึงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงเหล่านี้ในส่วนของบริษัทฯ และธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้ง  

เทกองจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2553 โดยกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงในลักษณะเดียวกันนี้ทั่วทั้งกลุ่มบริษัท  

โทรีเซน นอกจากนี้ การพัฒนาระบบต่างๆ นี้คาดว่าจะช่วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยในการตัดสินใจ  

ที่ดีขึ้น  



48 รายงานประจำปี 2552 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

 ธุรกิจของบริษัทในกลุ่มโทรีเซน ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ  

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง 
 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดินเรือที่บริหารงานโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สุด โดยเป็น  

เจ้าของเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประเภท  Handysize และประเภท Handymax โดยขนาดของเรือ  

มีตั้งแต่ 16,211 เดทเวทตัน ไปจนถึง 52,375 เดทเวทตัน เรือของบริษัทฯ สามารถบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั้งแบบขนส่ง  

เป็นปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว หรือขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น แร่เหล็ก ถ่านหิน เมล็ดธัญพืช 

ซีเมนต์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าไม้ 

 ในรอบบัญชี 2552 บริษัทฯ ได้ขายเรือมือสอง 8 ลำ   

บริษัทฯ ได้สั่งต่อเรือใหม่ 5 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 53,000 

เดทเวทตัน เพื่อทำการส่งมอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 กองเรือโทรีเซนมีขนาดระวางบรรทุก

สินค้ารวม 1,050,893 เดทเวทตัน ระวางบรรทุกเฉลี่ย 27,185  

เดทเวทตัน และมีอายุเฉลี่ย 19.05 ปี ขนาดของกองเรือของ  

กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ลดลงจากจำนวน 48 ลำ ในปี 2548 เป็น

จำนวน 36 ลำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และมีขนาดระวาง

บรรทุกสินค้ารวมลดลงจาก 1,230,514 เดทเวทตัน เป็น 1,050,839 

เดทเวทตัน ในระยะเวลาเดียวกัน แผนภูมิต่อไปนี้แสดงพัฒนาการ

ของกองเรือโทรีเซนจากปี 2549 ถึง 2552 

 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประกอบด้วย (ก) การให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง เป็นการให้เช่าเรือ

เพื่อวิ่งตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้แล้ว และเข้าจอดเทียบท่าตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า และ (ข) การให้บริการแบบไม่ประจำ  

เส้นทาง เป็นการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา หรือรับส่งสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา  


กองเรือของบริษัทฯ

 บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด (“TCB”) มีหน้าที่ดูแลจัดการการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และเทคนิคของกองเรือใน

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง กองเรือที่มีอยู่ประกอบด้วย เรือที่มีระวางสองชั้น (tween-deckers) เรือที่มีระวางบรรทุก

สินค้าแห้งเทกองโดยเฉพาะ (Open hatch/box-shaped vessels) และเรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบมาตรฐาน (conventional 

bulk vessels) ถึงแม้ว่าเรือแต่ละประเภทดังกล่าวจะสามารถใช้สลับสับเปลี่ยนกันในการขนส่งสินค้าได้ เรือแต่ละประเภทก็มี

ข้อดีของตัวเอง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตาราง1:คุณลักษณะของเรือแต่ละประเภท

 แบบเรือ ลักษณะ  
 เรือที่มีระวางสองชั้น  เรือประเภทนี้มีระวางกั้นกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้สะดวกมากขึ้นในการขนส่ง

สินค้าที่เป็นกระสอบ เป็นชิ้นๆ หรือที่ไม่สามารถมัดรวมกันได้ นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยังสามารถ

บรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไปได้เช่นกัน การใช้ปั้นจั่นหรือรอกสองหัวเข้าด้วยกันยังช่วยให้เรือ

สามารถยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้  

 

 เรือที่มีระวางบรรทุก

สินค้าเทกองโดยเฉพาะ  

เรือบรรทุกสินค้าเทกองที่มีระวางบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะ มีฝาระวางที่เปิดได้กว้างกว่าเรือบรรทุก

สินค้าเทกองแบบทั่วไป ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในการบรรทุกสินค้าที่เป็นชิ้นๆ เช่น   

เหล็กเส้น และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยังสามารถบรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไป

ได้เช่นกัน 

 

 เรือบรรทุกสินค้าเทกอง

แบบมาตรฐาน  

เรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบมาตรฐาน เป็นเรือที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการบรรทุกสินค้า  

เทกองทั่วๆ ไป มากที่สุด สมกับชื่อของเรือนั่นเอง  

 

 ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 

ตาราง2:โครงสร้างกองเรือโทรีเซน

 จำนวนเรือ 

  จำนวนเรือที่บริษัท
เป็นเจ้าของ

เรือที่เช่ามา
(ระยะกลาง) เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม 

 Handysize  28    1   -   29    

 Handymax  8     3     5     16    

 รวม 36 4 5 45 

 อายุเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซน 

  
เรือที่บริษัทเป็น

เจ้าของ
เรือที่เช่ามา
(ระยะกลาง) เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม 

 Handysize 22.07 23.18 - 22.12  

 Handymax 13.24 4.94 - 10.75  

 รวม 19.05 8.46 - 17.42 

 ที่มา : TTA  

แผนภูมิ6:จำนวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี

ที่มา : TTA 
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ตาราง1:คุณลักษณะของเรือแต่ละประเภท

 แบบเรือ ลักษณะ  
 เรือที่มีระวางสองชั้น  เรือประเภทนี้มีระวางกั้นกลางหรือมีระวางเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้สะดวกมากขึ้นในการขนส่ง

สินค้าที่เป็นกระสอบ เป็นชิ้นๆ หรือที่ไม่สามารถมัดรวมกันได้ นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยังสามารถ

บรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไปได้เช่นกัน การใช้ปั้นจั่นหรือรอกสองหัวเข้าด้วยกันยังช่วยให้เรือ

สามารถยกสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้  

 

 เรือที่มีระวางบรรทุก

สินค้าเทกองโดยเฉพาะ  

เรือบรรทุกสินค้าเทกองที่มีระวางบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะ มีฝาระวางที่เปิดได้กว้างกว่าเรือบรรทุก

สินค้าเทกองแบบทั่วไป ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในการบรรทุกสินค้าที่เป็นชิ้นๆ เช่น   

เหล็กเส้น และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยังสามารถบรรทุกสินค้าเทกองแบบทั่วไป

ได้เช่นกัน 

 

 เรือบรรทุกสินค้าเทกอง

แบบมาตรฐาน  

เรือบรรทุกสินค้าเทกองแบบมาตรฐาน เป็นเรือที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการบรรทุกสินค้า  

เทกองทั่วๆ ไป มากที่สุด สมกับชื่อของเรือนั่นเอง  

 

 ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 

ตาราง2:โครงสร้างกองเรือโทรีเซน

 จำนวนเรือ 

  จำนวนเรือที่บริษัท
เป็นเจ้าของ

เรือที่เช่ามา
(ระยะกลาง) เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม 

 Handysize  28    1   -   29    

 Handymax  8     3     5     16    

 รวม 36 4 5 45 

 อายุเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซน 

  
เรือที่บริษัทเป็น

เจ้าของ
เรือที่เช่ามา
(ระยะกลาง) เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม 

 Handysize 22.07 23.18 - 22.12  

 Handymax 13.24 4.94 - 10.75  

 รวม 19.05 8.46 - 17.42 

 ที่มา : TTA  
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ตาราง3:รายชื่อกองเรือโทรีเซน
 เรือที่มีระวางสองชั้น 

 ชื่อเรือ วันที่ส่งมอบเรือ
จากอู่ต่อเรือ เดทเวทตัน อายุ ชนิดของเรือ การจัดชั้นเรือ 

 1. ทอร์เซลเลอร์ 21/3/2529 16,248 23.55 

 TD-15A  

 ABS   
 2. ทอร์ซี 28/4/2529 16,248 23.44 LR   
 3. ทอร์สกิปเปอร์  4/11/2529 16,211 22.92 LR  
 4. ทอร์สปิริต  11/6/2529 16,225 22.80 LR  
 5. ทอร์สตาร์  22/11/2528 16,248 23.32 LR  
 6. ทอร์ซัน  4/7/2529 16,223 23.26 LR  
 7. ทอร์ นาวิเกเตอร์ 29/3/2530 20,358 22.52 

Passat 

LR  
 8. ทอร์ นอติก้า 9/12/2531 20,542 20.82 BV  
 9. ทอร์ เนปจูน 1/3/2532 20,377 20.60 GL  
 10. ทอร์ เน็กซัส 1/1/2532 20,377 20.76 GL  
 11. ทอร์ นอติลุส 6/5/2531 20,457 21.42  BV   
 12. ทอร์ เนคตาร์ 1/1/2533 20,433 19.76  GL   
 13. ทอร์ เนรัส 1/1/2531 20,380 21.76  LR   

 เรือบรรทุกสินค้า 
 14. ทอร์ ไพล็อต 22/25/2529  33,400  23.38 

Standard Bulk 
< 40,000 dwt 

LR  
 15. ทอร์ ออร์คิด 27/9/2528  34,800  24.02 BV  
 16. ทอร์ โลตัส 18/2/2528  35,458  24.63 BV  
 17. ทอร์ เวนเจอร์ 14/6/2529  41,824  23.31 

Standard Bulk 
> 40,000 dwt 

LR  
 18. ทอร์ ไดนามิค 30/4/2534  43,497  18.43 BV  
 19. ทอร์ อินทิกริตี้ 2/4/2544  52,375  8.50 BV  
 20. ทอร์ จัสมิน 22/8/2528  36,633  24.12 

Box Shape Bulk (Box) 
DNV  

 21. ทอร์ จูปิเตอร์ 18/8/2529  36,992  23.13 ABS  
 22. ทอร์ เวฟ 30/7/2541  39,042  11.18 Open Hatch / Box < 40,000 dwt ABS  
 23. ทอร์ วิน 18/11/2541  39,087  10.87 Shape  ABS  
 24. ทอร์ เอนเนอร์ยี 16/11/2537  42,529  14.88 

Open Hatch / Box 
Shape 

 NKK  
 25. ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/4/2538  42,529  14.48 Bulk (Box) NKK  
 26. ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/7/2538  42,529  14.19 > 40,000 dwt DNV  
 27. ทอร์ ฮาร์โมนี่ 21/3/2545  47,111  7.53  DNV  
 28. ทอร์ ฮอไรซัน 1/10/2545  47,111  7.00  BV  
 29. ทอร์ แชมเปี้ยน 1/12/2525  25,150  26.85 

Open Hatch / Box 
Shape Con-Bulkers (Box) 

GL  
 30. ทอร์ กัปตัน 1/5/2526  25,085  26.44 GL  
 31. ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 24/6/2526  24,900  26.29 GL  
 32. ทอร์ คอมมานเดอร์ 1/5/2527  26,140  25.43 LR  
 33. ทอร์ ทริบิวท์ 3/1/2528  23,224  24.76 

Open Hatch / Box 
Shape Wismar (Box) 

BV  
 34. ทอร์ แทรเวลเลอร์ 30/11/2528  24,126  23.85 LR  
 35. ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ 8/8/2529  23,930  23.16 BV  
 36. ทอร์ ทรานสิท 1/12/2529  23,042  22.85 ABS  
 รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน1,050,839เดทเวทตัน 



 

ABS  :  Amercian Bureau of Shipping   BV    :  Bureau Veritas    
DNV  :  Det Norske Veritas   GL    :  Germanischer Lloyd    
LR    :  Lloyd’s Register   NKK  :  Nippon Kaiji Kyokai    
ที่มา : TTA   
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ตาราง3:รายชื่อกองเรือโทรีเซน
 เรือที่มีระวางสองชั้น 

 ชื่อเรือ วันที่ส่งมอบเรือ
จากอู่ต่อเรือ เดทเวทตัน อายุ ชนิดของเรือ การจัดชั้นเรือ 

 1. ทอร์เซลเลอร์ 21/3/2529 16,248 23.55 

 TD-15A  

 ABS   
 2. ทอร์ซี 28/4/2529 16,248 23.44 LR   
 3. ทอร์สกิปเปอร์  4/11/2529 16,211 22.92 LR  
 4. ทอร์สปิริต  11/6/2529 16,225 22.80 LR  
 5. ทอร์สตาร์  22/11/2528 16,248 23.32 LR  
 6. ทอร์ซัน  4/7/2529 16,223 23.26 LR  
 7. ทอร์ นาวิเกเตอร์ 29/3/2530 20,358 22.52 

Passat 

LR  
 8. ทอร์ นอติก้า 9/12/2531 20,542 20.82 BV  
 9. ทอร์ เนปจูน 1/3/2532 20,377 20.60 GL  
 10. ทอร์ เน็กซัส 1/1/2532 20,377 20.76 GL  
 11. ทอร์ นอติลุส 6/5/2531 20,457 21.42  BV   
 12. ทอร์ เนคตาร์ 1/1/2533 20,433 19.76  GL   
 13. ทอร์ เนรัส 1/1/2531 20,380 21.76  LR   

 เรือบรรทุกสินค้า 
 14. ทอร์ ไพล็อต 22/25/2529  33,400  23.38 

Standard Bulk 
< 40,000 dwt 

LR  
 15. ทอร์ ออร์คิด 27/9/2528  34,800  24.02 BV  
 16. ทอร์ โลตัส 18/2/2528  35,458  24.63 BV  
 17. ทอร์ เวนเจอร์ 14/6/2529  41,824  23.31 

Standard Bulk 
> 40,000 dwt 

LR  
 18. ทอร์ ไดนามิค 30/4/2534  43,497  18.43 BV  
 19. ทอร์ อินทิกริตี้ 2/4/2544  52,375  8.50 BV  
 20. ทอร์ จัสมิน 22/8/2528  36,633  24.12 

Box Shape Bulk (Box) 
DNV  

 21. ทอร์ จูปิเตอร์ 18/8/2529  36,992  23.13 ABS  
 22. ทอร์ เวฟ 30/7/2541  39,042  11.18 Open Hatch / Box < 40,000 dwt ABS  
 23. ทอร์ วิน 18/11/2541  39,087  10.87 Shape  ABS  
 24. ทอร์ เอนเนอร์ยี 16/11/2537  42,529  14.88 

Open Hatch / Box 
Shape 

 NKK  
 25. ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/4/2538  42,529  14.48 Bulk (Box) NKK  
 26. ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/7/2538  42,529  14.19 > 40,000 dwt DNV  
 27. ทอร์ ฮาร์โมนี่ 21/3/2545  47,111  7.53  DNV  
 28. ทอร์ ฮอไรซัน 1/10/2545  47,111  7.00  BV  
 29. ทอร์ แชมเปี้ยน 1/12/2525  25,150  26.85 

Open Hatch / Box 
Shape Con-Bulkers (Box) 

GL  
 30. ทอร์ กัปตัน 1/5/2526  25,085  26.44 GL  
 31. ทอร์ คอนฟิเดนซ์ 24/6/2526  24,900  26.29 GL  
 32. ทอร์ คอมมานเดอร์ 1/5/2527  26,140  25.43 LR  
 33. ทอร์ ทริบิวท์ 3/1/2528  23,224  24.76 

Open Hatch / Box 
Shape Wismar (Box) 

BV  
 34. ทอร์ แทรเวลเลอร์ 30/11/2528  24,126  23.85 LR  
 35. ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ 8/8/2529  23,930  23.16 BV  
 36. ทอร์ ทรานสิท 1/12/2529  23,042  22.85 ABS  
 รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน1,050,839เดทเวทตัน 



 

  กองเรือของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทย (ยกเว้น เรือ ทอร์ ฮอไรซัน จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติสิงคโปร์) 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือแต่ละลำโดยผ่านบริษัทย่อย กลยุทธ์ในการบริหารกองเรือของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีสินค้าและลูกค้า

ที่หลากหลาย บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาความสมดุลระหว่างการให้บริการเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง การให้เช่า

เหมาลำระยะยาว และการให้เช่าเหมาลำแบบระยะสั้น    

แผนภูมิ7:การให้บริการของกองเรือโทรีเซนจำแนกตามวันเดินเรือ

ที่มา : TTA 

การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง

 รูปภาพต่อไปนี้แสดงเส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางของบริษัทฯ 

 การให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง เป็นการขนส่งสินค้าแห้งที่เป็นหีบห่อ (Pallets) ในหลายลักษณะ  

ตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการเดินเรือประจำเส้นทาง เส้นทางเดินเรือสายหลักจะวิ่งระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังอ่าวเปอร์เซีย 

ทะเลแดง และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ในรอบบัญชี 2552 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางเฉลี่ย 

2 เที่ยวต่อเดือน ระหว่างประเทศจีน และ 2 ถึง 5 เที่ยวต่อเดือน ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังตะวันออกกลาง  
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ตาราง4:สถิติการให้บริการในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง

 เส้นทางเดินเรือ
จำนวนเที่ยวเรือ ปริมาณสินค้า(ตัน)

%ที่เพิ่มขึ้น สินค้าหลักที่ขนส่ง 
2551 2552 2551 2552

 ประเทศจีน - ตะวันออกกลาง 28 14    1,100,617 410,473 - 62.71% ผลิตภัณฑ์จากไม้และเหล็ก  

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -    

   ตะวันออกกลาง 
133 87 2,550,740 1,266,248 - 50.36% ผลิตภัณฑ์จากไม้และเหล็ก  

 อื่นๆ   1  14,497  ผลิตภัณฑ์จากไม้  

 รวม 161 102 3,651,357 1,691,218 100%  

 ที่มา : TTA  

 ในการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง เรือจะวิ่งในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ส่งสินค้าจะจ่ายค่าระวางเรือ  

ที่กำหนดไว้แล้วคิดเป็นต่อตัน ในขณะที่บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย

สนิคา้ขึน้ลงเรอื คา่นำ้มนัเชือ้เพลงิ คา่ธรรมเนยีมการใชท้า่เรอื และคา่ธรรมเนยีมตวัแทนเรอื ในการขนสง่สนิคา้ประจำเสน้ทาง  

จะมีจำนวนลูกค้าและสินค้าที่หลากหลายมาก อัตราค่าเช่าเรือระยะสั้นจะผันผวนไปตามสภาพตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห้งเท

กองในขณะนั้น ในขณะที่อัตราค่าระวางของเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางมักจะเปลี่ยนแปลงทีหลัง เพราะว่าการจอง

พื้นที่ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางมักจะทำกันล่วงหน้าประมาณ 2 ถึง 4 เดือน การบรรทุกสินค้าในเที่ยวกลับส่วนใหญ่แล้ว

จะทำในรูปของการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) หรือในรูปของการใช้บริการแบบเช่า

เหมาลำ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการเดินเรือแบบประจำเส้นทางกับผู้ผลิตสินค้าและผู้ส่งสินค้าหลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างกัน  

ในแต่ละปี จากการที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบและปริมาณการค้าเพิ่ม

มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ หาสินค้าที่ต้องการเรือบรรทุกสินค้าจากตัวแทนเรือ นายหน้าเช่าเหมาเรือ และการติดต่อ  

กับลูกค้าโดยตรง 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางจาก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

และจีนไปยังตะวันออกกลาง ถึงแม้ว่าคู่แข่งในอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ จะมีกองเรือที่ใหญ่กว่า แต่บริษัทฯ ก็เชื่อว่าบริษัทฯ  

มีข้อได้เปรียบ เช่น คุณภาพ ชนิดและความหลากหลายของเรือ ความถี่ของตารางเดินเรือ เครือข่ายตัวแทนเรือ นายหน้าเช่า

เหมาเรือ และลูกค้าในแถบเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่กว้างขวางกว่า   

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบประจำเส้นทาง แต่หลังจากที่กองเรือของบริษัทเติบโตขึ้นมาก

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาสัดส่วนของเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทางค่อยๆ ลดลงจากมากกว่าร้อยละ 65 ในปี 2546 เป็น

ประมาณร้อยละ 26 ของจำนวนวันเดินเรือทั้งหมดในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ถึงแม้ว่าจะมีการให้บริการ

ขนส่งสินค้าประจำเส้นทางในเส้นทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม 

การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง

 การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง เป็นอีกบริการหนึ่งของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง รายได้จากการเดินเรือของ  

บริษัทฯ มาจาก 

 •	การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นเที่ยว การให้เช่าเหมาลำในตลาดให้เช่าระยะสั้น ซึ่งคิดค่าเช่าตามอัตราของตลาด  

ณ ขณะนั้น  

 •	การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา เป็นการให้เช่าเรือโดยกำหนดระยะเวลาไว้ และโดยทั่วไปจะกำหนดอัตรา  

ค่าเช่าแบบคงที่ แต่มักจะมีปัจจัยอื่นๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออัตราค่าเช่าเรือของตลาดปัจจุบัน มาเป็นองค์ประกอบ  

ในการคิดอัตราค่าเช่าเรือ และ 

 •	การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) ซึ่งบริษัทฯ จะรับขนส่งสินค้าจำนวนหนึ่ง  

ให้แก่ลูกค้าในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 ตารางข้างล่างนี้แสดงข้อแตกต่างที่สำคัญของการเช่าและการทำสัญญาแต่ละแบบในธุรกิจการเดินเรือของบริษัทฯ 

ตารางที่5:ประเภทของการเช่าเหมาเรือ

 
การเช่าเหมาลำ

เป็นเที่ยว
การเช่าเหมาลำ
เป็นระยะเวลา

การเช่าเรือเปล่า
การเซ็นสัญญารับขนส่ง

สินค้าล่วงหน้า  

 ระยะเวลาของสัญญา เป็นระยะเวลาสำหรับการ    

   เดินทางเที่ยวเรือเดียว 

หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า  

 อัตราค่าเช่า แตกต่างกันไปตามการเช่า  

   แต่ละเที่ยว 

คิดเป็นรายวัน คิดเป็นรายวัน โดยทั่วไปคิดเป็นรายวัน  

 ค่าใช้จ่ายของเรือ เจ้าของเรือจ่าย ลูกค้าจ่าย ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย  

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน    

  เกี่ยวกับเรือ 

เจ้าของเรือจ่าย เจ้าของเรือจ่าย ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย  

 เมื่อเรืออยู่ในระยะเวลาที่ 

  ไม่อาจใช้ประโยชน์ได้  

  (Off-hire) 

ลูกค้าไม่ต้องจ่าย แล้วแต่ตกลง โดยทั่วไปลูกค้าจ่าย โดยทั่วไปลูกค้าไม่ต้องจ่าย 

 บริษัทฯ ให้บริการเดินเรือแบบเส้นประจำแบบขาเดียว (one-way liner services) จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน

ไปยังตะวันออกกลาง ด้วยขนาดของกองเรือที่บริษัทฯ มีอยู่ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องให้เรือวิ่งกลับตรงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และจีน บริษัทฯ สามารถที่จะปล่อยเรือขากลับให้เป็นการเช่าระยะสั้นหรือขนสินค้ากลับมาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเตรียมตัว

ในการเดินทางรอบต่อไป สินค้าที่บรรทุกขากลับนั้นหามาโดยเป็นสัญญาเช่า [ส่งสินค้าล่วงหน้า และแบบเช่าเหมาลำแบบ  

ต่างๆ 

 การให้บริการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทาง มีการแข่งขันสูงซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากเรือขนาดอื่นที่กลุ่มบริษัท  

โทรีเซนไม่ได้ดำเนินการอยู่ เข้ามาแข่งขันในตลาด เนื่องจากความแตกต่างของขนาดเรือ เรือ Capesize มักจะไม่มาแข่งขัน

กับเรือ Handymax ในกรณีที่สินค้ามีลักษณะเฉพาะแบบ เนื่องจากเรือ Capesize มีขนาดใหญ่กว่าเรือ Handymax มาก 
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ตาราง4:สถิติการให้บริการในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง

 เส้นทางเดินเรือ
จำนวนเที่ยวเรือ ปริมาณสินค้า(ตัน)

%ที่เพิ่มขึ้น สินค้าหลักที่ขนส่ง 
2551 2552 2551 2552

 ประเทศจีน - ตะวันออกกลาง 28 14    1,100,617 410,473 - 62.71% ผลิตภัณฑ์จากไม้และเหล็ก  

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -    

   ตะวันออกกลาง 
133 87 2,550,740 1,266,248 - 50.36% ผลิตภัณฑ์จากไม้และเหล็ก  

 อื่นๆ   1  14,497  ผลิตภัณฑ์จากไม้  

 รวม 161 102 3,651,357 1,691,218 100%  

 ที่มา : TTA  

 ในการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง เรือจะวิ่งในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ส่งสินค้าจะจ่ายค่าระวางเรือ  

ที่กำหนดไว้แล้วคิดเป็นต่อตัน ในขณะที่บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเรือซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย

สนิคา้ขึน้ลงเรอื คา่นำ้มนัเชือ้เพลงิ คา่ธรรมเนยีมการใชท้า่เรอื และคา่ธรรมเนยีมตวัแทนเรอื ในการขนสง่สนิคา้ประจำเสน้ทาง  

จะมีจำนวนลูกค้าและสินค้าที่หลากหลายมาก อัตราค่าเช่าเรือระยะสั้นจะผันผวนไปตามสภาพตลาดเรือบรรทุกสินค้าแห้งเท

กองในขณะนั้น ในขณะที่อัตราค่าระวางของเรือขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางมักจะเปลี่ยนแปลงทีหลัง เพราะว่าการจอง

พื้นที่ขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางมักจะทำกันล่วงหน้าประมาณ 2 ถึง 4 เดือน การบรรทุกสินค้าในเที่ยวกลับส่วนใหญ่แล้ว

จะทำในรูปของการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) หรือในรูปของการใช้บริการแบบเช่า

เหมาลำ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการเดินเรือแบบประจำเส้นทางกับผู้ผลิตสินค้าและผู้ส่งสินค้าหลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างกัน  

ในแต่ละปี จากการที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบและปริมาณการค้าเพิ่ม

มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริษัทฯ หาสินค้าที่ต้องการเรือบรรทุกสินค้าจากตัวแทนเรือ นายหน้าเช่าเหมาเรือ และการติดต่อ  

กับลูกค้าโดยตรง 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางจาก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

และจีนไปยังตะวันออกกลาง ถึงแม้ว่าคู่แข่งในอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ จะมีกองเรือที่ใหญ่กว่า แต่บริษัทฯ ก็เชื่อว่าบริษัทฯ  

มีข้อได้เปรียบ เช่น คุณภาพ ชนิดและความหลากหลายของเรือ ความถี่ของตารางเดินเรือ เครือข่ายตัวแทนเรือ นายหน้าเช่า

เหมาเรือ และลูกค้าในแถบเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางที่กว้างขวางกว่า   

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบประจำเส้นทาง แต่หลังจากที่กองเรือของบริษัทเติบโตขึ้นมาก

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาสัดส่วนของเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทางค่อยๆ ลดลงจากมากกว่าร้อยละ 65 ในปี 2546 เป็น

ประมาณร้อยละ 26 ของจำนวนวันเดินเรือทั้งหมดในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ถึงแม้ว่าจะมีการให้บริการ

ขนส่งสินค้าประจำเส้นทางในเส้นทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม 

การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง

 การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง เป็นอีกบริการหนึ่งของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง รายได้จากการเดินเรือของ  

บริษัทฯ มาจาก 

 •	การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นเที่ยว การให้เช่าเหมาลำในตลาดให้เช่าระยะสั้น ซึ่งคิดค่าเช่าตามอัตราของตลาด  

ณ ขณะนั้น  

 •	การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา เป็นการให้เช่าเรือโดยกำหนดระยะเวลาไว้ และโดยทั่วไปจะกำหนดอัตรา  

ค่าเช่าแบบคงที่ แต่มักจะมีปัจจัยอื่นๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออัตราค่าเช่าเรือของตลาดปัจจุบัน มาเป็นองค์ประกอบ  

ในการคิดอัตราค่าเช่าเรือ และ 

 •	การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) ซึ่งบริษัทฯ จะรับขนส่งสินค้าจำนวนหนึ่ง  

ให้แก่ลูกค้าในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 ตารางข้างล่างนี้แสดงข้อแตกต่างที่สำคัญของการเช่าและการทำสัญญาแต่ละแบบในธุรกิจการเดินเรือของบริษัทฯ 

ตารางที่5:ประเภทของการเช่าเหมาเรือ

 
การเช่าเหมาลำ

เป็นเที่ยว
การเช่าเหมาลำ
เป็นระยะเวลา

การเช่าเรือเปล่า
การเซ็นสัญญารับขนส่ง

สินค้าล่วงหน้า  

 ระยะเวลาของสัญญา เป็นระยะเวลาสำหรับการ    

   เดินทางเที่ยวเรือเดียว 

หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า  

 อัตราค่าเช่า แตกต่างกันไปตามการเช่า  

   แต่ละเที่ยว 

คิดเป็นรายวัน คิดเป็นรายวัน โดยทั่วไปคิดเป็นรายวัน  

 ค่าใช้จ่ายของเรือ เจ้าของเรือจ่าย ลูกค้าจ่าย ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย  

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน    

  เกี่ยวกับเรือ 

เจ้าของเรือจ่าย เจ้าของเรือจ่าย ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย  

 เมื่อเรืออยู่ในระยะเวลาที่ 

  ไม่อาจใช้ประโยชน์ได้  

  (Off-hire) 

ลูกค้าไม่ต้องจ่าย แล้วแต่ตกลง โดยทั่วไปลูกค้าจ่าย โดยทั่วไปลูกค้าไม่ต้องจ่าย 

 บริษัทฯ ให้บริการเดินเรือแบบเส้นประจำแบบขาเดียว (one-way liner services) จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน

ไปยังตะวันออกกลาง ด้วยขนาดของกองเรือที่บริษัทฯ มีอยู่ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องให้เรือวิ่งกลับตรงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และจีน บริษัทฯ สามารถที่จะปล่อยเรือขากลับให้เป็นการเช่าระยะสั้นหรือขนสินค้ากลับมาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเตรียมตัว

ในการเดินทางรอบต่อไป สินค้าที่บรรทุกขากลับนั้นหามาโดยเป็นสัญญาเช่า [ส่งสินค้าล่วงหน้า และแบบเช่าเหมาลำแบบ  

ต่างๆ 

 การให้บริการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทาง มีการแข่งขันสูงซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากเรือขนาดอื่นที่กลุ่มบริษัท  

โทรีเซนไม่ได้ดำเนินการอยู่ เข้ามาแข่งขันในตลาด เนื่องจากความแตกต่างของขนาดเรือ เรือ Capesize มักจะไม่มาแข่งขัน

กับเรือ Handymax ในกรณีที่สินค้ามีลักษณะเฉพาะแบบ เนื่องจากเรือ Capesize มีขนาดใหญ่กว่าเรือ Handymax มาก 
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อย่างไรก็ตาม การที่เรือ Capesize เข้ามาแข่งขันในตลาดของเรือ Panamax และการที่เรือ Panamax เข้ามาแข่งขันใน

ตลาดของเรือ Handymax จะทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นจากเดิมที่มีการแข่งขันกันรุนแรงอยู่แล้ว 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำสัญญาเช่าเหมาลำแบบระยะเวลาสำหรับเรือส่วนหนึ่ง ซึ่งมีตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีและมี  

การกำหนดการจ่ายเงินค่าเช่าคงที่เดือนละ 2 ครั้งล่วงหน้า การเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา คือการเช่าเรือจากเจ้าของเรือ

เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งเจ้าของเรือจะต้องส่งมอบเรือ (รวมลูกเรือและอุปกรณ์) ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้เช่า 

และผู้เช่าจ่ายค่าเช่าในอัตราคงที่ที่คิดเป็นรายวันเดือนละ 2 ครั้ง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือและการผ่านคลอง ผู้เช่าเป็นผู้กำหนดประเภทและปริมาณของสินค้าที่จะ

ขนส่งและท่าเรือที่จะขนถ่ายสินค้า ในส่วนของการดำเนินงานและการเดินเรือรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือ 

เช่นเงินเดือนลูกเรือ ค่าประกันภัย ค่าซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเรือ และค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ เจ้าของเรือจะเป็น  

ผู้รับผิดชอบ การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา ปกติระยะเวลาการให้เช่าจะถูกจำกัดอยู่ที่ 12 ถึง 24 เดือน 

 ในรอบบัญชี 2552 บริษัทฯ ได้มีสัญญารับขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 14.19 ของระวางบรรทุก

สินค้าทั้งหมด และในปี 2553 ได้มีการทำสัญญาล่วงหน้าแบบเช่าเหมาลำระยะยาวไว้แล้วร้อยละ 12.76 ของระวางบรรทุก

สินค้าทั้งหมด ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เรือได้รับการว่าจ้างก็คือการให้เช่าผ่านตัวแทนนายหน้าจัดหาสินค้า ในตลาดให้เช่าเรือ

ระยะสั้นมีความเป็นไปได้ที่จะฉวยโอกาสจากการปรับตัวดีขึ้นของตลาด แต่ก็มีความเสี่ยงในช่วงขาลงเช่นกัน จำนวนเรือที่ให้

บริการในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้น มักจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนเรือที่เหลือมาจากการให้เช่าเหมาลำแบบเป็น

ระยะเวลาและแบบประจำเส้นทาง 

 ในการให้เช่าเหมาเรือ บริษัทฯ จะจ่ายค่านายหน้าตั้งแต่ร้อยละ 0.625 ถึง 6.25 ของอัตราเช่ารายวันทั้งหมดแก่บริษัท

นายหน้าที่จัดหาผู้เช่าให้ 

 การให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทางของกลุ่มบริษัทโทรีเซน มีความผันผวนไปตามอุปสงค์และอุปทานของสินค้าแห้ง  

เทกอง การเช่าเรือมีปัจจัยจากราคา เส้นทางการเดินเรือ ขนาด อายุและสภาพของเรือ รวมไปถึงชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท  

โทรีเซน ในการเป็นทั้งผู้ประกอบการและเป็นเจ้าของเรือ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทโทรีเซน ยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น  

ในตลาดของเรือขนาดกลาง (Handysize) และขนาดเล็ก (Handymax) อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเรือบรรทุก

สินค้าทั่วไป และเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ในโลกที่มีขนาดตั้งแต่ 15,000 เดทเวทตันถึง 50,000 เดทเวทตัน มีอยู่ค่อนข้าง

กระจัดกระจาย และแบ่งออกเป็นเจ้าของเรือรายย่อยๆ ได้ประมาณ 1,435 ราย ซึ่งเป็นเจ้าของเรือ ประมาณ 5,458 ลำ  

แผนภูมิ8:สัดส่วนการถือครองเรือประเภทบรรทุกสินค้าทั่วไป
 และเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
 (15,000-50,000เดทเวทตัน)

ที่มา : Fairplay World Shipping Encyclopedia 
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ลูกค้าของบริษัทฯ

  เนื่องจากกลุ่มบริษัทโทรีเซน บริหารกองเรือที่มีทั้งเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทาง และแบบไม่ประจำเส้นทาง  

ลูกค้าของบริษัทฯ จึงครอบคลุมไปถึงบริษัทผู้ค้าระหว่างประเทศชั้นนำ และผู้ประกอบการเดินเรืออื่นด้วย กลยุทธ์ของบริษัทฯ 

คือการปล่อยเรือให้เช่าแบบเหมาลำกับบริษัทการค้าขนาดใหญ่ (trading house) (ซึ่งรวมถึงผู้ค้าสินค้าด้วย) เจ้าของเรือและ  

ผู้ประกอบการด้านเรือบรรทุกสินค้าที่มีชื่อเสียง ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และหน่วยงานราชการ มากกว่าบริษัทที่มีฐานะทางการ

เงินไม่มั่นคง กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการเดินเรือในหลายรูปแบบ ในรอบบัญชี 2552 ลูกค้าหลัก 10 รายแรก

ของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง คิดเป็นร้อยละ 47.75 ของรายได้ค่าระวางทั้งหมดของกลุ่มบริษัทโทรีเซน  

แผนภูมิ9:ลูกค้าจำแนกตามรายรับ

ที่มา : TTA 

คู่แข่ง

 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เป็นธุรกิจที่มี  

การแข่งขันสูง ตลาดในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่ง

กระจัดกระจาย และคู่แข่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีการดำเนิน

งานที่เล็กกว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมาก  

ตลาดระหว่างประเทศก็มีส่วนแบ่งที่กระจัดกระจายด้วยเช่นกัน 

และกลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้แข่งขันกับบริษัทขนส่งชั้นนำในเอเชีย

หลายบริษัท รวมทั้ง บริษัท เอสทีเอ็กซ์ แพนโอเชี่ยน จำกัด 

บริษัท ฮุนได เมอร์ชั่น มารีน จำกัด และบริษัทไชน่าโอเชี่ยน 

ชิปปิ้ง จำกัด (กลุ่มบริษัท) คาดว่าการแข่งขันจะเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากการรวมและการขยายกิจการของบริษัทขนส่งระดับ

นานาชาติขนาดใหญ่ และการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่เนื่องจาก

สภาพตลาดที่อำนวย 

 ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นในหัวข้อ “จุดแข็งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทโทรีเซน” ธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันใน

ตลาดบางตลาด (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน อินเดีย และ ตะวันออกกลาง) 

 นอกจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองแล้ว กลุ่มธุรกิจขนส่งยังประกอบด้วยธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนเรือ และ

การเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือ  

ตารางที่6:คู่แข่งหลักในการเดินเรือแบบประจำเส้นทาง
•	บริษัท ฮุนได เมอร์ชั่น มารีน จำกัด  
 เรือ Handysize 0 ลำ เรือ Handymax 3 ลำ ระวาง  
 บรรทุก 138,589 เดทเวทตัน 
• บริษัท เอสทีเอ็กซ์แพน โอเชี่ยน จำกัด 
 เรือ Handysize 14 ลำ ระวางบรรทุก 404,130 
 เดทเวทตัน 
 เรือ Handymax 20 ลำ ระวางบรรทุก 894,646  
 เดทเวทตัน 
• บริษัท ไชน่า โอเชี่ยน ชิปปิ้ง จำกัด 
 เรือ Handysize 97 ลำ ระวางบรรทุก 1,979,308   
 เดทเวทตัน 
 เรือ Handymax 113 ลำ ระวางบรรทุก 5,228,800   
 เดทเวทตัน 

 ที่มา : เว็บไซต์บริษัทต่างๆ 
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ธุรกิจตัวแทนเรือ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นกลุ่มบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยเป็นตัวแทนเรือทุกประเภท ในประเทศไทย 

ธุรกิจตัวแทนเรือในกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะดำเนินการโดยสี่บริษัท คือ  

 1)  บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด (“ITA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100  

 2) บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประทศไทย) จำกัด (“GAC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯซึ่งเป็นการร่วมทุน

ระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 และ กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี จำกัด ในประเทศ  

ลิชเทนสไตน์ ถือหุ้นร้อยละ 49  

 ITA มีจุดขายจากการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในกลุ่มบริษัทอินช์เคป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

GAC เป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในโลกในด้านการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ธุรกิจเดินเรือ และโลจิสติกส์ 

 3)  โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. (“TIS”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนักลงทุนทั่วไป  TIS เป็นหนึ่งในบริษัทตัวแทนเรือที่ใหญ่ที่สุดในเมือง  

โฮจิมินห์ และในเขตพื้นที่วัง เตา (Vung Tau) อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งสินค้า และกำลังพัฒนาธุรกิจที่

เกี่ยวกับโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนาม อีกด้วย 

 4)  PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดูแลการตลาดให้กับเรือประจำเส้นทางที่วิ่ง  

ออกจากประเทศอินโดนีเซียในรอบปีบัญชี 2552 Equinox เป็นเจ้าของเรือ 2 ลำ ได้แก่ เรือทอร์ เวนเจอร์ และเรือทอร์   

เซลเลอร์ และให้บริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและบริการงาน  

ที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์นาวีให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ 

 ทั้งสี่บริษัทให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือดังนี้ จัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง จัดหาสินค้าลงเรือ 

เตรียมเสบียง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สับเปลี่ยนลูกเรือ และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัท กัลฟ   

เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีความชำนาญในการให้บริการในการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) ซึ่งครอบคลุมการ

กระจายสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินค้าจากต้นทางถึง ปลายทาง การเคลื่อนย้ายสินค้าและพัสดุระหว่าง

ประเทศ 

นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

 บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“FTL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท  

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเฟิร์นเล่ย์ ของประเทศ

นอร์เวย์ (“เฟิร์นเล่ย์”) โดยถือหุ้นร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ เฟิร์นเล่ย์

เป็นหนึ่งในบริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจในการเป็น  

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกแก๊ส การซื้อ

และขายเรือ FTL มีบริษัทย่อยคือ บริษัท เฟิร์นเล่ย์ ชิปโบรกกิ้ง ไพรเวท ลิมิเต็ด 

โดย FTL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99 ซึ่งให้บริการในการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกองในประเทศอินเดีย และบริษัท เฟิร์นเล่ย์ ดรายคาร์โก (สิงคโปร์)  

พีทีอี ลิมิเต็ด โดย FTL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ซึ่งให้บริการในการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในประเทศ

สิงคโปร์ 
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 นอกเหนือจากจัดหาตลาดให้กับกองเรือโทรีเซนแล้ว เฟิร์นเล่ย์ ยังดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือในตลาด

ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของเรือและผู้เช่าเรือทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ  

ทั่วโลก  


การดำเนินธุรกิจในแถบประเทศตะวันออกกลาง 

 โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี (“TSF”) ซึ่งบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็น

สำนักงานภูมิภาคในแถบตะวันออกกลาง TSF สนับสนุนเรือที่ให้บริการแบบประจำเส้นทางของกลุ่มบริษัทโทรีเซนที่แวะไป  

ยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และท่าเรืออื่นๆ ในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนในการดำเนินการของเรือ

สินค้าของโทรีเซนที่ขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคดังกล่าว 

 TSF ให้บริการเรือที่เข้าไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากกว่า 100 ลำต่อปี และติดต่อประสานงาน

ในด้านการปฏิบัติการเรือกับท่าเรืออื่นๆ โดยมีตัวเลขของเรือที่บริษัทฯ ให้บริการในท่าเรืออื่นๆ ไม่ต่างกัน บริษัทฯ มีความ

ชำนาญทางด้านพิธีศุลกากร และให้บริการขนส่งสินค้ามากกว่า 3,000 รายแก่ผู้รับสินค้าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โอมาน และจุดหมายปลายทางที่อยู่ใกล้เคียง 
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กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง 

 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) 

(“เมอร์เมด”) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ณ วันที่ 30 

กันยายน 2552 บริษัทฯ ถือหุ้นในเมอร์เมดร้อยละ 57.14  

โดยหุ้นจำนวนร้อยละ 35.40 ถือโดยบริษัทฯ โดยตรงและ   

อีกร้อยละ 21.74 ถือโดยบริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้ง พีทีอี   

แอลทีดี เมอร์เมดเป็นผู้ให้บริการนอกชายฝั่งของบริษัทฯ   

โดยให้บริการในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอก

ชายฝั่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเร็วๆ นี้ เมอร์เมด  

ได้ขยายธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำออกไปยังจีน อินเดีย 

ตะวันออกกลาง บราซิล และไหล่ทวีปของสหราชอาณาจักร  (United Kingdom Continental Shelf (“UKCS”)) เมอร์เมด  

มีที่ทำการที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย และมีฐานปฏิบัติงานสนับสนุนงานบนฝั่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ  

กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งในประเทศสิงคโปร์ และประเทศกาตาร์ในตะวันออกกลาง เพื่อสนับสนุนการขยาย

กิจการไปในส่วนของภูมิภาค เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เมอร์เมดได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 

(“SGX”) และได้เงินจากการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 14 

พฤศจิกายน 2552 เมอร์เมดได้เงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นเงินจำนวน 156 ล้านดอลลาร์

สิงคโปร์ 

 เมอร์เมดถือเป็นบริษัทลำดับต้นๆ บริษัทหนึ่ง ที่ให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่งในประเทศไทย และได้กลายเป็นหนึ่ง  

ในจำนวนไม่กี่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการดังกล่าวแบบครบวงจรในเอเชีย เมอร์เมดดำเนินธุรกิจหลักสองประเภท คือการให้บริการ  

ขุดเจาะนอกชายฝั่ง และบริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 

 บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด (“MDL”) เป็นบริษัทย่อยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95 MDL   

ปฏิบัติการโดยใช้เรือขุดเจาะ 2 ลำ และให้บริการการขุดเจาะที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือขุดเจาะของ 

MDL ถูกออกแบบให้ใช้ในที่น้ำลึกถึง 100 เมตรและมีความสามารถในการขุดเจาะ 24 ชั่วโมง ต่อวัน โดยสามารถเจาะไป  

ถึงความลึกที่ 6,100 เมตร สำหรับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 และ 5,943 เมตร สำหรับ เอ็มทีอาร์-2    

 บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำผ่านบริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“MOS”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของเมอร์เมด โดยเมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 MOS มีกองเรือที่ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 5 ลำ และเรือที่เช่า

มาเพิ่มเติมเพื่อให้บริการอีก 2 ลำ และให้บริการนักประดาน้ำและเครื่องตรวจสอบใต้น้ำ กองเรือของ MOS ได้ถูกออกแบบ  

ให้เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานโดยนักประดาน้ำหรือควบคุมด้วยยานสำรวจใต้ทะเล 

(ROV) และรวมทั้งเรือที่มีระบบการบังคับตำแหน่งของเรือแบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียม (dynamically 

positioned vessels) เรือดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานประดาน้ำที่ความลึกกว่า 300 เมตรได้โดยใช้ระบบควบคุมและอุปกรณ์

สำหรับดำน้ำลึก (saturation diving system) สำหรับเรือบริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่ควบคุมด้วยยาน

สำรวจใต้ทะเล (ROV) สามารถทำงานในน้ำได้ในความลึกกว่า 2,000 เมตร การให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของบริษัทฯ 

มีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การซ่อมและการบำรุงรักษา และงานก่อสร้างและติดตั้งและงานสานต่อโครงการให้

สมบูรณ์ (Commissioning Projects) 

ตาราง7:บริษัทย่อยที่สำคัญของเมอร์เมด

•	บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 

(“MOS”) ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำโดยมีเรือ

ที่ใช้สนับสนุนงานดังกล่าว ที่พร้อมด้วยนักประดาน้ำ

และเครื่องตรวจสอบใต้น้ำ 

•	บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด  (“MDL”) ให้บริการ

เรือขุดเจาะเพื่อใช้ในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ

ธรรมชาติ นอกชายฝั่ง 
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 กองเรือของ MOS เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด

ในปี 2551 MOS ได้รับมอบเรือ เมอร์เมด ชาเลนเจอร์ เป็น

เรือลำที่ 5 และยังมีเรืออีก 3 ลำ ที่จะมีการส่งมอบในปี 2553 

เมอร์เมดมีแผนที่จะซื้อเรือขุดเจาะใหม่มือสอง และ/หรือเรือ

ที่สนับสนุนงานขุดเจาะนอกชายฝั่งหากมีโอกาสและกำลัง  

ที่จะซื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายกิจการในส่วน

ของงานบริการนอกชายฝั่ง ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

เมอร์เมดได้ตกลงลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่ คือ 

“เคเอ็ม-1” ซึ่งจะทำการรับมอบในปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เมอร์เมดได้ถือหุ้นโดยอ้อม  

ร้อยละ 22.5 ในบริษัท อัลลายด์ มารีน อิควิปเมนท์ เอสดี

เอ็น บีเอชดี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมโยธา

ใต้น้ำในประเทศมาเลเซีย โดยการถือหุ้นผ่าน บริษัท เวิลล์คลาส อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี ร้อยละ 25 และเมื่อต้นปี 

2551 MOS ได้เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 80 ในกลุ่มบริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการสำรวจและหาตำแหน่งงาน

ซ่อมแซมใต้ผิวน้ำที่มีฐานการทำงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นการเสริมให้ธุรกิจ MOS สามารถเป็นผู้ให้บริการ

ในธุรกิจงานสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ใต้น้ำแบบครบวงจร 

 MOS ได้รับการรับรองโดยสถาบันจัดชั้นเรือซึ่งเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหลายสถาบัน และเป็นสมาชิกของ

องค์กรการค้าที่มีชื่อว่า International Marine Contractors Association (IMCA) ซึ่งเป็นองค์กรทางการค้าทั่วโลก สำหรับ

บริษัทที่ประกอบการธุรกิจบริการนอกชายฝั่ 

 รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานมาจากเมอร์เมด โดยมาจากส่วนงานขุดเจาะซึ่งดำเนินการโดย MDL และส่วนงาน

วิศวกรรมโยธาใต้น้ำโดย MOS 


ส่วนงานขุดเจาะที่เป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง 

 MDL เป็นผู้ให้บริการรับจ้างดำเนินงานขุดเจาะ

หลุมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งระหว่างประเทศ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 MDL ถือหุ้นหรือเป็นผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ในเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งแบบเคลื่อน

ย้ายได้ (mobile offshore drilling units) จำนวน 3 ลำ 

ธุรกิจหลักของ MDL คือการรับจ้างให้บริการเรือขุดเจาะ

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหาแรงงานซึ่งคิดค่าจ้าง

แบบรายวันเป็นหลัก เพื่อการขุดเจาะหลุมน้ำมันและก๊าซ

ธรรมชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 กองเรือขุดเจาะ

ของ MDL ปฏิบัติอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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กองเรือขุดเจาะ

 MDL ปฏิบัติการเรือขุดเจาะแบบ Tender (tender-assisted drilling rig) เป็นหลัก อุปกรณ์ขุดเจาะของ MDL มีความ

เหมาะสมต่องานขุดเจาะเพื่อการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (production drilling) เรือขุดเจาะของ MDL เป็นแบบเคลื่อน

ย้ายได้ และสามารถย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า เรือขุดเจาะของ MDL ได้รับการออกแบบให้สามารถ

ทำงานนอกท่าเรือเป็นระยะเวลานาน และส่วนใหญ่จะมีห้องพักอาศัยสำหรับลูกเรือ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และพื้นที่จัดเก็บ

สำหรับท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะ 

ตาราง8:รายชื่อกองเรือขุดเจาะ

 ชื่อเรือ
ปีที่สร้าง/ปีที่มี

การปรับปรุงล่าสุด
สมาคมจัดอันดับ

ชั้นเรือ
ความลึกใต้ทะเล

(เมตร)
ความลึกที่ขุดได้

(เมตร) ขนาดบรรทุก 

 เอ็มทีอาร์-1 2521/2541 ABS 100 6,100 112 คน  

 เอ็มทีอาร์-2 2524/2540/2550 BV 100 5,943 115 คน  

 เคเอ็ม-1 2553 (กำหนดเวลารับมอบที่คาด) ABS 243 7,600 145 คน  

 ที่มา : TTA 

 เรือขุดเจาะของ MDL เป็นเรือขุดเจาะที่ซื้อมาจากตลาดมือสองในเดือนเมษายนและกรกฏาคม ปี 2548 ตามลำดับ  

เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทย โดยมีบริษัทย่อยของ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด คือ บริษัท  

เอ็มทีอาร์-1 จำกัด (“เอ็มทีอาร์-1”) และบริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด (“เอ็มทีอาร์-2”) เป็นเจ้าของเรือ เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 

สร้างขึ้นในปี 2521  และได้รับการซ่อมบำรุงในปี 2541 และ 2549 สามารถอยู่ในระดับน้ำลึกได้ถึง 100 เมตร และสามารถ

เจาะลึกลงไปในความลึกถึง 6,100 เมตร ของผิวดิน และบรรทุกคนได้ถึง 112 คน เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 สร้างขึ้นในปี 2524 

และได้รับการซ่อมบำรุงในปี 2540 สามารถอยู่ในระดับน้ำลึกได้ถึง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง 5,943 

เมตร ของผิวดิน และบรรทุกคนได้ถึง 115 คน เมอร์เมดได้สั่งต่อเรือขุดเจาะลำที่สาม ชื่อ “เคเอ็ม-1” ในประเทศมาเลเซีย 

โดยผ่านบริษัทย่อยที่เมอร์เมดถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ คือ บริษัท เมอร์เมด เคนชาน่า ริก 1 พีทีอี ลิมิเต็ด (“เอ็มเคอาร์-1”)  

เรือขุดเจาะเคเอ็ม-1 จะเริ่มต้นดำเนินงานตามสัญญาว่าจ้างงานขุดเจาะนอกชายฝั่งกับบริษัท ปิโตรนาส คาริกาลี เอสดีเอ็น   

บีเอชดี (“ปิโตรนาส”) ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปีนับจากมีการส่งมอบ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในปี พ.ศ. 2553 

 เรือขุดเจาะทั้งสองลำได้รับการจัดอันดับชั้นจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือที่มีชื่อเสียง โดยจัดลำดับจากมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงานและความปลอดภัย เรือขุดเจาะทั้งสองลำดังกล่าวได้ถูกจัดลำดับโดยสมาคมจัดชั้นเรือนานาชาติ อาทิ Det Norske 

Veritas (“DNV”), American Bureau of Shipping (“ABS”) หรือ Bureau Veritas (“BV”) โดยเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ถูกจัด

ลำดับชั้นโดย ABS และเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 ถูกจัดลำดับชั้นโดย BV สมาคมจัดชั้นเรือดังกล่าวจะเข้ามาตรวจสภาพเรือ  

ทุกปี เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ เข้าอู่แห้งทุกๆ 5 ปี และได้รับการตรวจสภาพแบบพิเศษจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือต่างๆ  

ดังกล่าว 

ตลาด

 การดำเนินงานของ MDL กระจายอยู่ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสำรวจและพัฒนาน้ำมันและก๊าซ

ธรรมชาติ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะ และความพร้อมของเรือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะอาจทำให้

สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในภูมิภาคต่างๆ มีความแตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มว่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนี้จะ
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กองเรือขุดเจาะ

 MDL ปฏิบัติการเรือขุดเจาะแบบ Tender (tender-assisted drilling rig) เป็นหลัก อุปกรณ์ขุดเจาะของ MDL มีความ

เหมาะสมต่องานขุดเจาะเพื่อการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (production drilling) เรือขุดเจาะของ MDL เป็นแบบเคลื่อน

ย้ายได้ และสามารถย้ายไปยังพื้นที่ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า เรือขุดเจาะของ MDL ได้รับการออกแบบให้สามารถ

ทำงานนอกท่าเรือเป็นระยะเวลานาน และส่วนใหญ่จะมีห้องพักอาศัยสำหรับลูกเรือ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และพื้นที่จัดเก็บ

สำหรับท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะ 

ตาราง8:รายชื่อกองเรือขุดเจาะ

 ชื่อเรือ
ปีที่สร้าง/ปีที่มี

การปรับปรุงล่าสุด
สมาคมจัดอันดับ

ชั้นเรือ
ความลึกใต้ทะเล

(เมตร)
ความลึกที่ขุดได้

(เมตร) ขนาดบรรทุก 

 เอ็มทีอาร์-1 2521/2541 ABS 100 6,100 112 คน  

 เอ็มทีอาร์-2 2524/2540/2550 BV 100 5,943 115 คน  

 เคเอ็ม-1 2553 (กำหนดเวลารับมอบที่คาด) ABS 243 7,600 145 คน  

 ที่มา : TTA 

 เรือขุดเจาะของ MDL เป็นเรือขุดเจาะที่ซื้อมาจากตลาดมือสองในเดือนเมษายนและกรกฏาคม ปี 2548 ตามลำดับ  

เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ จดทะเบียนเป็นเรือสัญชาติไทย โดยมีบริษัทย่อยของ บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด คือ บริษัท  

เอ็มทีอาร์-1 จำกัด (“เอ็มทีอาร์-1”) และบริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด (“เอ็มทีอาร์-2”) เป็นเจ้าของเรือ เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 

สร้างขึ้นในปี 2521  และได้รับการซ่อมบำรุงในปี 2541 และ 2549 สามารถอยู่ในระดับน้ำลึกได้ถึง 100 เมตร และสามารถ

เจาะลึกลงไปในความลึกถึง 6,100 เมตร ของผิวดิน และบรรทุกคนได้ถึง 112 คน เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 สร้างขึ้นในปี 2524 

และได้รับการซ่อมบำรุงในปี 2540 สามารถอยู่ในระดับน้ำลึกได้ถึง 100 เมตร และสามารถเจาะลึกลงไปในความลึกถึง 5,943 

เมตร ของผิวดิน และบรรทุกคนได้ถึง 115 คน เมอร์เมดได้สั่งต่อเรือขุดเจาะลำที่สาม ชื่อ “เคเอ็ม-1” ในประเทศมาเลเซีย 

โดยผ่านบริษัทย่อยที่เมอร์เมดถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ คือ บริษัท เมอร์เมด เคนชาน่า ริก 1 พีทีอี ลิมิเต็ด (“เอ็มเคอาร์-1”)  

เรือขุดเจาะเคเอ็ม-1 จะเริ่มต้นดำเนินงานตามสัญญาว่าจ้างงานขุดเจาะนอกชายฝั่งกับบริษัท ปิโตรนาส คาริกาลี เอสดีเอ็น   

บีเอชดี (“ปิโตรนาส”) ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปีนับจากมีการส่งมอบ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในปี พ.ศ. 2553 

 เรือขุดเจาะทั้งสองลำได้รับการจัดอันดับชั้นจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือที่มีชื่อเสียง โดยจัดลำดับจากมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงานและความปลอดภัย เรือขุดเจาะทั้งสองลำดังกล่าวได้ถูกจัดลำดับโดยสมาคมจัดชั้นเรือนานาชาติ อาทิ Det Norske 

Veritas (“DNV”), American Bureau of Shipping (“ABS”) หรือ Bureau Veritas (“BV”) โดยเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ถูกจัด

ลำดับชั้นโดย ABS และเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 ถูกจัดลำดับชั้นโดย BV สมาคมจัดชั้นเรือดังกล่าวจะเข้ามาตรวจสภาพเรือ  

ทุกปี เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ เข้าอู่แห้งทุกๆ 5 ปี และได้รับการตรวจสภาพแบบพิเศษจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือต่างๆ  

ดังกล่าว 

ตลาด

 การดำเนินงานของ MDL กระจายอยู่ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสำรวจและพัฒนาน้ำมันและก๊าซ

ธรรมชาติ ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะ และความพร้อมของเรือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะอาจทำให้

สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในภูมิภาคต่างๆ มีความแตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มว่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนี้จะ

ไม่มีอยู่ต่อไปในระยะยาวเนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้ของเรือขุดเจาะ ดังนั้น MDL จึงมีการดำเนินงานอยู่ใน

ตลาดเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งทั่วโลกที่นับเป็นตลาดเดียว ในรอบหลายปีที่ผ่านมา บริษัทน้ำมันได้ให้ความสำคัญกับการสำรวจ

ไฮโดรคาร์บอนในเขตน้ำลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหตุผลหนึ่งในการนี้ก็คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้การสำรวจนั้นมีความ

เป็นไปได้และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการทำงานที่ระดับน้ำลึกจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณา

ว่าเรือขุดเจาะมีความเหมาะสมสำหรับโครงการขุดเจาะนั้นๆ หรือไม่ โดยทั่วไป MDL จะถือว่าส่วนของตลาดระดับน้ำลึก 

(deepwater) คือส่วนซึ่งเริ่มต้นที่ระดับน้ำลึกประมาณ 4,500 ฟุต และขยายไปจนถึงระดับน้ำลึกที่สุดเท่าที่เรือขุดเจาะจะ

สามารถทำการขุดเจาะได้ ซึ่งปัจจุบันคือที่ระดับน้ำลึก 12,000 ฟุต และส่วนของตลาดระดับน้ำปานกลาง (midwater) คือส่วน

ที่มีระดับน้ำลึกประมาณ 300 ฟุตถึง 4,500 ฟุต 

 ส่วนของตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender และ Jack-up ทั่วโลกจะครอบคลุมถึงระดับน้ำลึก 400 ฟุต ส่วนนี้ได้รับการ

พัฒนามากกว่าส่วนของตลาดระดับน้ำลึกอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากระดับน้ำที่ตื้นกว่าของส่วนนี้ทำให้เรือสามารถเข้าถึงได้

มากกว่าส่วนของตลาดที่มีระดับน้ำลึกกว่า 

บริการรับจ้างขุดเจาะนอกชายฝั่ง

 สัญญาให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่งของ MDL จะมี

การเจรจาต่อรองเป็นรายๆ ไป และมีเงื่อนไขและข้อกำหนด

ที่แตกต่างกัน MDL ได้รับสัญญามาจากการประมูลแข่งขัน

กับผู้รับจ้างรายอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ สัญญาว่าจ้างในการขุด

เจาะจะกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเป็นอัตรารายวัน โดย  

ใช้อัตราที่สูงกว่าในช่วงที่เรือขุดเจาะปฏิบัติงาน และอัตรา  

ที่ต่ำลงในช่วงของการเตรียมการหรือเมื่อการปฏิบัติงาน  

ขุดเจาะหยุดชะงักหรือถูกจำกัดเนื่องจากความเสียหายของ

อุปกรณ์ สภาพอากาศที่ร้ายแรง หรือสภาพอื่นๆ ซึ่งอยู่นอก

เหนือการควบคุมของ MDL  

 สัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะได้รับมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา  ระยะเวลาของสัญญาก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวิทยาที่จะต้องขุดเจาะ อุปกรณ์และการบริการ สภาพพื้นที่ที่จะขุดเจาะ  และระยะเวลาการ

ทำงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ  

 สัญญาให้บริการขุดเจาะซึ่งใช้อัตราค่าบริการรายวันมักมีระยะเวลาที่ครอบคลุมช่วงเวลาของงานขุดเจาะสำหรับหลุม

เดี่ยวหรือหลุมที่เป็นกลุ่ม หรือมีระยะเวลาตามที่กำหนด สำหรับสัญญาบางฉบับที่ MDL เข้าทำกับลูกค้า ลูกค้าสามารถขอ  

ใช้สิทธิบอกเลิกได้โดยชำระค่าปรับในการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด อย่างไรก็ตาม ค่าปรับในการบอกสัญญาก่อนกำหนด  

ดังกล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยสำหรับการสูญเสียสัญญาให้แก่ MDL ได้ทั้งหมด ตามธรรมเนียมปฏิบัติ สัญญาจะรวม  

ข้อกำหนดการบอกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติหรือการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยลูกค้าโดยไม่ต้องชำระค่าปรับในการบอกเลิก

สัญญาก่อนกำหนดในกรณี ต่างๆ อาทิ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา การที่เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ หรือความบกพร่องใน

การปฏิบัติงานอันเนื่องจากอุปกรณ์ หรือปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเมื่อเครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลา

นานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งกรณีต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ MDL นอกจากนี้ ในบางครั้งลูกค้าอาจ

ขอใช้สิทธิขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปเพื่อทำการขุดเจาะหลุมเพิ่มเติม หรืออาจขอขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีก

ระยะหนึ่ง 
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 ในบางภูมิภาคของโลก มีธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติในท้องถิ่นหรือข้อกำหนดของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ต้องจัดตั้งกิจการ

ร่วมค้าขึ้นร่วมกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นซึ่ง MDL อาจมีอำนาจควบคุมได้หรือไม่มีอำนาจควบคุม MDL เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง

บริษัท เคนชาน่า เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ซึ่งเป็นบริษัทขุดเจาะที่เป็นกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งในมาเลเซีย 

นอกจากนี้ MDL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75 ในเอ็มเคอาร์-1 ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขุดเจาะเคเอ็ม-1 ลำใหม่  

ลูกค้ารายสำคัญ

 MDL ดำเนินงานขุดเจาะนอกชายฝั่งให้แก่บริษัทน้ำมันระหว่างประเทศชั้นนำหลายบริษัท รวมทั้งบริษัทน้ำมันซึ่งอยู่  

ในความควบคุมของรัฐบาลและบริษัทน้ำมันอิสระ ในรอบบัญชี 2552 ลูกค้ารายสำคัญที่สุดของ MDL คือ Hess (Indonesia-

Pangkah) Ltd. มีส่วนแบ่งรายได้ให้กับ MDL คิดเป็นร้อยละ 49 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.   

และ Chevron Indonesia Company มีส่วนแบ่งรายได้ให้กับ MDL ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 51 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552   

เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ได้ให้บริการตามสัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะที่ทำกับ Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd. เสร็จเรียบร้อย

แล้ว ส่วนเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 ยังคงให้บริการตามสัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะที่ทำกับ Chevron Thailand Exploration 

and Production Ltd. ซึ่งได้ถูกโอนไปให้แก่ Chevron Indonesia Company ในเวลาต่อมา งานขุดเจาะนี้จะดำเนินต่อไป  

จนถึงปี 2553 

พนักงาน

 MDL ต้องการบุคลากรซึ่งมีทักษะความสามารถสูงเพื่อการปฏิบัติงานเรือขุดเจาะ ดังนั้น MDL จึงได้ดำเนินโครงการ

จัดหาและฝึกอบรมบุคคลากร และโครงการเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรอย่างครอบคลุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 MDL 

มีพนักงานประมาณ 80 คน และมีการใช้บุคลากรอีกประมาณ 300 คนผ่านทางผู้ให้บริการจัดหาแรงงานตามสัญญา 

คู่แข่ง

 คู่แข่งรายสำคัญของ MDL คือบริษัทผู้ให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่งทั่วโลกหรือในภูมิภาค ซึ่งรวมถึง SeaDrill Limited 

และ Global Tender Barges ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งมีเรือขุดเจาะที่เหมาะสมเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ราคามักเป็น

ปัจจัยหลัก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในการแข่งขันอื่นๆ อีกได้แก่ ความพร้อมของเรือขุดเจาะ ประวัติความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน ชื่อเสียงทางด้านคุณภาพ ประสบการณ์ของลูกเรือ และสภาพของอุปกรณ์และประสิทธิภาพ 

 ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงบริษัทผู้เป็นเจ้าของเรือขุดเจาะ 

ตาราง9:ตลาดเรือขุดเจาะ

 ชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ จำนวนเรือที่เป็นเจ้าของ จำนวนเรือที่กำลังสร้าง รวม 

 SeaDrill Ltd. 14 3 17  

 KCA Deutag 7 0 7  

 Mermaid Drilling Ltd. 2 1 3  

 Global Tender Barges 3 0 3  

 PDVSA 2 0 2  

 Others 0 3 3  

 รวม 28 7 35 

 ที่มา : Fearnleys  
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 ในบางภูมิภาคของโลก มีธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติในท้องถิ่นหรือข้อกำหนดของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ต้องจัดตั้งกิจการ

ร่วมค้าขึ้นร่วมกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นซึ่ง MDL อาจมีอำนาจควบคุมได้หรือไม่มีอำนาจควบคุม MDL เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง

บริษัท เคนชาน่า เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ซึ่งเป็นบริษัทขุดเจาะที่เป็นกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งในมาเลเซีย 

นอกจากนี้ MDL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75 ในเอ็มเคอาร์-1 ซึ่งเป็นเจ้าของเรือขุดเจาะเคเอ็ม-1 ลำใหม่  

ลูกค้ารายสำคัญ

 MDL ดำเนินงานขุดเจาะนอกชายฝั่งให้แก่บริษัทน้ำมันระหว่างประเทศชั้นนำหลายบริษัท รวมทั้งบริษัทน้ำมันซึ่งอยู่  

ในความควบคุมของรัฐบาลและบริษัทน้ำมันอิสระ ในรอบบัญชี 2552 ลูกค้ารายสำคัญที่สุดของ MDL คือ Hess (Indonesia-

Pangkah) Ltd. มีส่วนแบ่งรายได้ให้กับ MDL คิดเป็นร้อยละ 49 Chevron Thailand Exploration and Production Ltd.   

และ Chevron Indonesia Company มีส่วนแบ่งรายได้ให้กับ MDL ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 51 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552   

เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ได้ให้บริการตามสัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะที่ทำกับ Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd. เสร็จเรียบร้อย

แล้ว ส่วนเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 ยังคงให้บริการตามสัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะที่ทำกับ Chevron Thailand Exploration 

and Production Ltd. ซึ่งได้ถูกโอนไปให้แก่ Chevron Indonesia Company ในเวลาต่อมา งานขุดเจาะนี้จะดำเนินต่อไป  

จนถึงปี 2553 

พนักงาน

 MDL ต้องการบุคลากรซึ่งมีทักษะความสามารถสูงเพื่อการปฏิบัติงานเรือขุดเจาะ ดังนั้น MDL จึงได้ดำเนินโครงการ

จัดหาและฝึกอบรมบุคคลากร และโครงการเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรอย่างครอบคลุม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 MDL 

มีพนักงานประมาณ 80 คน และมีการใช้บุคลากรอีกประมาณ 300 คนผ่านทางผู้ให้บริการจัดหาแรงงานตามสัญญา 

คู่แข่ง

 คู่แข่งรายสำคัญของ MDL คือบริษัทผู้ให้บริการขุดเจาะนอกชายฝั่งทั่วโลกหรือในภูมิภาค ซึ่งรวมถึง SeaDrill Limited 

และ Global Tender Barges ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งมีเรือขุดเจาะที่เหมาะสมเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ราคามักเป็น

ปัจจัยหลัก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในการแข่งขันอื่นๆ อีกได้แก่ ความพร้อมของเรือขุดเจาะ ประวัติความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน ชื่อเสียงทางด้านคุณภาพ ประสบการณ์ของลูกเรือ และสภาพของอุปกรณ์และประสิทธิภาพ 

 ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงบริษัทผู้เป็นเจ้าของเรือขุดเจาะ 

ตาราง9:ตลาดเรือขุดเจาะ

 ชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ จำนวนเรือที่เป็นเจ้าของ จำนวนเรือที่กำลังสร้าง รวม 

 SeaDrill Ltd. 14 3 17  

 KCA Deutag 7 0 7  

 Mermaid Drilling Ltd. 2 1 3  

 Global Tender Barges 3 0 3  

 PDVSA 2 0 2  

 Others 0 3 3  

 รวม 28 7 35 

 ที่มา : Fearnleys  

 สำหรับรอบบัญชี 2552 MDL สามารถทำรายได้ร้อยละ 42.48 ให้แก่รายได้รวมของเมอร์เมด ไม่รวมผลขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยน 

 
งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  กองเรือของ MOS ประกอบด้วยเรือที่ให้บริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ  

5 ลำ ระบบควบคุมอุปกรณ์ดำน้ำลึก 4 เครื่อง (รวมระบบที่อยู่ในแผนการสั่งต่อเรือใหม่ ณ ปัจจุบัน) ระบบควบคุมการดำน้ำ

แบบ air diving นอกชายฝั่ง 10 เครื่อง และระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำ 14 เครื่อง รวมทั้งระบบสนับสนุนงานก่อสร้างหนัก

ในน้ำลึกและน้ำลึกมาก (deepwater and ultra-deepwater heavy construction class systems) นอกจากนี้ MOS ยังเช่า

เรือมาเพิ่มเติมอีก 2 ลำ ซึ่งให้บริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำเป็นเรือที่มีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะที่จะให้บริการ

สนับสนุนนักประดาน้ำ ระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำ และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเรือ MOS จ้างผู้เชี่ยวชาญโดยผ่านสัญญา 

sub-contract ประมาณ 400 คน นอกเหนือจากพนักงานประจำที่มีอยู่แล้ว เพื่อทำงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่ให้บริการ

งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 

บริการของMOSรวมถึง

 การสนับสนุนงานสำรวจ ซึ่งได้แก่ การสำรวจก่อนการติดตั้ง การกำหนดตำแหน่งและการให้ความช่วยเหลือในการ  

ติดตั้งแท่นขุดเจาะ และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ใต้น้ำ 

 การพัฒนา ซึ่งได้แก่ การติดตั้งท่อส่งใต้น้ำ ท่อขนส่ง เชือกช่วยชีวิต (control umbilicals) ท่อและเสา การวางและ  

ฝังท่อ การติดตั้งและยึดเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเครื่อง การทดสอบและการตรวจสอบ และการวางและเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล

และเชือกช่วยชีวิต 

 การผลิต ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบ การซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างที่ใช้ในการผลิต  

เสา ท่อส่ง และอุปกรณ์ใต้น้ำ 

 การรื้อถอน ซึ่งได้แก่ บริการรื้อถอนและแก้ไขฟื้นฟูสถานที่ บริการอุดหลุมและสละหลุมถาวร บริการกู้ซากและขนย้าย

แท่น บริการสละท่อส่งถาวร และการตรวจสอบพื้นที่ 

 กองเรือของ MOS ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

สถาบัน DNV หรือ ABS ซึ่งทั้ง 2 สถาบันเป็นสถาบันจัดชั้น

เรือชั้นแนวหน้า เรือของ MOS ต้องเข้ารับการตรวจสภาพเรือ

อย่างสม่ำเสมอจากสถาบันจัดชั้นเรือ นอกเหนือจากการเข้าอู่

แห้งและเข้าซ่อมบำรุงตามตารางที่กำหนดไว้ 

 กองเรือของเมอร์เมดสำหรับให้บริการงานวิศวกรรม

โยธาใต้น้ำ มีดังตารางต่อไปนี้ 



64 รายงานประจำปี 2552 

ตารางที่10:รายชื่อกองเรือที่ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

 ชื่อเรือ คำอธิบาย
ปีที่สร้าง
(พ.ศ.)

สัญชาติ
ความยาว
(เมตร)

ห้องพัก
(จำนวนคน)



 เมอร์เมด 
คอมมานเดอร์ 

เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม 
ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึก 
(Saturation Systems) 

2530 ไทย 90 96 

 เมอร์เมด 
เพอร์ฟอร์มเมอร์ 

เรือให้บริการด้านการสำรวจ และตรวจสอบ
โครงสร้างใต้น้ำของแท่นขุดเจาะน้ำมัน  

2525 ไทย 49 30 

 เมอร์เมด 
เรสปอนเดอร์ 

เรือให้บริการในด้านการตรวจสอบและซ่อมแซม
โครงสร้างใต้น้ำและแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้ภาพ
ควบคุมการดำน้ำแบบ AIR Diving และ Mix Gas 
Diving 

2526 ไทย 56 58 
 

 เมอร์เมด 
ซัพพอร์ตเตอร์ 

เรือให้บริการในด้านการตรวจสอบและซ่อมแซม
โครงสร้างใต้น้ำและแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้ภาพ
ควบคุมการดำน้ำแบบ AIR Diving และ Mix Gas 
Diving 

2525 ปานามา 39 26 

 เมอร์เมด 
ชาเลนเจอร์ 

เรือวิศวกรรมโยธาใต้น้ำชนิดอเนกประสงค์ 2551 ไทย 61  38 

 ทีมสยาม(1) เรือที่ให้บริการด้านการก่อสร้างโครงสร้างใต้น้ำของ
แท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์
บังคับตำแหน่งเรืออัตโนมัติ เชื่อมต่อสัญญาณ
ดาวเทียมและอุปกรณ์ควบคุมการดำน้ำลึก 
(Saturation Systems) 

2545 จาไมก้า 90 142 

 บิณฑ์มิณฑ์(1) เรือซึ่งสนับสนุนระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำและ  
นักประดาน้ำ 

2545 เวียดนาม 61 42 

 รายชื่อกองเรือที่ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำซึ่งส่งมอบ/จะส่งมอบภายหลังวันที่30กันยายน2552 

 เมอร์เมด 
แซฟไฟร์ 

เรือซึ่งสนับสนุนระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำและ
นักประดาน้ำ 

2552 
(กำหนดรับมอบ 

ในเดือนพฤศจิกายน 
2552) 

ปานามา 63 60 

 เมอร์เมด  
เอเชียน่า 

เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม 
ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึก 
(Saturation Systems) 

2553 (กำหนด 
รับมอบที่คาด) 

หมู่เกาะ 
มาแชลล์ 

99 100 

 เมอร์เมด  
เอนดัวเรอร์ 

เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม 
ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึก 
(Saturation Systems) 

2553 (กำหนด 
รับมอบที่คาด) 

ปานามา 95 86 

 หมายเหตุ : (1) เป็นเรือที่เช่ามาโดย MOS เรือบิณฑ์มิณฑ์จะหมดสัญญาเช่าในเดือนพฤศจิกายน 2552 
ที่มา : TTA   



รายงานประจำปี 2552 65

ตารางที่10:รายชื่อกองเรือที่ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

 ชื่อเรือ คำอธิบาย
ปีที่สร้าง
(พ.ศ.)

สัญชาติ
ความยาว
(เมตร)

ห้องพัก
(จำนวนคน)



 เมอร์เมด 
คอมมานเดอร์ 

เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบซ่อมแซม 
ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุมการดำน้ำลึก 
(Saturation Systems) 

2530 ไทย 90 96 

 เมอร์เมด 
เพอร์ฟอร์มเมอร์ 

เรือให้บริการด้านการสำรวจ และตรวจสอบ
โครงสร้างใต้น้ำของแท่นขุดเจาะน้ำมัน  

2525 ไทย 49 30 

 เมอร์เมด 
เรสปอนเดอร์ 

เรือให้บริการในด้านการตรวจสอบและซ่อมแซม
โครงสร้างใต้น้ำและแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้ภาพ
ควบคุมการดำน้ำแบบ AIR Diving และ Mix Gas 
Diving 

2526 ไทย 56 58 
 

 เมอร์เมด 
ซัพพอร์ตเตอร์ 

เรือให้บริการในด้านการตรวจสอบและซ่อมแซม
โครงสร้างใต้น้ำและแท่นขุดเจาะน้ำมัน โดยใช้ภาพ
ควบคุมการดำน้ำแบบ AIR Diving และ Mix Gas 
Diving 

2525 ปานามา 39 26 

 เมอร์เมด 
ชาเลนเจอร์ 

เรือวิศวกรรมโยธาใต้น้ำชนิดอเนกประสงค์ 2551 ไทย 61  38 

 ทีมสยาม(1) เรือที่ให้บริการด้านการก่อสร้างโครงสร้างใต้น้ำของ
แท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์
บังคับตำแหน่งเรืออัตโนมัติ เชื่อมต่อสัญญาณ
ดาวเทียมและอุปกรณ์ควบคุมการดำน้ำลึก 
(Saturation Systems) 

2545 จาไมก้า 90 142 

 บิณฑ์มิณฑ์(1) เรือซึ่งสนับสนุนระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำและ  
นักประดาน้ำ 

2545 เวียดนาม 61 42 

 รายชื่อกองเรือที่ให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำซึ่งส่งมอบ/จะส่งมอบภายหลังวันที่30กันยายน2552 
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 หมายเหตุ : (1) เป็นเรือที่เช่ามาโดย MOS เรือบิณฑ์มิณฑ์จะหมดสัญญาเช่าในเดือนพฤศจิกายน 2552 
ที่มา : TTA   

ลูกค้า

 ลูกค้าของ MOS ประกอบด้วยผู้ผลิตและจัดหาน้ำมัน

และก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษัทขนส่งทางท่อ และ

บริษัทก่อสร้างและวิศวกรรมนอกชายฝั่ง ระดับการบริการ  

ที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่าย  

ฝ่ายทุนของลูกค้ารายนั้นในปีนั้นๆ ดังนั้น ลูกค้าที่สร้าง  

รายได้เป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในปีหนึ่งอาจสร้างรายได้จาก

สัญญาเป็นสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญในปีต่อๆ ไป ก็ได้  

ลูกค้า 5 อันดับแรกของธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของ 

MOS และสัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากลูกค้าดังกล่าวต่อ  

รายได้รวมของธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ มีดังนี้ 

 ปี พ.ศ. 2552  ได้แก่ Subtech Ltd., Global Industries Offshore LLC, CUEL Ltd., ARV Offshore Co., Ltd. และ 

Chevron Thailand Exploration and Production Ltd. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้จากธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 

 ปี พ.ศ. 2551  ได้แก่ CUEL Ltd., PT Offshore Services Indonesia, China Offshore Oil Engineering Corporation 

Ltd., Chevron Thailand Exploration and Production Ltd และ Saipem Asia Sdn. Bhd. ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79 ของรายได้

จากธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ 

 MOS ประมาณว่าในปี พ.ศ. 2552  MOS ได้ให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำแก่ลูกค้าจำนวน 22 ราย ในอดีต โครงการ

รับจ้างของ MOS มีระยะเวลาที่สั้น และมักได้รับการตอบรับเข้าทำสัญญาในระยะเวลาอันสั้นก่อนการเตรียมการ ตั้งแต่ต้น  

ปี พ.ศ. 2551 MOS ได้เข้าทำสัญญาระยะยาวหลายฉบับสำหรับเรือจำนวนหนึ่ง 

การแข่งขัน

 อุตสาหกรรมการเดินเรือมีการแข่งขันสูงมาก ในขณะที่ราคาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง แต่ความสามารถที่จะจัดหาเรือพิเศษ 

และว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ รวมทั้งแสดงประวัติการมีความปลอดภัยที่ดี ก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นกัน 

คู่แข่งของ MOS ได้แก่ Global GEO ASA,  Hallin Marine Subsea International Plc. และ Sarku Engineering Services 

Sdn. Bhd. รวมถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา เช่น Subsea 7 Inc., Acergy S.A. และ  

Helix Energy Solutions Group Inc. บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางด้านงานวิศวกรรมโยธา งาน

จัดหา และนายหน้ารับเหมาโครงการ  

พนักงาน

 MOS จำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 MOS มีพนักงานประมาณ 337 คน   

โดยพนักงานเกือบ 253 คนเป็นบุคลากรที่ได้รับเงินเดือน 

 ในรอบบัญชี 2552 MOS สามารถทำรายได้ร้อยละ 57.52 ให้แก่รายได้รวมของเมอร์เมด ไม่รวมผลกำไรจากอัตรา  

แลกเปลี่ยน 
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ธุรกิจเหมืองถ่านหิน 

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 21.18 ของเมอร์ตัน  

กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตัน”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถือหุ้นใน SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ซึ่งเป็น

กิจการผลิตถ่านหิน และเพื่อการขยายการลงทุนไปในประเทศฟิลิปปินส์ SERI มีพื้นที่เหมืองทั้งหมด 13,000 เฮกตาร์ภายใต้

สัญญา Coal Operating Contracts  (“COC”) ที่ให้โดยกระทรวงพลังงานของประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบัน SERI เป็นเจ้าของ

เหมืองสองแห่งที่นากา (Naga) ซึ่งอยู่ในเซบู (Cebu) และที่ดาเนา (Danao) ซึ่งอยู่ใน Cebu เช่นกัน 


การบริหารจัดการกองเรือความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเรือ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลงานทั้งทางด้านการค้า ด้านเทคนิค และการวางแผนงานบริหาร

จัดการกองเรือ ไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และเรือขุดเจาะ ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทโทรีเซน มีบุคลากรที่ทำงานประจำสำนักงานทั้งหมด 1,091 คน และบุคลากรที่ทำงานบนเรือ 

จำนวน 1,245 คน 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีหน้าที่ดังนี้  

 •	การบริการการจัดการด้านการค้า รวมถึง บริหารให้เรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะได้รับการว่าจ้างอยู่ตลอดเวลา 

และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาบริษัทลูกค้า 

 •	การบริการด้านบัญชีและการเงิน  

 •	การบริการการจัดการด้านเทคนิค รวมถึง การบริหารจัดการกองเรือและตรวจตรากองเรือแบบวันต่อวัน การดูแล  

ให้เรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมาคมจัดชั้นเรือ การจัดจ้างบุคลากรและลูกเรือที่มีคุณภาพ การจัดทำประกันภัยเรือ และ

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ อะไหล่ และอุปกรณ์ใหม่ๆ 

 นอกจากนี้ กลุ่มโทรีเซนได้ใช้บริการด้านเทคนิคจากวิศวกรของบริษัทฯ ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นต้นแบบ  

เพื่อนำเทคนิคมาใช้กับบุคลากรของบริษัทในกลุ่มโทรีเซนเองด้วย กลุ่มโทรีเซนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด  

ในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจประเภทนี้ โดยการดูแลอบรมบุคลากร  

และปรับปรุงกองเรือ และมุ่งมั่นที่จะกำจัดเหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่กองเรือและบุคลากรในกลุ่มโทรีเซน   

กลุ่มบริษัทโทรีเซนบริหารกองเรือและเรือขุดเจาะโดยมีความตั้งใจที่จะปกป้องดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 

ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อที่จะให้เรือมีการใช้งานไปจนถึงอายุที่จะถูกปลดระวางนั้น กลุ่มบริษัทโทรีเซนจึงพยายามที่จะจัดหา ซ่อมแซม และ

บำรุงรักษาเรือบรรทุกสินค้า และเรือขุดเจาะให้ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มโทรีเซนมองเห็นว่าเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุด

ในการถนอมอายุการใช้งานของเรือ และโดยทั่วไปจะช่วยลดเวลาการที่เครื่องจักรเสียหายได้ ซึ่งในบางกรณีทำให้เรือบางลำ

มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นเนื่องจากการบำรุงและรักษาสภาพเรืออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซน มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (key performance indicators) เพื่อที่ช่วยตรวจสอบผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทโทรีเซน ได้ตั้งเป้าหมายเป็นรายปี เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่าง  

ต่อเนื่อง และมีการทบทวนดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไข  

หรือไม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทฯ 
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กฎระเบียบต่างๆ

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องปฏิบัติงานตามหมายในประเทศและกฏหมายสากล รวมถึง ระเบียบต่างๆ สัญญา และ  

ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อขอและมีใบอนุญาต ใบรับรอง

ต่างๆ ซึ่งกฏต่างๆ เหล่านี้ มีผลต่อการบริหารและจัดการกองเรืออย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ และกฏหมายรวมทั้งกฏระเบียบต่างๆ ในนานาประเทศที่เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนวิ่งรับขนส่งสินค้า   

กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ในการบริหารจัดการกองเรือในกลุ่มโทรีเซน 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ซึ่งจะขอทำการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของท่าเรือ (กรมการขนส่ง

ทางน้ำ หรือเทียบเท่า) สมาคมจัดชั้นเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ ทั้งที่เป็นแบบมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าและไม่มีกำหนดการ 

องค์กรเอกชนเหล่านี้จะออกข้อกำหนดให้เรือของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทโทรีเซน ต้องมีใบรับรอง ใบอนุญาต หรือมีการจัด  

ชั้นเรือในการดำเนินกิจการ หากกลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้รับการรับรอง หรือใบอนุญาต ตามข้อกำหนดจะ

ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือทำให้เรือบรรทุกสินค้าหรือเรือขุดเจาะต้องหยุดการดำเนินงานชั่วคราว 

 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของเรือที่สูงขึ้นจะทำให้บริษัทประกันภัยเรือ ผู้เช่าเรือ ผู้ออกกฎระเบียบต่างๆ   

มีมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตรวจสอบเรือมากขึ้นทั้งเรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะ และอาจจะ

เป็นการเร่งการปลดระวางเรือบรรทุกสินค้าและเรือขุดเจาะที่มีอายุมากด้วย ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  

โทรีเซน จึงมุ่งเน้นไปทางด้านการบำรุงรักษาเรืออย่างมีคุณภาพ มาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ  

การฝึกอบรมลูกเรือและเจ้าหน้าที่ประจำเรืออย่างต่อเนื่อง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ 

 องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO ได้ประกาศสนธิสัญญาว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษจาก

น้ำมันในน่านน้ำสากล หรือน่านน้ำในอาณาเขต นอกจากนั้น IMO ยังได้บังคับใช้ภาคผนวกที่ 6 ของอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ว่าด้วยเรื่องมาตรการการป้องกันมลภาวะที่มาจากควันพิษจากเรือ ทั้งนี้กองเรือ  

ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการจนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดในสนธิสัญญานี้ 

 การบริหารกองเรือของกลุ่มบริษัทอื่นๆ ยังต้องปฏิบัติตามตามเงื่อนไขอีกประการหนึ่งขององค์กรทางทะเลระหว่าง

ประเทศ ได้แก่  ISM Code ซึ่ง เป็นประมวลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ ซึ่งว่าด้วย

ความปลอดภัยจากการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ จากเรือ โดยระบุให้เจ้าของเรือทั้งหลาย 

พัฒนาและรักษามาตรฐานในการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยในการทำงานไป

พร้อมๆ กัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISM Code ประกาศนียบัตรด้านการจัดการความปลอดภัยของบริษัทฯ จึงต้องมี

การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งจากภายในกลุ่มบริษัทโทรีเซน และจากหน่วยงานภายนอกที่มาจากสถาบันจัดชั้นเรือ

ต่างๆ กองเรือของกลุ่มโทรีเซนได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบ ISM Code 

 ระเบียบขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) นั้นรวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ง

ชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และการแก้ไขปรับปรุงอนุสัญญา SOLAS ก่อให้เกิดอนุสัญญาการรักษาความปลอดภัยของเรือและ

ท่าเรือระหว่างประเทศ (“ISPS”) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสร้างเรือและอุปกรณ์สำหรับเรือพาณิชย์และรวมถึงกฏต่างๆ สำหรับ

การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (“SOLAS”) และระเบียบขององค์กร

ทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ต่างๆ นั้น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อุปกรณ์การช่วยชีวิต และอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำ

มาใช้ในการปฏิบัติงาน การไม่ปฏิบัติตามกฎขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศนั้นอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทโทรีเซน  

มีภาระเพิ่มขึ้นในการจ่ายค่าปรับ รวมถึงการปฏิเสธไม่ให้เข้าไปยังท่าเรือบางแห่ง 
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 กองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซน อาจจะนำเรือเข้าเข้าอู่แห้งเพื่อรับการตรวจสอบสภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของมาตรการ  

การจัดชั้นเรือที่ออกโดยสถาบันการจัดอันดับชั้นเรือนานาชาติ หรือ IACS นอกเหนือจากการตรวจเรือโดยสถาบันการจัดชั้นเรือ 

ก็ยังมีการตรวจสอบเรือโดยลูกค้า ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนที่จะเช่าเรือของบริษัทฯ การตรวจสอบปกติ (regular 

inspection) เป็นการปฏิบัติกันโดยทั่วไปหากมีการเช่าเรือในระยะยาว โดยปกติกองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ก็ถูกตรวจสอบ

อยู่เป็นประจำโดยลูกเรือของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ ช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ประจำบน

ฝั่งจะตรวจสอบเรือปีละสองครั้งเป็นอย่างน้อย หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทโทรีเซน จะจัดทำแผน 

ปฏิบัติการ (action plans) เพื่อที่จะใส่รายการที่จะต้องมีการปรับปรุงลงไป 


การประกันภัย

 ในการประกอบธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศทางทะเล หรือเรือขุดเจาะ กลุ่มบริษัทโทรีเซน  

อาจต้องเผชิญความเสี่ยงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไกขัดข้อง การชนกันของเรือ การสูญหายหรือเสียหายของสินค้าหรือทรัพย์สิน

ต่างๆ การสะดุดหยุดลงของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ซึ่งรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว  

ลงทะเล ความแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้น จากการเป็นเจ้าของเรือและเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ  

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำประกันภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรและตัวเรือ การประกันภัยความเสี่ยงจากสงคราม การคุ้มครอง

ความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของเรือ และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ประกันตัวเรือและเครื่องจักรครอบคลุมความสูญเสีย และความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเรือได้ เช่น การชน การเกยตื้นและ

อากาศแปรปรวน โดยกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนต้นในวงเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ

อุบัติเหตุ 1 ครั้ง กองเรือของบริษัทฯ จะทำประกันกับบริษัทผู้รับประกันภัยรายใหญ่หลายรายซึ่งได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม นอกจากนี้กองเรือโทรีเซนยังได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานของเรือที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ 

โดยเป็นการประกันภัยกับชมรมพีแอนด์ไอ (International P&I Club) สูงสุดถึง 3.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยกเว้นใน

กรณีมลพิษที่เกิดจากน้ำมันจะได้รับความคุ้มครอง 1.00 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะต้องรับ  

ผิดชอบความเสียหายส่วนต้นในวงเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง สำหรับเรือที่ทำการเช่าแบบเหมา  

ลำเข้ามาโดยกลุ่มบริษัทโทรีเซน จะได้รับวงเงินประกันภัยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ วงเงิน

ประกันภัยของเครื่องจักรและตัวเรือจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ นั้นๆ 

และวงเงินประกันภัยจะมีตั้งแต่ 5.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถึง 60.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำประกันภัยด้านการคุ้มครองความเสียหาย และความรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ที่เกิดจากการ

ดำเนินงานของเรือ  เป็นการประกันภัยกับชมรมพีแอนด์ไอโดยคุ้มครองในส่วนความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ต่อบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของเรือ รวมทั้งชดเชยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการที่ ลูกเรือ ผู้โดยสาร 

และบุคคลที่สามได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้า ข้อพิพาทที่เกิดจากเรือชนกัน  

ความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม มลพิษที่เกิดจากน้ำมัน สารเคมีและขยะ การลากเรือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น การย้ายซากเรือ กองเรือโทรีเซนได้ทำประกันภัยไว้กับกลุ่มสมาชิกชมรมพีแอนด์ไอทั้ง 13 แห่ง  
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 กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงจากสงคราม รวมถึงการปล้น และการก่อการร้าย แต่ไม่

ครอบคลุมถึงการสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือได้ (off-hire) หลังจากได้พิจารณาจาก  

ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียรายได้ เปรียบเทียบประวัติของวันที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือเท่าที่ผ่านมาจะไม่คุ้มกับการเพิ่มเบี้ย

ประกันภัยเฉพาะกรณีนี้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนมั่นใจว่าชนิดของประกันภัยปัจจุบันนั้นเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานได้ กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้มีการตรวจสอบวงเงินประกันภัยเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน 

ก่อนที่จะต่อสัญญาประกันภัยและอาจจะมีการปรับวงเงินประกันตามราคาตลาดปัจจุบันที่มีการประมาณไว้ ณ เวลานั้น เพื่อ

ให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการคุ้มครองในการทำประกันภัยและค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป 


กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการส่งกำลังบำรุง(โลจิสติกส์) และ ธุรกิจขนถ่ายสินค้า 

 บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (“CMSS”) ซึ่งบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

(มหาชน) ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) รวมถึงการ

จัดหาวัสดุที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ไม้รองค้ำสินค้า การจัดหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้าการให้บริการตรวจ

นับสินค้า ให้บริการรถยกสินค้า การให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมทั้งการบริหารและกระจายการส่งสินค้า นอกจากนี้ CMSS 

ยังให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้าขึ้น/ลงเรือ บรรจุและขนส่งสินค้าไปยังเรือและผู้รับปลายทาง อีกด้วย 

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี 

จำกัด ในประเทศลิชเทนสไตน์ (“GACL”) ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส์ จำกัด (“GACTL”) ซึ่งเป็นกลยุทธ์

หนึ่งของกลุ่มบริษัท โทรีเซนในการที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง (โลจิสติกส์) ไปสู่ระดับท้องถิ่น บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 51 ใน GACTL และ ที่เหลือร้อยละ 29 ถือโดย GACL (เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธุรกิจคลังสินค้า) และอีก  

ร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตอร์ม ซึ่งเป็นประธานของกลุ่มบริษัทกัลฟ เอเจนซี่ GACTL ได้ดำเนินโครงการสร้างคลัง  

เก็บสินค้าขนาด 10,000 ตารางฟุต  ในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อให้บริการส่งกำลังบำรุง  

(โลจิสติกส์) 
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การบริหารท่าเรือ 

 บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี (“SPS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

(มหาชน) เป็นการร่วมทุนระหว่างการท่าเรือชาร์จา ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี (“TSF”) 

โดยถือหุ้นร้อยละ 51 และ ร้อยละ 49 ตามลำดับ TSF เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   

ทั้งนี้ SPS ได้รับสัมปทานในการขนถ่ายสินค้า การจัดการและเก็บรักษาสินค้า การส่งสินค้า การดูแลด้านการตลาดให้กับสินค้า

ทั่วไป สินค้าแห้งเทกอง และสินค้าแช่แข็ง ที่ท่าเรือคาลิด ท่าเรือฮัมริจาร์ และท่าเรือชาร์จา ครีก เป็นเวลา 10 ปี โดยเมื่อ  

ครบกำหนด 10 ปี จะมีการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติเป็นเวลาอีก 5 ปี  

 SPS ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2545 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแปรรูปท่าเรือรัฐวิสาหกิจเป็นท่าเรือเอกชน ทั้งนี้

พนักงานทั้งหมดและอุปกรณ์ต่างๆ ในท่าเรือ ถูกโอนเข้ามายังบริษัทนี้ทั้งหมด 

 ท่าเรือคาลิดเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาท่าเรือทั้งสามแห่งที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน และตั้งอยู่ห่างจากดูไบไป

ทางใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ท่าเรือทั้งสามแห่งให้บริการรับ-ส่งปริมาณสินค้ารวมกันได้มากกว่า

ปีละ 5 ล้านตัน  

ธุรกิจปุ๋ย 

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัท โซลีอาโด   

โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของ EMC 

Gestion S.A.S. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท  

บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) เวียดนาม เพื่อเข้าไปทำ

ธุรกิจในการนำเข้าและส่งออกปุ๋ย โรงงานปุ๋ยของบาคองโค   

มีพื้นที่ 56,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ใน Phu My ซึ่งอยู่  

ติดกับท่าเรือ Baria Serece นอกจากการผลิตปุ๋ย บาคองโค 

มีใบอนุญาตให้เช่าคลังสินค้าบางส่วน ซึ่งจะทำให้สามารถ

พัฒนาไปสู่ธุรกิจโลจิสติกส์มืออาชีพในอนาคต  
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ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน 

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด 

(“อะธีน”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9   

ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 48.46 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

จำกัด (มหาชน) (“UMS”) จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนสองราย

ของ UMS และได้เข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิร้อยละ 5.55 ของ 

UMS จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของ UMS ในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2552 อะธีน ทำคำเสนอซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ  

ของ UMS และอีกร้อยละ 41.09 และใบสำคัญแสดงสิทธิของ UMS   

อีกร้อยละ 91.64 ซึ่งทำให้อะธีน ถือหุ้นใน UMS คิดเป็นจำนวน

รวมทั้งสิ้นร้อยละ 89.55 UMS ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าถ่านหิน 

และบริการโลจิสติกส์แบบ “จากต้นทางถึงปลายทาง” (end-  

to-end) และ “ตรงต่อเวลา” (“just-in-time”) ในประเทศไทย 

UMS เป็นเจ้าของโรงโม่ถ่านหิน และคลังสินค้า 2 แห่ง เรือ  

ลำเลียง 12 ลำ และรถบรรทุก 26 คัน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการถ่านหินในประเทศที่สูงขึ้นของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งใช้เครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิง  

จากถ่านหิน 
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PROACTIVE
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

ภาพรวมอุตสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

 การขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นวิธีการขนส่งสินค้าวัตถุดิบและ

สินค้าสำเร็จรูปได้ในปริมาณมากๆ ในทีเดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และบ่อยครั้งที่การขนส่งสินค้าครั้งละมากๆ ทำได้  

โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างเดียว สินค้าที่ขนส่งทางทะเลจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าแห้ง และวัสดุเหลว 

ทั้งนี้สินค้าแห้งรวมถึงสินค้าแห้งเทกอง สินค้าบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ ส่วนสินค้า

แห้งเทกองที่จะบรรจุในเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมาก  

ในแต่ละเที่ยว (major bulks) 5 กลุ่ม และสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) สินค้าแห้ง

เทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว (major bulks) 5 ชนิด ซึ่งเป็นสินค้าแห้งเทกองประเภทหลักที่ขนส่งโดยเรือ

บรรทุกสินค้าแบบเทกอง ประกอบด้วยแร่เหล็ก ถ่านหิน ธัญพืช แร่ฟอสเฟตและแร่บอกไซต์ ส่วนสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่ง  

เป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) ประกอบด้วยสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งสินค้าหลักๆ ได้แก่ ซีเมนต์ แร่ยิบซั่ม  

แร่โลหะที่ไม่ใช่แร่เหล็ก น้ำตาล เกลือกำมะถัน ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ไม้และเคมีภัณฑ์ วัสดุเหลวจะบรรทุกในเรือประเภทเรือ

บรรทุกน้ำมัน (tank ship) ซึ่งสินค้าหลักคือน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน สินค้าเหลวและเคมีภัณฑ์  

ตาราง11:ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี2543ถึง2551
(ล้านตัน) 

 ปี แร่สินเหล็ก ถ่านหิน ธัญพืช
แร่บอกไซต์
และอลูมินา แร่ฟอสเฟต น้ำมันดิบ

ผลิตภัณฑ์
จากน้ำมัน

สินค้าอื่นๆ
(โดยประมาณ)

ปริมาณ
การค้ารวม

(โดยประมาณ) 

 2543 454 523 230 53 28 1,608 419 2,280 5,595  
 2544 452 565 234 51 29 1,592 425 2,305 5,653  
 2545 484 570 245 54 30 1,588 414 2,435 5,820  
 2546 524 619 240 63 29 1,673 440 2,545 6,133  
 2547 589 664 236 68 31 1,754 461 2,690 6,493  
 2548 652 710 307 73 30 1,720 495 2,617 6,604  
 2549 734 754 325 78 30 1,756 525 2,853 7,055  
 2550 787 806 341 83 31 1,775 553 3,052 7,428  
 2551 845 834 344 81 31 1,800 575 3,235 7,745  

 ที่มา : Fearnleys   

 ในปี  2551 ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางทะเลมีประมาณ 7.7 พันล้านตัน เมื่อเทียบกับปริมาณ 5.6 พันล้านตัน ในปี 

2543 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีการเติบโตทางการค้าในระดับสูงเนื่องมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศจีนและอินเดีย ดังจะเห็นได้จากตารางต่อไปนี้ เฟิร์นเล่ย์ได้คาดการณ์ว่าตลอดปี 2552 

เป็นปีที่การขนส่งทางทะเลทรุดตัว โดยคาดว่าปริมาณการค้าทางทะเลจะลดลง โดยปริมาณการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทาง

ทะเลคาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 5  

ตาราง12:อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)ปี2545ถึง2551

(ความเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละเทียบกับปีก่อน) 

 ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

 เศรษฐกิจโลก 3.6 4.9 4.5 5.1 5.2 3.0  
 สหรัฐอเมริกา 2.5 3.6 3.1 2.7 2.1 0.4  
 ยุโรป 0.8 2.2 1.7 2.9 2.7 0.7  
 ญี่ปุ่น 1.4 2.7 1.9 2.0 2.3 -0.7  
 จีน 10.0 10.1 10.4 11.6 13.0 9.0  
 อินเดีย 6.9 7.9 9.2 9.8 9.4 7.3  

 ที่มา : Fearnleys   

ตาราง13:ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลตั้งแต่ปี2545ถึง2551

(ล้านตัน) 

  2546 2547 2548 2549 2550 2551 

 ถ่านหิน 619 664 710 754 806 834  
 แร่เหล็ก 524 589 652 734 787 845  
 ธัญพืช 240 236 307 325 341 344  
 แร่บอกไซต์/อะลูมินา 63 68 73 78 83 81  
 แร่ฟอสเฟต 29 31 30 30 31 31  
 อื่นๆ 865 926 896 927 960 975  
 รวม 2,340 2,514 2,668 2,848 3,008 3,110  
 เปลี่ยนแปลต่อปี 5.5% 7.4% 6.1% 6.7% 5.6% 3.4%  

 Source : Fearnleys  
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อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

ภาพรวมอุตสาหกรรมของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

 การขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นวิธีการขนส่งสินค้าวัตถุดิบและ

สินค้าสำเร็จรูปได้ในปริมาณมากๆ ในทีเดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และบ่อยครั้งที่การขนส่งสินค้าครั้งละมากๆ ทำได้  

โดยการขนส่งสินค้าทางทะเลอย่างเดียว สินค้าที่ขนส่งทางทะเลจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าแห้ง และวัสดุเหลว 

ทั้งนี้สินค้าแห้งรวมถึงสินค้าแห้งเทกอง สินค้าบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไม่ได้ ส่วนสินค้า

แห้งเทกองที่จะบรรจุในเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมาก  

ในแต่ละเที่ยว (major bulks) 5 กลุ่ม และสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) สินค้าแห้ง

เทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว (major bulks) 5 ชนิด ซึ่งเป็นสินค้าแห้งเทกองประเภทหลักที่ขนส่งโดยเรือ

บรรทุกสินค้าแบบเทกอง ประกอบด้วยแร่เหล็ก ถ่านหิน ธัญพืช แร่ฟอสเฟตและแร่บอกไซต์ ส่วนสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่ง  

เป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) ประกอบด้วยสินค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งสินค้าหลักๆ ได้แก่ ซีเมนต์ แร่ยิบซั่ม  

แร่โลหะที่ไม่ใช่แร่เหล็ก น้ำตาล เกลือกำมะถัน ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ไม้และเคมีภัณฑ์ วัสดุเหลวจะบรรทุกในเรือประเภทเรือ

บรรทุกน้ำมัน (tank ship) ซึ่งสินค้าหลักคือน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน สินค้าเหลวและเคมีภัณฑ์  

ตาราง11:ปริมาณการค้าทางทะเลของโลกปี2543ถึง2551
(ล้านตัน) 

 ปี แร่สินเหล็ก ถ่านหิน ธัญพืช
แร่บอกไซต์
และอลูมินา แร่ฟอสเฟต น้ำมันดิบ

ผลิตภัณฑ์
จากน้ำมัน

สินค้าอื่นๆ
(โดยประมาณ)

ปริมาณ
การค้ารวม

(โดยประมาณ) 

 2543 454 523 230 53 28 1,608 419 2,280 5,595  
 2544 452 565 234 51 29 1,592 425 2,305 5,653  
 2545 484 570 245 54 30 1,588 414 2,435 5,820  
 2546 524 619 240 63 29 1,673 440 2,545 6,133  
 2547 589 664 236 68 31 1,754 461 2,690 6,493  
 2548 652 710 307 73 30 1,720 495 2,617 6,604  
 2549 734 754 325 78 30 1,756 525 2,853 7,055  
 2550 787 806 341 83 31 1,775 553 3,052 7,428  
 2551 845 834 344 81 31 1,800 575 3,235 7,745  

 ที่มา : Fearnleys   

 ในปี  2551 ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางทะเลมีประมาณ 7.7 พันล้านตัน เมื่อเทียบกับปริมาณ 5.6 พันล้านตัน ในปี 

2543 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีการเติบโตทางการค้าในระดับสูงเนื่องมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศจีนและอินเดีย ดังจะเห็นได้จากตารางต่อไปนี้ เฟิร์นเล่ย์ได้คาดการณ์ว่าตลอดปี 2552 

เป็นปีที่การขนส่งทางทะเลทรุดตัว โดยคาดว่าปริมาณการค้าทางทะเลจะลดลง โดยปริมาณการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทาง

ทะเลคาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 5  

ตาราง12:อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)ปี2545ถึง2551

(ความเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละเทียบกับปีก่อน) 

 ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

 เศรษฐกิจโลก 3.6 4.9 4.5 5.1 5.2 3.0  
 สหรัฐอเมริกา 2.5 3.6 3.1 2.7 2.1 0.4  
 ยุโรป 0.8 2.2 1.7 2.9 2.7 0.7  
 ญี่ปุ่น 1.4 2.7 1.9 2.0 2.3 -0.7  
 จีน 10.0 10.1 10.4 11.6 13.0 9.0  
 อินเดีย 6.9 7.9 9.2 9.8 9.4 7.3  

 ที่มา : Fearnleys   

การค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเล

 ปริมาณการค้าทางทะเลของสินค้าแห้งเทกองเติบโต

อยู่ในระหว่างร้อยละ 3 และร้อยละ 8 ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา 

ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเล

เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

 แผนภูมิและตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงปริมาณการค้า

ทางทะเลทั้งในส่วนของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณ

มากในแต่ละเที่ยวและสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณ  

ไม่มากในแต่ละเที่ยวในช่วงปี 2546 ถึงปี 2551 สินค้าแห้ง  

เทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยวได้แบ่งออกเป็น

แร่เหล็ก ถ่านหิน ธัญพืช (รวมถึงข้าวสาลี ธัญพืชหยาบ และ  

ถั่วเหลือง) ฟอสเฟต และแร่บอกไซต์/อะลูมินา และในส่วน

ของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว

จะอยู่ในหมวดอื่นๆ 

แผนภูมิ10:การพัฒนาของปริมาณการค้าของสินค้าแห้งเทกอง

Source : Fearnleys 

ตาราง13:ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลตั้งแต่ปี2545ถึง2551

(ล้านตัน) 

  2546 2547 2548 2549 2550 2551 

 ถ่านหิน 619 664 710 754 806 834  
 แร่เหล็ก 524 589 652 734 787 845  
 ธัญพืช 240 236 307 325 341 344  
 แร่บอกไซต์/อะลูมินา 63 68 73 78 83 81  
 แร่ฟอสเฟต 29 31 30 30 31 31  
 อื่นๆ 865 926 896 927 960 975  
 รวม 2,340 2,514 2,668 2,848 3,008 3,110  
 เปลี่ยนแปลต่อปี 5.5% 7.4% 6.1% 6.7% 5.6% 3.4%  

 Source : Fearnleys  
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 ปริมาณการค้าทางทะเลของสินค้าแห้งเทกองได้  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7 ในช่วงระหว่างปี 2546 และปี 2551 

สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว   

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 68.5 ของการค้าสินค้าแห้ง  

เทกองทางทะเลทั้งหมดในปี 2551 ในจำนวนนี้ผลิตภัณฑ์จาก  

แร่เหล็กเติบโตเร็วที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 

61 ในช่วงระหว่างปี 2546 และปี 2551 การเติบโตของ  

อุปสงค์ (วัดเป็นตันไมล์) ได้เพิ่มในอัตราที่เร็วยิ่งกว่าที่เคย

เป็นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสร้างของรูปแบบการค้า ดังจะเห็นได้จากตาราง  

ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิ11:อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกอง

ที่มา : Fearnleys 

ตาราง14:อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกองปี2546ถึง2551

(พันล้านตัน-ไมล์) 

  2546 2547 2548 2549 2550 2551 

ถ่านหิน 2,810 2,960 3,113 3,540 3,778 3,905  

แร่เหล็ก 3,035 3,444 3,918 4,192 4,544 4,849  

ธัญพืช 1,273 1,350 1,686 1,822 1,927 2,029  

แร่บอกไซต์/อะลูมินา 198 231 248 267 271 267  

แร่ฟอสเฟต 148 154 154 155 159 159  

อื่นๆ 3,680 3,940 4,021 4,180 4,340 4,290  

 รวม 11,144 12,079 13,140 14,156 15,019 15,499 

 เปลี่ยนแปลงต่อปี 6.7% 8.4% 8.8% 7.7% 6.1% 3.2% 

 ที่มา : Fearnleys  

 สองถึงสามปีที่ผ่านมา จีนและตามด้วยอินเดียเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองเติบโตขึ้น

อย่างรวดเร็ว การผลิตและการใช้เหล็กภายในประเทศจีนได้สร้างอุปสงค์ในระดับสูงต่อการค้าแร่เหล็ก การขาดแคลนวัตถุดิบ

ภายในประเทศได้ส่งผลให้มีการนำสินค้าเข้าจากประเทศออสเตรเลียและบราซิลมากขึ้น 

ตาราง15:การผลิตเหล็กดิบของโลก
 (ล้านตัน) 

  อียู-15 สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย อื่นๆ รวม 

 2546 159.5 90.9 110.5 219.3 46.3 19.1 31.8 285.9 963.3  

 2547 169.7 98.6 112.7 269.3 47.5 19.5 32.6 304.2 1,054.1  

 2548 164.2 93.8 112.5 349.3 47.7 18.5 38.1 305.1 1,129.2  

 2549 173.5 98.5 116.2 421.5 48.4 20.2 42.8 297.9 1,219.0  

 2550 175.5 97.2 120.2 487.3 51.2 20.6 49.5 315.5 1,317.0  

 2551 166.1 91.5 118.7 500.5 53.5 20.2 55.1 324.1 1,329.70  

 เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ
2546-2551

4.1 0.7 7.4 128.2 15.6 5.8 73.3 13.4 38.0 

 ที่มา : Fearnleys  
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ตาราง14:อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกองปี2546ถึง2551

(พันล้านตัน-ไมล์) 

  2546 2547 2548 2549 2550 2551 

ถ่านหิน 2,810 2,960 3,113 3,540 3,778 3,905  

แร่เหล็ก 3,035 3,444 3,918 4,192 4,544 4,849  

ธัญพืช 1,273 1,350 1,686 1,822 1,927 2,029  

แร่บอกไซต์/อะลูมินา 198 231 248 267 271 267  

แร่ฟอสเฟต 148 154 154 155 159 159  

อื่นๆ 3,680 3,940 4,021 4,180 4,340 4,290  

 รวม 11,144 12,079 13,140 14,156 15,019 15,499 

 เปลี่ยนแปลงต่อปี 6.7% 8.4% 8.8% 7.7% 6.1% 3.2% 

 ที่มา : Fearnleys  

 สองถึงสามปีที่ผ่านมา จีนและตามด้วยอินเดียเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองเติบโตขึ้น

อย่างรวดเร็ว การผลิตและการใช้เหล็กภายในประเทศจีนได้สร้างอุปสงค์ในระดับสูงต่อการค้าแร่เหล็ก การขาดแคลนวัตถุดิบ

ภายในประเทศได้ส่งผลให้มีการนำสินค้าเข้าจากประเทศออสเตรเลียและบราซิลมากขึ้น 

ตาราง15:การผลิตเหล็กดิบของโลก
 (ล้านตัน) 

  อียู-15 สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย อื่นๆ รวม 

 2546 159.5 90.9 110.5 219.3 46.3 19.1 31.8 285.9 963.3  

 2547 169.7 98.6 112.7 269.3 47.5 19.5 32.6 304.2 1,054.1  

 2548 164.2 93.8 112.5 349.3 47.7 18.5 38.1 305.1 1,129.2  

 2549 173.5 98.5 116.2 421.5 48.4 20.2 42.8 297.9 1,219.0  

 2550 175.5 97.2 120.2 487.3 51.2 20.6 49.5 315.5 1,317.0  

 2551 166.1 91.5 118.7 500.5 53.5 20.2 55.1 324.1 1,329.70  

 เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ
2546-2551

4.1 0.7 7.4 128.2 15.6 5.8 73.3 13.4 38.0 

 ที่มา : Fearnleys  

	

 การผลิตเหล็กดิบของจีน ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 269 

ล้านตัน ในปี 2547 จากที่เคยผลิตได้ประมาณ 219 ล้านตัน  

ในปี 2546 (เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 23 เมื่อเทียบปีต่อปี)  

และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 349 ล้านตันในปี 2548 (เพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบปีต่อปี) ในปี 2549 ปริมาณ

การผลิตเหล็กดิบได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 21 ทำให้ผลผลิต

ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 422 ล้านตัน ในปี 2550 การผลิต

เหล็กดิบเพิ่มขึ้นเป็น 487 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16  

เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปี 2551 การเติบโตของการผลิตนั้น  

ช้าลงและเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 การผลิตเหล็กของจีนนับได้ว่า

เป็นปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียวที่ทำให้มีการขยายของตลาด

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองในสองถึงสามปีที่ผ่านมา ในปี 2552 

คาดว่าปริมาณการผลิตเหล็กของโลกจะมีถึงประมาณ 1.2 

พันล้านตัน โดยมีแรงผลักดันหลักมาจากการผลิตเหล็กใน  

จีนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 550 ล้านตัน 

 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การผลิตเหล็กของจีนเติบโตขึ้น

ในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 18 เทียบกับการเติบโตของการ

ผลิตของโลกซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี จากการที่  

การผลิตเหล็กเติบโตขึ้น ส่งผลให้การนำเข้าแร่เหล็กของจีน

เติบโตอย่างมากตามไปด้วย 

แผนภูมิ13:การนำเข้าแร่เหล็กของจีน

แผนภูมิ12:การผลิตเหล็กของโลกและส่วนแบ่งทางการ
  ตลาดของจีน

ที่มา : Fearnleys  

ที่มา : Fearnleys  
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 การนำเข้าแร่เหล็กของจีนในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยมีการนำเข้า 444.1 ล้านตัน  

ในช่วงปี 2543 ถึงปี 2551 การนำเข้าแร่เหล็กของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 535 โดยหลักๆ แล้วจีนได้นำเข้าแร่เหล็กมาจากประเทศ

ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย และแอฟริกาใต้ การนำเข้าแร่เหล็กจากบราซิลนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และได้  

ส่งผลให้มีการเพิ่มปริมาณตันไมล์รวมทั้งความต้องการเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น คาดว่าการนำเข้าแร่เหล็ก

ของจีนจะแตะระดับสูงสุดใหม่ในปี 2552 ที่ประมาณ 600 ล้านตัน 


เส้นทางการขนส่งสินค้าแห้งแบบเทกองทางทะเลที่สำคัญ

 ในการขนสินค้าแห้งเทกองนั้นก็จะมีเส้นทางการค้าหลักๆ อยู่ถ้าหากคำนึงถึงการขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว 

โดยหลักแล้วถ่านหินจะมีการส่งจากประเทศออสเตรเลียและแคนาดาไปสู่ภูมิภาคตะวันออกไกลและยุโรป ในขณะเดียวกัน  

แร่เหล็กจะถูกส่งจากประเทศออสเตรเลียและบราซิลไปสู่ประเทศจีน ญี่ปุ่นและยุโรป ส่วนธัญพืช จะถูกขนส่งจากอ่าวเม็กซิโก 

บราซิล หรือ อาร์เจนตินา ไปยังยุโรป และตะวันออกไกล 

 ในขณะที่มีเส้นทางการค้าสินค้าแห้งเทกองหลักๆ อยู่ การค้าทางทะเลก็ยังมีการเปลี่ยนเส้นทางและทิศทางไปตาม  

กาลเวลาเช่นกัน ดังเช่นประเทศจีนซึ่งเคยเป็นประเทศผู้นำการส่งออกหลักของถ่านหิน แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงกลายเป็นผู้นำเข้าถ่านหินอยู่ในอัตราที่สูงขึ้น การเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรืออย่างเนืองนิจและโอกาสทางการค้า

ใหม่ๆ จึงกลายเป็นสิ่งที่อาจพบเห็นได้บ่อยๆ ในตลาดประเภทนี้ 

 เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นเรือประเภทที่มีการใช้งานได้หลายรูปแบบมากที่สุดประเภทหนึ่ง ในบรรดากองเรือที่มี

อยู่ในโลกในแง่ของการนำมาใช้งาน โดยสามารถจัดเส้นทางได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปแล้วเรือแทบจะไม่ได้เดินเส้นทาง

ไปกลับอย่างตายตัว และมักจะมีเส้นทางเดินเรือโดยการแวะเทียบท่าระหว่างทางก่อนถึงปลายทางอีกอย่างน้อยแห่งหนึ่ง  

ดังนั้นระยะทางของเส้นทางการค้าจึงมีความสำคัญต่อความสมดุลของอุปสงค์ของการใช้เรือ และการเพิ่มระยะทางในการ

ขนส่งจะมีผลกระทบมากขึ้นต่ออุปสงค์ของการใช้เรือโดยรวม 

 อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ของกองเรือโลก ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเจริญเติบโตทางการค้านำไปสู่ภาวะความแออัดของท่าเรือ ทำให้เรือหลายลำต้อง  

จอดรอนอกท่าเรือ เพื่อขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือเนื่องจากอุปทานที่จำกัดของท่าเทียบเรือในท่าเรือที่สำคัญหลายแห่ง  

สิ่งนี้เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะตึงตัวในตลาด โดยเฉพาะกับเรือขนาดใหญ่ 

อุปทานของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

 แต่เดิมนั้นเรือบรรทุกสินค้าเทกองได้รับการพัฒนามา เพื่อขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ถูกส่งครั้งละจำนวนมากและไม่

จำเป็นต้องขนส่งในรูปแบบที่มีการบรรจุหีบห่อ ข้อได้เปรียบของการขนส่งสินค้าแบบเทกองคือสามารถลดต้นทุนในการบรรจุ

หีบห่อ และการขนสินค้าขึ้นลงเรือสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ปัจจุบัน กองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

สามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามขนาดระวางบรรทุกสินค้า ได้แก่ 

	  Capesize : เรือที่มีระวางบรรทุกมากกว่า 100,000 เดทเวทตัน โดยปกติแล้วเรือประเภทนี้จะใช้บรรทุกสินค้าประเภท

แร่เหล็กและถ่านหินในเส้นทางระยะไกล โดยเรือ Capesize จะบรรทุกสินค้าประเภท แร่เหล็กและถ่านหินมากกว่า ร้อยละ 95 

ของสินค้าทั้งหมดของเรือขนาดนี้ และการที่เรือมีขนาดใหญ่ทำให้มีท่าเรือไม่กี่แห่งในโลกสามารถรองรับการเทียบท่าได้ 

	  Panamax : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 60,000 ถึง 100,000 เดทเวทตัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถแล่น

ผ่านช่องแคบปานามาได้ (ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “Panamax” เรือประเภทที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถแล่นผ่านคลองปานามา)  

ทำให้เรือมีความคล่องแคล่วมากกว่าเรือประเภท Capesize เรือประเภทนี้ใช้บรรทุกถ่านหิน ธัญพืช และสินแร่ เช่น โบไซท์/

อลูมินา และหินฟอสเฟตเป็นลำดับต่อมา เมื่อจำนวนเรือประเภท Capesize ให้บริการลดลง จึงมีการใช้เรือ Panamax  

ในการขนส่งสินค้าเหล็กด้วย โดยเรือ Panamax จะบรรทุกสินค้าประเภทถ่านหิน แร่เหล็ก และธัญพืชประมาณ ร้อยละ 75 

ของสินค้าทั้งหมดในเรือ 

  Handymax/Supramax : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 40,000 ถึง 60,000 เดทเวทตัน ขนส่งอยู่ในเส้นทางกระจาย

ทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก โดยบรรทุกสินค้าประเภทธัญพืช เหล็กกล้า ท่อนไม้ แผ่นไม้ เศษเหล็ก และสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่ง

เป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยวอื่นๆ  เป็นหลัก ประเภทของเรือตามมาตรฐานมักจะต่อขึ้นพร้อมด้วยปั้นจั่นที่ใช้ยกสินค้าขึ้น

และลงเรือ ที่รองรับน้ำหนัก  25 ถึง 30 ตัน ซึ่งทำให้เรือสามารถขนถ่ายสินค้าในที่กรณีที่ต้องใช้เครื่องก้ามปูช่วยในการ  

ขนถ่ายสินค้าแห้งเทกอง (โดยเฉพาะแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) และเพื่อทำการขนส่งสินค้าในประเทศและท่าเรือและที่มีพื้นฐาน

โครงสร้างจำกัด เรือประเภทเหล่านี้ทำให้มีความคล่องตัวทางการค้า ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าแบบเทกอง

หลายประเภทและการค้าสินค้าเทกองประเภทใหม่ๆ 

  Handysize : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 10,000 ถึง 40,000 เดทเวทตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  

ที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก เช่น เหล็กกล้า ท่อนไม้ แผ่นไม้ และเศษเหล็ก เรือประเภทนี้ใช้ในเส้นทาง 

การค้าระดับภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถเป็นเรือส่งต่อสินค้าให้เรือที่ใหญ่กว่าด้วย เรือประเภท Handysize มีขนาดพอ

เหมาะกับท่าเรือขนาดเล็กที่มีพื้นฐานโครงสร้างจำกัด และการที่เรือประเภทนี้มักมีอุปกรณ์ที่ใช้ยกสินค้าขึ้นและลงเรือ  

อยู่ในตัว ทำให้เรือประเภทนี้สามารถยกสินค้าขึ้นลงได้เมื่อเทียบท่าเรือที่มีพื้นฐานจำกัด 

 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ปี 2552 กองเรือสินค้าบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกองทั่วโลกมีเรือทั้งหมด 7,234 ลำ ระวาง

บรรทุกรวมเท่ากับ 451.5 ล้านเดทเวทตัน ตารางต่อไปนี้แสดงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองแยกประเภทตามขนาดระวาง

บรรทุก ณ ต้นเดือนธันวาคม 2552 อายุเฉลี่ยของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ณ เดือนธันวาคม 2552 คือ 12.2 ปี 

ตาราง16:กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกองเดือนธันวาคม2552


ขนาด
ประเภท

เดทเวทตัน จำนวนเรือ
ระวางบรรทุกรวม
(ล้านเดทเวทตัน)

ร้อยละของกองเรือ
(เดทเวทตัน)



 Capesize  100,000+ 934 165.5 36.6  

 Panamax  60,000 - 100,000 1,635 120.9 26.8  

 Supramax 50,000 - 60,000 800 45.4 10.1  

 Handymax  40,000 - 50,000 971 43.6 9.7  

 Handysize  10,000 - 40,000 2,851 76.1 16.9  

 รวม  7,234 451.5 100.0 

 ที่มา : Fearnleys  
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ทำให้เรือมีความคล่องแคล่วมากกว่าเรือประเภท Capesize เรือประเภทนี้ใช้บรรทุกถ่านหิน ธัญพืช และสินแร่ เช่น โบไซท์/

อลูมินา และหินฟอสเฟตเป็นลำดับต่อมา เมื่อจำนวนเรือประเภท Capesize ให้บริการลดลง จึงมีการใช้เรือ Panamax  

ในการขนส่งสินค้าเหล็กด้วย โดยเรือ Panamax จะบรรทุกสินค้าประเภทถ่านหิน แร่เหล็ก และธัญพืชประมาณ ร้อยละ 75 

ของสินค้าทั้งหมดในเรือ 

  Handymax/Supramax : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 40,000 ถึง 60,000 เดทเวทตัน ขนส่งอยู่ในเส้นทางกระจาย

ทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก โดยบรรทุกสินค้าประเภทธัญพืช เหล็กกล้า ท่อนไม้ แผ่นไม้ เศษเหล็ก และสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่ง

เป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยวอื่นๆ  เป็นหลัก ประเภทของเรือตามมาตรฐานมักจะต่อขึ้นพร้อมด้วยปั้นจั่นที่ใช้ยกสินค้าขึ้น

และลงเรือ ที่รองรับน้ำหนัก  25 ถึง 30 ตัน ซึ่งทำให้เรือสามารถขนถ่ายสินค้าในที่กรณีที่ต้องใช้เครื่องก้ามปูช่วยในการ  

ขนถ่ายสินค้าแห้งเทกอง (โดยเฉพาะแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) และเพื่อทำการขนส่งสินค้าในประเทศและท่าเรือและที่มีพื้นฐาน

โครงสร้างจำกัด เรือประเภทเหล่านี้ทำให้มีความคล่องตัวทางการค้า ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าแบบเทกอง

หลายประเภทและการค้าสินค้าเทกองประเภทใหม่ๆ 

  Handysize : เรือที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 10,000 ถึง 40,000 เดทเวทตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  

ที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยวเป็นหลัก เช่น เหล็กกล้า ท่อนไม้ แผ่นไม้ และเศษเหล็ก เรือประเภทนี้ใช้ในเส้นทาง 

การค้าระดับภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถเป็นเรือส่งต่อสินค้าให้เรือที่ใหญ่กว่าด้วย เรือประเภท Handysize มีขนาดพอ

เหมาะกับท่าเรือขนาดเล็กที่มีพื้นฐานโครงสร้างจำกัด และการที่เรือประเภทนี้มักมีอุปกรณ์ที่ใช้ยกสินค้าขึ้นและลงเรือ  

อยู่ในตัว ทำให้เรือประเภทนี้สามารถยกสินค้าขึ้นลงได้เมื่อเทียบท่าเรือที่มีพื้นฐานจำกัด 

 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ปี 2552 กองเรือสินค้าบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกองทั่วโลกมีเรือทั้งหมด 7,234 ลำ ระวาง

บรรทุกรวมเท่ากับ 451.5 ล้านเดทเวทตัน ตารางต่อไปนี้แสดงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองแยกประเภทตามขนาดระวาง

บรรทุก ณ ต้นเดือนธันวาคม 2552 อายุเฉลี่ยของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ณ เดือนธันวาคม 2552 คือ 12.2 ปี 

ตาราง16:กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกองเดือนธันวาคม2552


ขนาด
ประเภท

เดทเวทตัน จำนวนเรือ
ระวางบรรทุกรวม
(ล้านเดทเวทตัน)

ร้อยละของกองเรือ
(เดทเวทตัน)



 Capesize  100,000+ 934 165.5 36.6  

 Panamax  60,000 - 100,000 1,635 120.9 26.8  

 Supramax 50,000 - 60,000 800 45.4 10.1  

 Handymax  40,000 - 50,000 971 43.6 9.7  

 Handysize  10,000 - 40,000 2,851 76.1 16.9  

 รวม  7,234 451.5 100.0 

 ที่มา : Fearnleys  
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 ถึงแม้ว่ากองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโลกจะ

เติบโตขึ้น เพื่อตอบสนองกับการขยายตัวของการค้าทางทะเล

และอุปสงค์ในการขนส่งทางเรือ แต่อุปทานก็ยังมีจำกัดใน

หลายๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองเติบโตอย่างรวดเร็วดังที่เห็นใน  

ปี 2550/2551 อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 มีการส่งมอบเรือ  

ต่อใหม่ตามที่มีการสั่งซื้อจำนวนมาก และเริ่มเข้ามาให้

บริการขนส่ง ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และ

อุปทานมากขึ้น  

 การสั่งเรือต่อใหม่ยังคงมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างรายการการสั่งซื้อเรือต่อใหม่โดยรวม

และจำนวนกองเรือที่มีอยู่สามารถบ่งบอกปริมาณเรือใน

อนาคต ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 รายการการสั่งซื้อ  

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั่วโลกมีอยู่ที่ปริมาณ 262.2  

ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 58.1 ของกองเรือสินค้าแห้ง  

เทกอง ในปัจจุบัน ในบางกรณีการส่งมอบตามรายการสั่ง  

ซื้อนี้ยืดไปถึงปี พ.ศ. 2557 

ที่มา : Fearnleys 

แผนภูมิ14:การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่
  เดือนธันวาคม2552

ตาราง17:การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่เดือนตุลาคม2552


ขนาด
ประเภท

เดทเวทตัน จำนวนเรือ
ระวางบรรทุกรวม
(ล้านเดทเวทตัน)

ร้อยละของกองเรือปัจจุบัน
(เดทเวทตัน)



 Capesize  100,000+ 719 138.8 83.9 

 Panamax  60,000 - 100,000 688 55.4 45.9 

 Supramax 50,000 - 60,000 800 45.3 99.7 

 Handymax  40,000 - 50,000 18 0.8 1.9 

 Handysize  10,000 - 40,000 677 21.8 28.7 

 รวม  2,902 262.2 58.1

 ที่มา : Fearnleys  

ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอัตราค่าเช่าเรือ

 อัตราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะถูกกำหนดโดยความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน แม้ว่าความ  

เชื่อมั่นตลาดมีส่วนในการกำหนดแนวโน้มของอัตราค่าเช่าเรือในระยะสั้นๆ  

 อัตราค่าเช่าเรือยังผันผวนตามขนาดของเรือ อย่างเช่นปริมาณและรูปแบบการค้าของสินค้าไม่กี่ชนิดของสินค้าแห้ง  

เทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว (major bulks) จะมีผลกระทบต่อความต้องการของเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาด

ใหญ่กว่าอัตราค่าเช่าเรือ (และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าจึงมักจะผันผวนได้มากกว่า ในทางกลับ

กัน การค้าสินค้าหลายชนิดของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) เป็นตัวผลักดัน  

ตาราง18:เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง-อัตราค่าเช่าเรือเหมาลำระยะเวลา1ปี
(ระยะเวลาโดยเฉลี่ย - ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน) 

 ปี Handymax Panamax Capesize 

 2543 9,498 11,131 16,984  

 2544 8,379 9,210 13,077  

 2545 7,491 8,802 12,594  

 2546 12,579 17,794 23,834  

 2547 25,926 35,889 61,044  

 2548 21,032 26,329 49,635  

 2549 21,753 22,706 44,606  

 2550 45,080 52,650 104,454  

 2551 46,159 57,613 111,250  

 2552* 14,899 17,807 31,819 

 
* เฉลี่ยของปีจนถึงปัจจุบันสิ้นเดือนพฤศจิกายน) 

ที่มา : Fearnleys  
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ตาราง17:การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่เดือนตุลาคม2552


ขนาด
ประเภท

เดทเวทตัน จำนวนเรือ
ระวางบรรทุกรวม
(ล้านเดทเวทตัน)

ร้อยละของกองเรือปัจจุบัน
(เดทเวทตัน)



 Capesize  100,000+ 719 138.8 83.9 

 Panamax  60,000 - 100,000 688 55.4 45.9 

 Supramax 50,000 - 60,000 800 45.3 99.7 

 Handymax  40,000 - 50,000 18 0.8 1.9 

 Handysize  10,000 - 40,000 677 21.8 28.7 

 รวม  2,902 262.2 58.1

 ที่มา : Fearnleys  

ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอัตราค่าเช่าเรือ

 อัตราค่าเช่าเรือของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะถูกกำหนดโดยความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน แม้ว่าความ  

เชื่อมั่นตลาดมีส่วนในการกำหนดแนวโน้มของอัตราค่าเช่าเรือในระยะสั้นๆ  

 อัตราค่าเช่าเรือยังผันผวนตามขนาดของเรือ อย่างเช่นปริมาณและรูปแบบการค้าของสินค้าไม่กี่ชนิดของสินค้าแห้ง  

เทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว (major bulks) จะมีผลกระทบต่อความต้องการของเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาด

ใหญ่กว่าอัตราค่าเช่าเรือ (และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าจึงมักจะผันผวนได้มากกว่า ในทางกลับ

กัน การค้าสินค้าหลายชนิดของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) เป็นตัวผลักดัน  

อุปสงค์ของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดที่เล็กกว่า ดังนั้น อัตราค่าเช่าเรือและมูลค่าของเรือสำหรับเรือขนาดเล็กจึงมีความ

ผันผวนน้อยกว่า 

 ในตลาดการเช่าเรือเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา อัตรา

ค่าเช่าเรือจะแตกต่างกันตามระยะเวลาเช่าเหมาและปัจจัย

เฉพาะต่างๆ ของเรือที่ใช้บรรทุก เช่น อายุ ความเร็ว และ

การเผาผลาญเชื้อเพลิง ในตลาดเรือเช่าเหมาลำแบบเป็น

เที่ยว อัตราค่าเช่าจะถูกกำหนดจากขนาดของสินค้าที่บรรทุก 

วัตถุดิบ เวลาที่ถึงท่า และค่าธรรมเนียมการผ่านคลอง   

รวมทั้งภูมิภาคที่มีการส่งมอบ 

 ปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราค่าเช่าเรือบรรทุกสินค้าแห้ง  

เทกองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ ปี 2547 คือ อุปสงค์ที่  

เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการนำเข้าวัตถุดิบของประเทศจีน  

และประเทศในเอเชียอื่นที่เพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าอัตรา  

ค่าเช่าเรือ ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางปี 2551 ซึ่งเป็น  

ผลมาจากวิกฤติการณ์การเงินโลก ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับ  

ที่มีเรือใหม่เข้าสู่ตลาดมากกว่าเดิม อีกทั้งอุปสงค์ก็ลดลงด้วย   

ในปี 2552 จะเห็นได้ว่าอัตราค่าเช่าเรือแข็งแกร่งขึ้น เทียบกับ

อัตราค่าเช่าเรือที่ตกต่ำในเดือนธันวาคม 2551 

แผนภูมิ15:อัตราค่าเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา1ปี



ที่มา : Fearnleys 

ตาราง18:เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง-อัตราค่าเช่าเรือเหมาลำระยะเวลา1ปี
(ระยะเวลาโดยเฉลี่ย - ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน) 

 ปี Handymax Panamax Capesize 

 2543 9,498 11,131 16,984  

 2544 8,379 9,210 13,077  

 2545 7,491 8,802 12,594  

 2546 12,579 17,794 23,834  

 2547 25,926 35,889 61,044  

 2548 21,032 26,329 49,635  

 2549 21,753 22,706 44,606  

 2550 45,080 52,650 104,454  

 2551 46,159 57,613 111,250  

 2552* 14,899 17,807 31,819 

 
* เฉลี่ยของปีจนถึงปัจจุบันสิ้นเดือนพฤศจิกายน) 

ที่มา : Fearnleys  
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 ตารางในหน้าที่แล้วแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตราค่าเช่าเรือระยะเวลา 1 ปีของเรือ Handymax ไปจนถึง

เรือ Capesize จนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราค่าเช่าเรือในช่วงสิ้นปี 2551  

ได้ลดลงอย่างมาก ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2552 

ราคาเรือ

ราคาเรือสั่งต่อใหม่ 

 ราคาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสั่งต่อใหม่สูงขึ้นมาก

ตั้งแต่ ปี 2546 เนื่องจากภาวะตึงตัวของความสามารถในการ

ผลิตของอู่ต่อเรือ การสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และอัตราค่าเช่าเรือที่

สูงขึ้น มีการประมาณการว่าราคาของเรือบรรทุกแห้งเทกอง

สั่งต่อใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากช่วงแรกของปี 2545 ถึง

สิ้นปี 2551 ราคาเรือที่สั่งต่อใหม่ได้ทรุดลงนับตั้งแต่สิ้นปี 

2551 ต่อเนื่องไปตลอดปี 2552 โดยกลับไปที่ระดับเดียวกัน  

ในปี 2547 

 


 
 
ราคาเรือมือสอง 

 ในตลาดเรือมือสอง ราคาของเรือสั่งต่อใหม่ที่สูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว และความแข็งแกร่งของค่าระวางเรือยังมีผลต่อ

ราคาเรือมือสองทำให้ราคาของเรือมือสองพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปี 2547 ก่อนที่จะลดต่ำลงในช่วงแรกของปี 2549 และ  

ขึ้นไปอีกครั้งในช่วงปลายปี ในปี 2550 ราคาเรือมือสองเพิ่ม

สูงขึ้น ทุกเดือนในทิศทางเดียวกับความแข็งแกร่งของตลาด  

ค่าระวางเรือ ราคาเรือมือสองยังคงเพิ่มขึ้นไปจนถึงเดือน

สิงหาคม 2551 ก่อนที่ราคาเรือมือสองจะลดลงมากเกือบ  

สองในสามส่วนในตอนสิ้นปี และในปี 2552 ราคาเรือมือสอง

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากตลาดค่าระวางเรือปรับตัวดีขึ้น 

แผนภูมิ16:ราคาของเรือบรรทุกสินค้าเทกองสั่งต่อใหม่
  ปี2543ถึง2552

ที่มา : Fearnleys 

ที่มา : Fearnleys 

แผนภูมิ17:ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง
  ปี2543ถึง2552

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสองอายุ5ปี
(ระยะเวลาโดยเฉลี่ย)
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ภาวะอุตสาหกรรมงานบริการนอกชายฝั่ง

ภาพรวม

 ความต้องการในการใช้บริการงานขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมีแรงผลักดันหลักๆ จากการลงทุนและปริมาณ  

การสำรวจ การพัฒนา และการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ระดับการลงทุนขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทน้ำมัน  

รายได้และแหล่งเงินทุน พื้นที่สำหรับการสำรวจและการพัฒนา รวมทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

 บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มการสำรวจและการผลิตอย่างมาก หลังจากที่มีการลงทุนเพียงเล็กน้อยใน  

การเพิ่มการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเริ่มขึ้นราคาในช่วงต้น โครงการการพัฒนา

พื้นที่หลายโครงการได้เริ่มขึ้นมาอีกในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมานี้ เป็นผลให้กิจกรรมการขุดเจาะเกิดขึ้นจำนวนมากและ  

อุปสงค์ต่องานบริการนอกชายฝั่งมีมากขึ้น งบประมาณการสำรวจและการผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขทศนิยมสองหลักจากปี 

2546 ถึงปี 2551 ซึ่งทำให้ตลาดของกิจกรรมงานขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำอยู่ในระดับสูงมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตเติบโตช้าลงตามราคาของพลังงานที่ปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี จากต้นทุนทางการเงินที่  

สูงขึ้นกว่าเดิมประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตได้ลดลงเล็กน้อย  

ในปี 2552 หลังจากที่ได้มีการลงทุนอย่างหนักเป็นเวลาหลายปี บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตจะเติบโต  

อีกครั้งในปี 2553 แต่ก็ยังน้อยกว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้จนถึงปี 2551 

 ตลาดการให้บริการงานขุดเจาะและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำในเอเชียยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่จะมีอัตราการใช้

ประโยชน์สูงและอัตราค่าเช่ารายวันที่ดี เนื่องจาก (ก) ความต้องการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค (ข)  

การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดีย และ (ค) โครงการใหม่ๆ  

ของบริษัทสำรวจและผลิตในเอเชียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   

 ตลาดบริการการขุดเจาะเป็นตลาดวัฎจักรและมีความผันผวนเริ่มจากการสำรวจที่มีความผันผวนสูงสู่ตลาดการบริการ

ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีเสถียรภาพมากกว่า การบริการเรือขุดเจาะแบบ Tender Rig และวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ  

ตอบสนองตลาดการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นตลาดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีเสถียรภาพมากกว่า 


ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 ราคาน้ำมันตั้งแต่ต้นปี 2552 ได้เพิ่มขึ้นจาก 40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลจนสูงถึง 70 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

และคงอยู่ที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาติดต่อกัน 6 เดือน ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับสูงที่สุดใน

ประวัติศาสตร์จนมาถึงปลายปี 2551 และมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใช้เป็นตัวตัดสินใจ  

ในการที่จะพัฒนาหรือไม่พัฒนาโครงการตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามราคาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  

ตั้งแต่ปลายปี 2551 ถึงต้นปี 2552 ลดลงอยู่ในระดับที่โครงการที่วางแผนไว้อาจไม่สร้างผลกำไรที่ดีนัก กอปรกับต้นทุนทาง  

การเงินที่สูงขึ้นและหาได้ยาก แต่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ได้ค่อยๆ ขจัดความไม่แน่นอนและทำให้

บริษัทน้ำมันมีความเชื่อมั่นว่าราคาน้ำมันในระยะสั้นจะสูงขึ้น 

 เนื่องจากวิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย อุปสงค์ต่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ลดลงอย่างมากในช่วง

ปลายปี พ.ศ. 2551 และทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2552 ความมั่นใจในตลาดการเงิน

และอุปสงค์ต่อน้ำมันทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้น 

 ในปี 2551 ราคาน้ำมันดิบต่อบาร์เรลได้ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ราคาสูงกว่า 140 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล  

หลังจากนั้น ราคาน้ำมันก็ได้ตกลงมาอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลในต้นปี 2552 ก่อนที่ราคาจะเพิ่มขึ้นตลอด  

ปี 2552 เป็นประมาณ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล 
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 แผนภูมิข้างล่างได้แสดงถึงประวัติศาสตร์ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

แผนภูมิ19:ราคาก๊าซธรรมชาติในอดีต

ที่มา : Fearnleys 

ราคาน้ำมันดิบBrentcrudeoilprice

ที่มา : Fearnleys 

แผนภูมิ18:ราคาน้ำมันในอดีต



การผลิตและการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 ระหว่างปี 2538 ถึง 2551 การบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 69.610 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น 84.455 ล้านบาร์เรลต่อวัน  

ขณะที่การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 68.102 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 81.820 ล้านบาร์เรลต่อวันเช่นเดียวกัน ระหว่างปี 2538  

ถึงปี 2551 การบริโภคก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 2,132 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 3,019 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

ขณะที่การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 2,119 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 3,066 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 แผนภูมิข้างล่างแสดงถึงการผลิตและการบริโภคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว 

แผนภูมิ20:การผลิตและการบริโภคน้ำมัน
  (2523-2551)

ที่มา : BP Statistical Review of World Energy June 2009 

แผนภูมิ21:การผลิตและการบริโภคก๊าซธรรมชาติ
  (2523-2551)

ที่มา : BP Statistical Review of World Energy June 2009 
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 ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมามีการเพิ่มความสนใจในการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมาจาก

ปริมาณสำรองจากแหล่งบนบกที่ลดลงและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น การผลิตน้ำมัน

นอกชายฝั่งที่ผ่านมาเป็นการขุดเจาะระดับน้ำตื้น ส่วนบริเวณน้ำลึกเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการสำรวจและผลิตพลังงาน  

นอกชายฝัง่ เมือ่ไมน่านมานีจ้งึมกีารเพิม่ความสนใจทีจ่ะสำรวจและผลติพลงังานในพืน้ทีท่ีน่ำ้ลกึมากขึน้ เนือ่งมาจากการพฒันา 

ด้านเทคโนโลยีทำให้การสำรวจและผลิตในบริเวณดังกล่าวเป็นไปได้มากขึ้นและมีต้นทุนที่ลดลง และจากการที่ราคาน้ำมัน  

และก๊าซธรรมชาติมีราคาแพงขึ้น 

การใช้จ่ายด้านการสำรวจและผลิต

 ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นตัวผลักดันหลักต่อ

การใช้จ่ายด้านการสำรวจและการผลิตและการใช้จ่ายด้าน

การสำรวจและการผลิตเป็นตัวผลักดันงานบริการขุดเจาะ

และวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ  

ตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ยากที่จะเปลี่ยนแปลง ดังนั้นราคา

น้ำมันที่ลดลงจะใช้เวลาหนึ่งปีหรือหลายปีกว่าที่จะกระทบ  

ต่อการใช้จ่ายด้านการสำรวจและการผลิต ในช่วงระหว่างปี 

2546 ถึง ปี 2551 การเติบโตของการใช้จ่ายด้านการสำรวจ

และการผลิตเป็นทศนิยมสองหลักเนื่องจากราคาน้ำมันที่  

สูงขึ้น ในปี 2552 เราได้เห็นการลดลงของการใช้จ่ายด้าน  

การสำรวจและผลิตของบริษัทน้ำมัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์

แผนภูมิ22:การใช้จ่ายในการสำรวจและผลิตและราคาน้ำมัน

E&P budget survey 

ที่มา : FearnleysFonds 

มวลรวมในประเทศที่อ่อนตัวลงทำให้ความต้องการน้ำมันลดลง ดังนั้นส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติลดลง ยิ่งไปกว่า

นั้น สถานการณ์ที่ผู้ให้กู้ลังเลที่จะให้เงินกู้ (credit crunch) ได้ทำให้บริษัทน้ำมันหลายๆ แห่งมีความยากลำบากในการ  

ได้รับเงินสนับสนุนในการขยับขยายธุรกิจ แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงการใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตทั่วโลกและราคาน้ำมัน 


ภาวะอุตสาหกรรมการให้บริการการขุดเจาะ

 อุตสาหกรรมการให้บริการการขุดเจาะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ความต้องการของการขุดเจาะและบริการ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวผลักดัน รวมทั้งราคาในปัจจุบันและราคาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอนาคต 

และระดับของกิจกรรมของการสำรวจและการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

 การปฏิบัติงานสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยการ

เคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะจากภูมิภาคหนึ่งไปอีกภูมิภาค แต่ต้นทุนการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะและจำนวนเรือขุดเจาะที่เคลื่อนย้าย

ได้ที่ว่างอยู่อาจทำให้ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานแตกต่างไปตามภูมิภาค อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการเคลื่อนย้าย

เรือขุดเจาะ ไม่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างภูมิภาคเป็นช่วงระยะเวลายาว  

 แบบของเรือขุดเจาะ 

 เรือขุดเจาะแบบ Tender 

 เรือขุดเจาะชนิดนี้มีรูปร่างเป็นเรือท้องแบน สามารถผูกยึดกับแท่นขุดเจาะได้ บนเรือประกอบด้วยห้องพักอาศัยสำหรับ

ลูกเรือ ถังเก็บโคลน ปั๊มสำหรับสูบถ่ายโคลนที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานขณะขุดเจาะ และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์
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อย่างเดียวที่จะเคลื่อนย้ายไปยังที่แท่นขุดเจาะในขณะที่ปฏิบัติงานคือชุดอุปการณ์ขุดเจาะ เรือขุดเจาะแบบ Tender มีอุปกรณ์  

ที่ใช้ในการขุดเจาะพร้อมอยู่บนเรือโดยมีปั้นจั่นที่สามารถยกแม่แรงบนแท่นขุดเจาะ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยเรือแม่แรงและ

อุปกรณ์อื่น 

 เรือขุดเจาะแบบ Tender นี้ได้ถูกพัฒนาสำหรับการผลิตจากกลางแท่นขุดเจาะซึ่งให้บริการสำหรับบ่อขุดเจาะน้ำมัน

ขนาดเล็ก เรือขุดเจาะชนิดนี้จะเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานตามแท่นขุดเจาะได้โดยมีชุดอุปกรณ์ขุดเจาะพร้อมบนเรือ โดยปกติ

แล้ว เรือเจาะแบบท้องแบนนั้น มีขนาดยาว 300 ฟุต กว้าง 80 ฟุต มีระวางบรรทุกประมาณ 4,500 ตัน และสามารถใช้ได้ใน

ระดับความลึกที่บริเวณ 30 - 400 ฟุต เรือเจาะท้องแบนนี้ยังสามารถผูกยึดได้ในที่ความลึกถึง 6,500 ฟุตโดยการใช้ที่ผูกยึดที่

เตรียมไว้ มีที่พักให้ลูกเรือได้มากกว่า 100 คน   

 เรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

 เรือขุดเจาะแบบ Jack-up สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานขุดเจาะได้จากตัวเรือ

โดยตรง ประกอบไปด้วย ขา 3 ขา ที่ยืนอยู่บนพื้นท้องทะเลเพื่อใช้ยกตัวเรือให้ลอยสูงจากระดับน้ำทะเลขณะปฏิบัติการ  

ขุดเจาะ และเมื่อต้องการย้ายตำแหน่งในการปฏิบัติงานจะกระทำได้โดยลดระดับเรือให้ลอยอยู่บนน้ำทะเล แล้วทำการเคลื่อน

ย้ายตัวเรือไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยอาศัยเรือที่ใช้ส่งกำลังบำรุงลากไป  

 เรือขุดเจาะแบบ Jack-up รุ่นใหม่มีคานสำหรับไว้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะตามตำแหน่งท่อต่างๆ บนหลุมที่จะ

ทำการขุดเจาะ โดยไม่ต้องย้ายการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะหรือตัวเรือ เรือขุดเจาะแบบ Ultra Premium Jack-up มีขีดความ

สามารถปฏิบัติงานได้ในที่น้ำทะเลลึกมากกว่า 300 ฟุต 

 เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible 

 เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible เป็นแท่นขุดเจาะที่ลอยอยู่เหนือน้ำมีระบบปรับระดับกินน้ำลึกของเรือเพื่อใช้  

ปฏิบัติการที่ระดับความลึกของน้ำทะเลต่างๆ ได้โดยใช้ถังถ่วงน้ำอับเฉาในการปรับแต่ง และเพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบ  

จากสภาวะต่างในทะเล (คลื่น ลม และกระแสน้ำ) และช่วยการทรงตัวของเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรือขุดเจาะแบบ 

Semi-submersible สามารถติดตรึงอยู่กับที่ขณะปฏิบัติงานขุดเจาะโดยใช้การทิ้งสมอหลายๆ ตัวเพื่อยึดตัวเรือ หรือระบบ

คอมพิวเตอร์ปรับแต่งตำแหน่งเรือผ่านสัญญาณดาวเทียม (Dynamic Positioning)   

 เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible บางรุ่นมีเครื่องจักรที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวเองไปยังตำแหน่งใหม่ได้ ถึงแม้ว่าเรือ

ขุดเจาะส่วนใหญ่ต้องอาศัยเรือส่งกำลังบำรุงในการลากจูง 
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 เรือขุดเจาะแบบ Drillships 

 เรือขุดเจาะแบบ Drillships เป็นเรือที่มีเครื่องจักรเคลื่อนตัวเอง รูปร่างคล้ายเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป สามารถเคลื่อนย้าย

ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้มากกว่าเรือขุดเจาะชนิดอื่นๆ การปฏิบัติงานขุดเจาะจะดำเนินการโดยผ่านจากช่องใต้ท้องเรือ  

ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (“moon pools”) เรือแบบ Drillships จะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและบรรทุกน้ำหนักได้

มากกว่าเรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible rigs และเหมาะสำหรับการขุดเจาะนอกชายฝั่งในและพื้นที่ห่างไกล เนื่องจาก

ความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าและความสามารถในการเคลื่อนย้าย การตรึงตัวเรือขณะปฏิบัติงานขุดเจาะใช้

วิธีการทิ้งสมอหลายตัว หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตำบลที่เชื่อมอัตโนมัติผ่านสัญญาณดาวเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับเรือ  

ขุดเจาะแบบ Semi-submersible  

สภาพตลาดโลกของเรือขุดเจาะเคลื่อนย้ายได้นอกชายฝั่งทะเล

 การใช้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะเคลื่อนย้ายได้นอกชายฝั่งทะเล (“MODUs”) ได้ลดลงอย่างมากจากระดับที่สูงเป็น

ประวัติการณ์ในปี 2551 ซึ่งในปี 2552 เราได้เห็นการลดลงของอัตราการใช้ประโยชน์เนื่องจากการลงทุนในการสำรวจและ

พัฒนาลดลงเพราะบริษัทน้ำมันได้มีการชะลอการลงทุน อัตราค่าเช่าต่อวันของ MODUs ได้ลดลงในปี 2552 ซึ่งเป็นผลมาจาก

เรือขุดเจาะที่ไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างงานมีเพิ่มมากขึ้นและอุปสงค์ที่ลดลง ระดับการใช้ประโยชน์จาก MODUs ได้ลดลงในช่วงปี 

2552 ถึงแม้บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะมีการทำสัญญาใช้เรือขุดเจาะเพื่อปฏิบัติงานในระยะยาวเป็นเวลา 3 ถึง 5 ปีไว้แต่

เนิ่นๆ แล้วก็ตาม  

AVERAGEDAYRATESINGIVENMARKETSEGMENTS
300ICJACKUPDRILLINGUNITS

International: SEA, ME, NS-standard, FE & WA 
ที่มา : Fearnley Offshore 

แผนภูมิ24:อัตราค่าเช่าเรือขุดเจาะแบบJack-Upsในอดีตแผนภูมิ23:อุปสงค์และอุปทานทั่วโลกของเรือขุดเจาะแบบ
 Semisubmersibles,JackupsAndDrillships

ที่มา : Fearnley Offshore 
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ตลาดของเรือขุดเจาะแบบTender

 เรือขุดเจาะแบบ Tender ส่วนใหญ่ปฏิบัติการอยู่ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสัญญาหนึ่งถึงสามปีโดยทำงานให้กับ

บริษัทน้ำมันและก๊าซในภูมิภาค ตลาดของเรือขุดเจาะแบบ Tender เป็นตลาดเฉพาะที่มักจะมีวงจรวัฏจักร เหมือนกับตลาด

ของเรือขุดเจาะเคลื่อนย้ายได้นอกชายฝั่งทะเลอื่นๆ โดยเฉพาะเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

 อย่างไรก็ตาม เรือขุดเจาะแบบ Tender มักจะเป็นที่นิยมของบริษัทน้ำมันและก๊าซที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมัน ที่สามารถรับ

ทั้งแบบเรือขุดเจาะประเภท Tender และ Jack-up การใช้เรือขุดเจาะแบบ Tender ช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทน้ำมันและก๊าซ 

เนื่องจากเรือขุดเจาะแบบ Tender ทำให้น้ำหนักของแท่นขุดเจาะน้ำมันลดลง ลดเวลาการก่อสร้างโดยลดความยุ่งยากของแท่น

ขุดเจาะน้ำมันและเป็นผลทำให้ช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการก่อสร้าง 

 เรือขุดเจาะแบบ Tender มีความพิเศษเฉพาะตรงที่สามารถทำงานในบริเวณความลึกของน้ำ ที่เรือ Jack-up ไม่

สามารถทำได้ อัตราค่าเช่าต่อวันที่สูงกว่าของเรือขุดเจาะ Jack-up ยังช่วยสร้างโอกาสให้กับเรือแบบ Tender ที่สามารถ

ทำงานเดียวกันได้เหมือนกันด้วยราคาที่ต่ำกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวในขณะที่การใช้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะประเภท  

Jack-up เพิ่มมากขึ้น และอัตราค่าเช่าต่อวันเพิ่มขึ้น ความต้องการเรือขุดเจาะแบบ Tender ก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรือขุดเจาะแบบ Tender และรองลงมาคือแอฟริกาตะวันตก ระดับ

ของกิจกรรมสำหรับเรือขุดเจาะแบบ Tender ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ แต่ระดับ

ของกิจกรรมโดยรวมได้ลดลงในปี 2552 ในช่วงปลายปี 2551 เรือขุดเจาะแบบ Tender ในตลาดได้มีอัตราการใช้งานเกือบ  

เต็มที่ แต่จำนวนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมากในปี 2552 และทำให้อัตราค่าเช่าลดลงตามไปด้วย 

 สัญญาของเรือขุดเจาะแบบ Tender โดยทั่วไปมีระยะเวลาของสัญญาระหว่างหกเดือนถึงสามปี ดังนั้น อัตราค่าเช่า  

ต่อวันจึงมีความแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ สภาพทางภูมิศาสตร์ยังอาจมีผลกระทบต่อ

อัตราค่าเช่าต่อวัน 

 อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าต่อวันในตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender โดยทั่วไปมักจะตามตลาดเรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

เนื่องจากวัฎจักรของทั้งสองตลาดถูกผลักดันโดยวงจรของอุตสาหกรรมของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  


ภาวะอุตสาหกรรมการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ

 อุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่เกี่ยวกับการสำรวจน้ำมันและก๊าซ ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายหลายประเภท

ซึ่งรวมการพัฒนานอกชายฝั่งต่างๆ ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการสำรวจ

และการผลิตที่กำลังเฟื่องฟูซึ่งเป็นปัจจัยเดียวที่จะก่อให้เกิดการเริ่มต้นของโครงการที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เมื่อเริ่ม

โครงการสำรวจซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แล้วนอกเหนือไปจากการปรับปรุงยกระดับและทำการสำรวจตามแผนที่วางไว้

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะดำเนินการควบคู่กันไปตลอดโครงการเพื่อให้งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำสามารถดำเนินไปได้อย่าง

ต่อเนื่องและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการจะมีการถอนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ออกไปจากสถานที่นั้น (เป็นเรื่องปกติที่บริษัทน้ำมัน

และก๊าซจะต้องรับผิดชอบต่อการถอนเครื่องมืออุปกรณ์นอกชายฝั่งทั้งหมดออกหลังจากการปฏิบัติการ) โดยมีโครงการทำงาน

ประจำและต่อเนื่อง นอกจากนี้บริการต่างๆ ของการบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ยังรวมถึงการซ่อมแซมฉุกเฉิน และการ

บริการเรียกใช้ ประกอบด้วยการดำน้ำแบบ air/saturation และบริการ ROV ต่างๆ ปกติแล้วงานการปฏิบัติการประกอบด้วย 

  การตรวจสอบและการทดลองแบบไม่ทำลายของส่วนโครงสร้างนอกชายฝั่งที่อยู่ใต้น้ำและเรือ 
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  การตรวจสอบของระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก้นทะเล 

  การซ่อมแซมของระบบท่อใต้ทะเลใดๆ และโครงสร้าง 

  การยึดติดนอกชายฝั่ง 

  การช่วยเรือและการซ่อมแซมใต้น้ำ และ  

  การทำความสะอาดและการเคลื่อนย้ายสิ่งที่งอกขึ้นในทะเล 

 งานใต้น้ำของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีประวัติไม่ยาวนานนัก โดยที่การพัฒนาครั้งใหญ่ๆ เกิดขึ้นเมื่อมี

การพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ทะเลเหนือในช่วงปี พ.ศ. 2503   

 ปัจจัยสำคัญหลักๆ สำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันและ

ก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในน้ำลึกขนาดปานกลางและน้ำลึกมากๆ การขยายตัวของการติดตั้ง

โครงสร้างต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเพิ่มกิจกรรมการบำรุงรักษาของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีอายุมากขึ้น 

 ในขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของกิจกรรมการสำรวจและการผลิตต่างๆ ได้มาจาก  

หลายแหล่ง แต่ข้อมูลทาง “การให้บริการ in-service” การรื้อถอนโครงสร้างและโดยเฉพาะต้นทุนในการซ่อมแซม ซึ่งเป็น  

สิ่งบ่งบอกสำคัญของขนาดในตลาดการให้บริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมีเผยแพร่น้อยกว่า แม้จะเห็นได้ชัดว่ากิจกรรมการสำรวจ

และการผลิตที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีความสัมพันธ์กัน 

 ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะประเทศไทย) การผลิตก๊าซธรรมชาติมีความสำคัญมากกว่าการผลิตน้ำมัน 

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วน้อยกว่าที่ประสบอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต

น้ำมัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่ค้าขายกันในระดับโลกน้อยกว่าน้ำมัน เนื่องจากมีความยาก

ลำบากในการขนส่งสำหรับระยะทางไกลมากกว่าน้ำมัน และผู้บริโภคมักจะใช้กันเฉพาะในประเทศและมีความเสี่ยงจากความ

ผันผวนทางการเมืองระดับภูมิภาคน้อยกว่า     

 อัตราค่าเช่าเรือสำหรับเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำยังคงมีความแข็งแกร่งในปี 2552 ช่วงเวลาระหว่างการ

วางแผนงานและการผลิต (lead time) ที่ยาวนานของโครงการเหล่านี้หมายความว่าอาจต้องใช้เวลา 1-2 ปีก่อนที่การชะลอตัว

ของโครงการใหม่จะส่งผลต่อรายได้ ดังนั้นอุปสงค์ต่อบริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งอยู่  
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นโยบายว่าด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบ

อย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการ

ดำเนินงานและการทำกิจกรรมทุกด้าน บริษัทฯ ดำเนิน

กิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่

ดีเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่ง

แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญ

กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คุณภาพ ความปลอดภัย 

การเคารพสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในชุมชนและการ

พัฒนาสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม และต้องการขยายการมีส่วนร่วมของโครงการนี้ไปยัง

พนักงานทุกระดับ  ดังนั้นในปี 2552 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการ CSR Day Workshop ซึ่งเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ  

ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์  

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทและหลักการของ CSR ซึ่งบริษัทได้เน้นย้ำว่า พนักงานสามารถมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  

ต่อสังคมได้ทุกๆ วัน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อองค์กร (หรือที่เรียกว่า  

CSR - in process) รวมไปถึงต่อชุมชนและสังคมภายนอกองค์กร (CSR - after process) ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

ที่เข้มแข็ง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบุถึงนโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้แล้วอย่างชัดเจน 

 บริษัทฯ ยึดมั่นในค่านิยมหลักของบริษัทฯ ได้แก่ คุณธรรม ความเป็นเลิศ จิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน และการ  

ยึดมั่นในพันธะ ซึ่งค่านิยมเหล่านี้ได้หล่อหลอมรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุดให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

นโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับฟัง และดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ถือหุ้น สำหรับข้อมูล

เพิ่มเติมอ่านได้ที่หัวข้อ “รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ” ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ได้ที่หน้า 205 ถึง 230 

 

การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานและมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานในระยะยาวเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญต่อการ

เติบโตของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการดำเนินงาน ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในแนวทางต่อไปนี้  

ก.การจ้างงานที่เป็นธรรม

 กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะรับและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 

(life/work balance) ของพนักงานทุกคนให้มีมากขึ้น กลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวมีสวัสดิการให้กับพนักงานประจำ รวมถึง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
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ส่วนบุคคลและโครงการฝึกอบรมให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย โครงการเหล่านี้จะสัมพันธ์

กับหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคนในกลุ่มบริษัทฯ และจะเชื่อมกับผลของประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน

แต่ละคนอีกด้วย 

ข.การดูแลพนักงานและสวัสดิการ

 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) เพื่อที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ

สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ของคณะกรรมการสวัสดิการประกอบไปด้วย การให้  

คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ตรวจเช็ค และตรวจสอบสวัสดิการที่มอบให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้ความคิดเห็นและเสนอ

แนะแนวทางเพิ่มเติม หรือที่จำเป็น เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการต่างๆ  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นระยะ ซึ่งการสำรวจครั้งล่าสุดคือเมื่อเดือน

ธันวาคม 2551 เพื่อวัดความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลักษณะงาน ผู้บริหาร การสื่อสาร  

รวมไปถึงความผูกพันของบุคลากรกับองค์กร ซึ่งผลการสำรวจดังกล่าว จะถูกนำมาใช้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง  

กลุ่มโทรีเซน 

ค.การสื่อสารภายในองค์กร

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ  

การสื่อสารภายในองค์กร โดยจัดให้  

มีการประชุมทั้งบริษัทฯ (Company 

Town Hall) เป็นประจำในช่วง  

สิ้นไตรมาสของงบประมาณการเงิน  

เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินงาน ปัจจัย  

ที่มีผลต่อการดำเนินงานและทิศทาง

การดำเนินงานต่อไปในอนาคต โดย  

จะมีการถ่ายทอดไปยังพนักงานใน  

ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อให้

พนักงานได้รับทราบข่าวสารต่างๆ 

อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังให้  

มีเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กร 

(intranet) และระหว่างองค์กร 

(internet) เพื่อแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพนักงาน เช่น การจัดกิจกรรม TTA Happy Everyday ซึ่งเป็นกิจกรรมผ่อนคลาย เพื่อให้

พนักงานทำงานอย่างมีความสุข 
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ง.การจัดกิจกรรมต่างๆ

 งานกิจกรรม Maritime Awards เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานบน  

กองเรือและบนฝั่งของบริษัทฯ ที่มีพฤติกรรมที่น่ายกย่อง และมีผลการทำงานดีเด่น ซึ่งบริษัทฯ มีการเชิญสมาชิกในครอบครัว

ของพนักงานที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานดังกล่าวด้วย เพื่อยกย่องเชิดชู ให้กำลังใจแก่พนักงานเหล่านั้นต่อหน้าบุคคลอันเป็นที่รัก 

จ.ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

 กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะให้พนักงานทุกคนทำงานในสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย บริษัทฯ ได้  

กำหนดนโยบายความปลอดภัย และจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

(Occupational Health and Safe Working Environment Committee) เพื่อตรวจสอบอาชีว อนามัยความปลอดภัย และ  

สิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องรายงานสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและจุดบกพร่องต่างๆ   

ให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ทราบ เคารพและปฏิบัติตามนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ (ถ้ามี) ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับ  

มอบอำนาจจากบริษัทฯ 


การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคม

 การมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาสังคมของบริษัทฯ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ การบริจาคเงิน และ  

การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ทั้งส่วนท้องถิ่นและระดับชาติ กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนหลายกลุ่มธุรกิจและหอการค้าต่างๆ รวม  

ทั้งสมาคมเจ้าของเรือไทยซึ่งผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในสมาคมดังกล่าว อีกทั้ง  

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานสละเวลาเพื่อชุมชนและอนุญาตต่อคำขอที่เหมาะสมของพนักงานที่จะลางาน

เพื่อไปประกอบกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ก.การบริจาคเงิน

 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

จากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

บูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งบุตรธิดาของ  

ลูกเรือเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบสื่อและ  

อุปกรณ์การเรียน การสอน รวมถึงอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน

และวิทยาลัยในชนบท เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ประเทศไทย  

 

 
ข. กิจกรรมเพื่อชุมชน

 บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ เพื่อร่วมเป็น  

ส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาให้อุตสาหกรรมเดินเรือมีความก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนความรู้ในการปฏิบัติการจริงแก่สถาบันการเดินเรือรวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ศูนย์ฝึก

พาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความ

เข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยความมุ่งหมาย

ที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากรในธุรกิจพาณิชยนาวี และกระตุ้นให้นิสิตและนักศึกษามีความเข้าใจถึงความสำคัญของธุรกิจ

พาณิชยนาวี รวมทั้ง บริษัทฯ ยังให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้อีกด้วย  

 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ เป็นผู้บรรยายรับเชิญในชั้นเรียนให้แก่

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่งเกี่ยวกับความรู้ทางด้านพาณิชยนาวี ซึ่งมีพนักงานกว่า 9 คนที่อาสาให้การบรรยายเป็น

จำนวนกว่า 300 ชั่วโมง การมอบเงินบริจาคสนับสนุนองค์กรสงเคราะห์เด็กต่างๆ การจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชนได้มาเยี่ยม

ชมกิจการของบริษัทฯ การจัดหาเงินบริจาค เพื่อเป็นเงินทุนมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล ตัวอย่างเช่น 

 เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้เด็กๆ จาก Croston House เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกประดาน้ำของ  

บริษัทฯ ในจังหวัดชลบุรี 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทฯ 

ดำเนินการอยู่ บริษัทฯ จึงได้มีความรับผิดชอบที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลเท่าที่  

จะทำได้ บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กร  

อย่างยั่งยืน 

ก.นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะ 

 	ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหา

ทางที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานใหม่ๆ  

 	ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการปฏิบัติงานต่างๆ การนำกลับมาใช้ใหม่แทนการทิ้งวัตถุดิบถ้าทำได้ และ สนับสนุน

การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก 

 	หาทางที่จะปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิผลและใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด 
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 	ลดระดับการปล่อยมลพิษจากสถานที่ทำงานของบริษัทฯ ในจุดที่ทำได้ 

 	ริเริ่มโครงการต่างๆ ที่มุ่งที่จะลดปริมาณของเสีย 

 	มีความรับผิดชอบต่อการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

 	ประสานงานกับบริษัทผู้นำส่งวัตถุดิบให้บริษัทฯ โดยใช้นโยบายการซื้อที่มีคุณภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่

เกิดจากการปฏิบัติการของบริษัทเหล่านั้น 

 
ข.การจัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

 เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจอยู่ในกลุ่มขนส่งด้วย จึงมีความเสี่ยงหลายด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินงานของ  

บริษัทฯ จะต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในบรรยากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ   

ใช้กระดาษเป็นปริมาณมากในการทำรายงาน และในกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ทั้งกับองค์กรเองและกับลูกค้า พลังงานที่ใช้  

เพื่อให้เกิดแสงสว่าง ความร้อนของอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ระบบความเย็นในสำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้

สำนักงาน ล้วนเป็นอีกปัจจัยสำคัญของกระบวนการ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามี

ระบบที่รองรับในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 1)แสงสว่าง

 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน และมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนเพื่อให้สามารถปิดไฟ

ได้หากไม่จำเป็น 

 2)เครื่องปรับอากาศ

 มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งอาคารสำนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบความเย็นจะทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จัดตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยที่ประมาณ 25 

องศาเซลเซียส 

 3)กระดาษ

 กลุ่มโทรีเซน มองหาวิธีที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษและนำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่น

ที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษ และสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ พนักงานได้รับการ

สนับสนุนให้ใช้การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของอีเมล์ และการสแกนเอกสารแล้วเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 4)ขยะ

 ขยะทั่วไปในสำนักงานจะถูกเก็บและกำจัดโดยพนักงานทำความสะอาดทุกวัน และนำไปที่เครื่องอัดขยะเพื่อทำการ

กำจัดขยะโดยบริษัทเก็บขยะที่ทำสัญญาว่าจ้างไว้ หรือพนักงานของรัฐที่จะเข้ามาเก็บขยะทุกสัปดาห์ 

 5)กองเรือของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการช่วยลดสภาวะผลกระทบจากบรรยากาศของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะเรือน

กระจก ซึ่งเป็นผลจากการประชุมของการให้สัตยาบันที่เกียวโต (Kyoto Protocal) เมื่อปี 2540 การประชุม ยูเค สเทิร์น รีวิว 

(UK Stern Review) เมื่อปี 2549 และการประชุมอารยประเทศที่เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนที่เรียกว่า Intergovermental Panel 

On Climate Change (IPCC) และมีการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ ถึงผลกระทบครั้งที่ 4 (AR4) ในปี 2550 ว่าให้ประเทศ  
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ที่พัฒนาแล้วมีการดำเนินการ (ANNEX 1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะลดความรุนแรงของสภาวะเรือนกระจกจากการปล่อย

ก๊าซขึ้นสู่บรรยากาศลงร้อยละ 20 จากปริมาณของปี 2533 ภายในปี 2553  

 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ทางอากาศและทางเรือ องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ถูก

นานาชาติตั้งประเด็นว่าเป็นผู้ที่สร้างผลกระทบสภาวะเรือนกระจกและเป็นผู้ที่มีส่วนในการก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได

ออกไซค์ ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และก๊าซอื่น ๆ มีขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ควรมีต่อผลกระทบดังกล่าว จึงมีมาตรการที่จะช่วยลดผลกระทบสภาวะเรือน

กระจกดังต่อไปนี้ 

 1. การสร้างจิตสำนึกของกองเรือในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่มีผลกระทบสู่อากาศ และการตรวจเช็คปริมาณการ

ปล่อยก๊าซของเรือแต่ละลำ 

 2. จัดทำแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการลดปริมาณการปล่อยก๊าซสำหรับกองเรือดังนี้ 

  	การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ที่ต่ำกว่า 

  	ทดลองใช้น้ำยาพิเศษผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และลดความสิ้นเปลืองของ

น้ำมันเชื้อเพลิงลง 

  	ใช้ระบบการควบคุมการใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (Alpha Lubricator) เพื่อลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อ

เพลิงในกระบอกสูบ 

  	บำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อสามารถปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพ 

  	ทดสอบกระบวนการขัดล้างตัวเรือ 100% และใช้สีที่ลดแรงเสียดทานของน้ำทะเล 

  	ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Green Passport Certification มาใช้กับเรือ 

  	สนับสนุนวิจัยค้นคว้าต่างๆ เพื่อการพัฒนาวิธีใหม่ๆ ในการลดสภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากเรือ 

 สืบเนื่องจากผลการศึกษาขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เดือนมิถุนายน 2551 พบว่า เรือมีส่วนในการ

ปล่อยมลภาวะเรือนกระจกเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของอุตสาหกรรมทั้งหมด  

 ดังนั้น บริษัทฯ ถือเป็นพันธะที่จะต้องปฏิบัติเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเสียอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า จะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมจากธุรกิจเรือจากการสร้างมลภาวะดังกล่าว เราจึงพยายาม

ที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการบำบัดภาวะโลกร้อน ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนกลยุทธ์การลดปริมาณ  

การปล่อยก๊าซเสียของเรือเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บดังกล่าว  
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

(มหาชน) ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ในการ  

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้นิยามและแนวคิดต่างๆ ทั้งทางการเงินและการดำเนินการมาประกอบการ

วิเคราะห์ดังนี้          

 วันเดินเรือ/วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน(Calendar-Ship-Days/Calendar-Rig-Days) หมายถึง จำนวนวัน

ทั้งหมดในปีปฏิทินที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเรือ ซึ่งรวมถึงเรือขุดเจาะ เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และเรือขนส่งสินค้า

แห้งเทกองในรอบปีบัญชี 

 วันเดินเรือที่มีอยู่(AvailableDays)หมายถึง จำนวนวันเดินเรือ/วันเดินเรือขุดเจาะทั้งหมดในรอบปีปฏิทิน หักด้วย

จำนวนวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบล่วงหน้า (off-hire) เนื่องจากเรือเข้าอู่ซ่อมหรือเข้ารับการปรับปรุงสภาพเรือ

ตามกำหนด และหักด้วยจำนวนวันที่ใช้ในการเดินเรือให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ วันเดินเรือชนิดนี้จะเป็นจำนวนวันซึ่งเรือ

สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ    

 วันเดินเรือทำการ(OperatingDays) หมายถึง จำนวนวันเดินเรือที่มีอยู่ (available days) หักด้วยจำนวนวันที่  

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ (off-hire) เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ วันเดินเรือ  

ชนิดนี้จะเป็นวันที่กองเรือสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ จริงๆ     

 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ(FleetUtilisation) เป็นอัตราที่คำนวณการใช้ประโยชน์จากเรือ โดยการนำวันเดินเรือ

ทำการ (operating days) หารด้วยวันเดินเรือที่มีอยู่ (available days) อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือจะเป็นตัวบ่งชี้

ประสิทธิภาพของบริษัทฯ ในการจัดสรรเรือและการลดวันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ เนื่องจากเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่  

การเข้าอู่ซ่อมตามปกติ หรือการปรับปรุงและปรับสภาพเรือให้ดีขึ้น หรือการใช้เวลาเดินเรือเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ 

 รายได้(Revenues) คือรายได้ที่ได้จากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง (การให้บริการแบบประจำเส้นทาง แบบ  

ไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว และแบบเป็นระยะเวลา รวมทั้งแบบเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า)  

จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง (บริการขุดเจาะและบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ) และจากธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 

(รายได้จากการให้บริการ และค่านายหน้า) อัตราค่าเช่าเรือและจำนวนวันเดินเรือทำการของเรือและเรือขุดเจาะมีผลต่อรายได้ 

การผสมผสานของการให้บริการประเภทต่างๆ (เช่น การให้บริการเรือประจำเส้นทาง เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา การให้เช่า

เหมาลำเป็นเที่ยว การให้เช่าเหมาลำชนิดเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า การบริการขุดเจาะ และการบริการวิศวกรรมโยธา

ใต้น้ำ) มีผลต่อรายได้เช่นกัน โดยอัตราค่าเช่าเรือแบบเหมาลำในระยะสั้นจะมีความผันผวนมากกว่า เนื่องจากจะผูกกับอัตรา

ตลาด ณ เวลาที่เกิดรายการในขณะนั้น 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว(VoyageExpenses)คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการเดินเรือในเที่ยวนั้นๆ ซึ่งรวม

ถึงค่าน้ำมัน ค่าธรรมเนียมท่าเรือ ค่าขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ ค่าธรรมเนียมการผ่านคลอง ค่าธรรมเนียมตัวแทนเรือ และ  

ค่านายหน้า โดยปกติแล้วลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในแต่ละเที่ยวกรณีที่เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา  

ส่วนกรณีที่เป็นแบบประจำเส้นทาง และแบบเช่าเหมาลำเป็นเที่ยวและการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ  

จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยวเองทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยวนั้นบริษัทฯ ได้รวม

อยู่ในอัตราค่าเช่าแล้วโดยใช้วิธีประมาณการค่าใช้จ่าย บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ และค่าน้ำมัน

จะเป็นค่าใช้จ่ายหลักของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยวทั้งหมดของ บริษัทฯ เนื่องจากเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะใช้

สำหรับรับขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและแบบเช่าเหมาลำเป็นเที่ยว และแบบที่มีการเซ็นสัญญารับขนสินค้าไว้ล่วงหน้า 
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 รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว(NetVoyageRevenues)รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวคำนวณ

จากรายได้จากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว ลบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละ

เที่ยวที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการให้บริการ บริษัทฯ จึงใช้รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวมา  

ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการให้บริการในรูปแบบต่างๆ  

 อัตราค่าเช่าเรือ(TimeCharterEquivalentRates)เป็นการนำรายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว (Net 

Voyage Revenues) หารด้วยจำนวนวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (Calendar-Ship-Days) อัตราค่าเช่าเรือจะเป็นหน่วยวัดผล

งานหลักที่ใช้เทียบกำไรต่อวันที่ได้รับจากการให้เช่าแบบเป็นระยะเวลากับแบบให้เช่าเป็นเที่ยว หรือกำไรต่อวันที่ได้จากเรือ

ประจำเส้นทางหรือสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ทั้งนี้เป็นเพราะว่าโดยปกติค่าระวางเรือที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ  

แบบใดก็ตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะไม่ได้แสดงออกมาเป็นรายวัน ในขณะที่ค่าเช่าเรือชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาจะ

แสดงออกมาเป็นรายวัน 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล(VesselOperatingExpenses) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับ

เรือเดินทะเล โดยรวมเรือให้เช่าเหมาลำทุกประเภทยกเว้นการเช่าเรือเปล่า บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  

ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนลูกเรือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาเรือ ค่าใช้จ่ายด้าน  

ประกันภัย ค่าอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ค่ารักษาสถานภาพทะเบียนเรือ และค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการ  

ดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลของบริษัทฯ โดยทั่วไปถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ นอกจากนี้  

ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้เพิ่มขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หาก

จำนวนอุบัติเหตุ ทางทะเลทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตมากอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องช่วยร่วมจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น  

หรือต้นทุนน้ำมันเครื่องที่อาจสูงขึ้นตามภาวะการขึ้นราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 การนำเรือเข้าอู่แห้ง(Dry-docking)โดยปกติบริษัทฯ จะต้องนำเรือและเรือขุดเจาะของบริษัทฯ เข้าอู่แห้งเพื่อการ  

ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมไปถึงการปรับปรุงเรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานรัฐหรือ  

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะนำเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และเรือ  

ขุดเจาะเข้าอู่แห้งทุกๆ 2 ปีครึ่ง ถึง 5 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของเรือและอายุการใช้งาน โดยในระหว่างนั้นจะมีการตรวจสอบ

ระดับพิเศษโดยสมาคมจัดชั้นเรือซึ่งจะทำในช่วงปีที่ 2 และ 3 ก่อนกำหนดการเข้าอู่แห้งในปีที่ 5 โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ  

นำเรือเข้าอู่แห้ง จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดจำหน่าย (capitalisation) โดยวิธีตัดจำหน่ายแบบเส้นตรงโดยคำนวณให้พอกับ

ระยะเวลาที่จะต้องเข้าอู่ในปีต่อๆ ไป นับจากวันที่เรือออกจากอู่แห้ง บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุง

รักษาเรือตามปกติเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด ในกรณีที่เห็นว่าการซ่อมแซมดังกล่าวของเรือและเรือขุดเจาะมิใช่เป็นการปรับปรุง

หรือเพื่อต่ออายุการใช้งานออกไป  

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย(DepreciationandAmortisation)ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ  

ค่าเสื่อมราคาซึ่งคิดจากราคาของเรือที่ซื้อมาหักลบด้วยมูลค่าซากโดยประมาณ ค่าเสื่อมราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

คำนวณด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานของเรือ ซึ่งบริษัทฯ ประมาณไว้ที่ 25 ปีนับจากวันส่งมอบเรือครั้งแรกจากอู่ต่อเรือ

ให้กับเจ้าของเรือคนแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมูลค่าซากของเรือโดยประมาณไว้ที่ 140 - 175 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อไลท์เวทตัน ค่าเสื่อมราคาจะลด เนื่องจากกองเรือลดลง ส่วนที่สอง คือ การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

การนำเรือเข้าอู่แห้ง ซึ่งจะบันทึกไว้ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเรือเดินทะเลทั้งหมด 
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 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร(GeneralandAdministrativeExpenses) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  

กับพนักงานที่อยู่บนบก เช่น เงินเดือน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายทางด้านที่ปรึกษากฎหมายและค่าบริการวิชาชีพ รวมทั้ง  

ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมบริษัทย่อยที่

บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อกิจการเข้ามาในงบการเงินรวม 

 ตารางต่อไปนี้สรุปผลการดำเนินงานจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและเมอร์เมด 

ตาราง19:ตารางแสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและเมอร์เมด
หน่วย : ล้านบาท 

 

รอบปีบัญชี2552  
ธุรกิจเรือบรรทุก

สินค้า
แห้งเทกอง

ส่วนงานเรือบริการ
วิศวกรรมโยธา

ใต้น้ำ

ส่วนงานบริการ
เรือขุดเจาะ

รวม  

 รายได้จากการเดินเรือ 13,842.17 - - 13,842.17  

 รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง - 2,782.03 2,213.03 4,995.06  

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล  7,716.65 - - 7,716.65  

 ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง - 1,705.35 1,102.79 2,808.14  

 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลา 3,273.65 466.34 - 3,739.99  

 กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้า
แห้งเทกอง/จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 2,851.87 610.34 1,110.24 4,572.45 

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย 1,169.70 258.30 171.77 1,599.77  

 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 914.35 201.66 141.90 1,257.91  

 ขาดทุน/(กำไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์ - 30.30 - 0.56 - 16.49 - 47.35  

 กำไรจากการดำเนินงาน 798.12 150.94 813.06 1,762.12 


ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีเรือทั้งสิ้น 36 ลำ และมีเรืออีก 3 ลำ ที่บริษัทฯ เช่ามาระยะยาวเกิน 2 ปี  

เพื่อเสริมกองเรือ โดยระยะเวลาเช่ายังคงเหลือมากที่สุดไม่เกิน 19 เดือน กองเรือของบริษัทฯ มีระวางบรรทุกสินค้าทั้งสิ้น 

1,050,839 เดทเวทตัน และเรืออีก 3 ลำ ที่บริษัทฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ มีระวางบรรทุกสินค้ารวม 154,121 เดทเวทตัน 

 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในงบกำไรขาดทุนบริษัทฯ ได้รายงานรายได้จากการเดินเรือและค่าใช้จ่ายใน  

การเดินเรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การจัดสรรกองเรือในเชิงพาณิชย์จะดูจากอัตราค่าเช่าเรือที่คาดว่า

จะได้รับ  

 ตารางข้างล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของขนาดของกองเรือ โดยดูจากวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือที่ บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ และเรือที่เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ 

ตาราง20:วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
หน่วย : วัน 


วันเดินเรือในปีปฏิทิน

รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

	 เรือของบริษัทฯ 14,308 - 8.94 15,713 - 4.20 	

	 เรือที่เช่ามาเพิ่มเติม 5,023 - 30.95 7,274 127.38 	

 รวม 19,331 -15.90 22,987 17.27 

 จำนวนเรือเฉลี่ย 52.96  62.81  

 วันเดินเรือเฉลี่ยของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองลดลงร้อยละ 15.90 เนื่องจากจำนวนวันที่เช่ามาเสริมกองเรือลดลง

ร้อยละ 30.95 และจากการที่บริษัทฯ ได้ขายเรือออกไปจำนวน 8 ลำ (รวมทั้งสิ้น 192,434 เดทเวทตัน) ในช่วงปี 2552 บริษัทฯ

ได้มีจำนวนเรือที่ปฏิบัติการเต็มเวลาในปี 2552 คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 52.96 ลำ เทียบกับ 62.81 ลำในปี 2551 โดยจำนวนวัน

ที่เช่าเรือมาเสริมกองเรือคิดเป็น 5,023 วันเดินเรือ (หรือเทียบเท่ากับ 13.76 ลำที่ปฎิบัติการเต็มเวลา) ในรอบปี 2552 เทียบกับ 

7,274 วันเดินเรือ (หรือเทียบเท่ากับ 19.93 ลำที่ปฎิบัตการเต็มเวลา) ในรอบปีบัญชี 2551 

 รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว:รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวในปี 2552 ลดลงร้อยละ 57.07 

เป็น 5,742.68 ล้านบาท เทียบกับ 13,377.45 ล้านบาท ในปี 2551 โดยมีสาเหตุจากค่าระวางเรือที่ลดต่ำลงอย่างมากและ  

อุปสงค์ที่ลดลง และเกิดจากการที่สัดส่วนรายได้สุทธิจากการเดินเรือแต่ละเที่ยวมากกว่าร้อยละ 81.47 มาจากเรือที่ให้บริการ

ในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้น ในรอบปีบัญชี 2552 กองเรือบริษัทฯ มีเพียงร้อยละ 14.19 ของระวางบรรทุกสินค้าทั้งหมดเป็น  

การให้บริการแบบเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลายาว (period time charters) โดยมีอัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ย 13,918 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวัน (เทียบกับร้อยละ 23.17 ในรอบปีบัญชี 2551)  

ตาราง21:ปริมาณสินค้าตามประเภทของการให้บริการ
หน่วย : ตัน 

 ชนิดของการให้บริการ
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551  

ปริมาณที่ขนส่ง เปลี่ยนแปลงร้อยละ ปริมาณที่ขนส่ง เปลี่ยนแปลงร้อยละ  
 บริการแบบประจำเส้นทาง 1,691,218 -53.68 3,651,357 8.22  

 
บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง -  
   สัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า 2,737,919 -9.74 3,033,503 90.03  

 
บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง -    
   เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว 2,934,011 0.84 2,909,534 76.69  

 
บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง - 
   เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา 4,355,755 -42.7 7,602,384 13.42%  

 รวม 11,718,903 -31.85% 17,196,778 29.11% 



รายงานประจำปี 2552 103

 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร(GeneralandAdministrativeExpenses) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  

กับพนักงานที่อยู่บนบก เช่น เงินเดือน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าใช้จ่ายทางด้านที่ปรึกษากฎหมายและค่าบริการวิชาชีพ รวมทั้ง  

ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ บริษัทฯ คาดว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมบริษัทย่อยที่

บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อกิจการเข้ามาในงบการเงินรวม 

 ตารางต่อไปนี้สรุปผลการดำเนินงานจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและเมอร์เมด 

ตาราง19:ตารางแสดงผลการดำเนินงานของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและเมอร์เมด
หน่วย : ล้านบาท 

 

รอบปีบัญชี2552  
ธุรกิจเรือบรรทุก

สินค้า
แห้งเทกอง

ส่วนงานเรือบริการ
วิศวกรรมโยธา

ใต้น้ำ

ส่วนงานบริการ
เรือขุดเจาะ

รวม  

 รายได้จากการเดินเรือ 13,842.17 - - 13,842.17  

 รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง - 2,782.03 2,213.03 4,995.06  

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล  7,716.65 - - 7,716.65  

 ค่าใช้จ่ายบริการจากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง - 1,705.35 1,102.79 2,808.14  

 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลา 3,273.65 466.34 - 3,739.99  

 กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้า
แห้งเทกอง/จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 2,851.87 610.34 1,110.24 4,572.45 

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย 1,169.70 258.30 171.77 1,599.77  

 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 914.35 201.66 141.90 1,257.91  

 ขาดทุน/(กำไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์ - 30.30 - 0.56 - 16.49 - 47.35  

 กำไรจากการดำเนินงาน 798.12 150.94 813.06 1,762.12 


ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีเรือทั้งสิ้น 36 ลำ และมีเรืออีก 3 ลำ ที่บริษัทฯ เช่ามาระยะยาวเกิน 2 ปี  

เพื่อเสริมกองเรือ โดยระยะเวลาเช่ายังคงเหลือมากที่สุดไม่เกิน 19 เดือน กองเรือของบริษัทฯ มีระวางบรรทุกสินค้าทั้งสิ้น 

1,050,839 เดทเวทตัน และเรืออีก 3 ลำ ที่บริษัทฯ เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ มีระวางบรรทุกสินค้ารวม 154,121 เดทเวทตัน 

 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในงบกำไรขาดทุนบริษัทฯ ได้รายงานรายได้จากการเดินเรือและค่าใช้จ่ายใน  

การเดินเรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การจัดสรรกองเรือในเชิงพาณิชย์จะดูจากอัตราค่าเช่าเรือที่คาดว่า

จะได้รับ  

 ตารางข้างล่างนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของขนาดของกองเรือ โดยดูจากวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือที่ บริษัทฯ 

เป็นเจ้าของ และเรือที่เช่ามาเพื่อเสริมกองเรือ 

ตาราง20:วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง
หน่วย : วัน 


วันเดินเรือในปีปฏิทิน

รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

	 เรือของบริษัทฯ 14,308 - 8.94 15,713 - 4.20 	

	 เรือที่เช่ามาเพิ่มเติม 5,023 - 30.95 7,274 127.38 	

 รวม 19,331 -15.90 22,987 17.27 

 จำนวนเรือเฉลี่ย 52.96  62.81  

 วันเดินเรือเฉลี่ยของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองลดลงร้อยละ 15.90 เนื่องจากจำนวนวันที่เช่ามาเสริมกองเรือลดลง

ร้อยละ 30.95 และจากการที่บริษัทฯ ได้ขายเรือออกไปจำนวน 8 ลำ (รวมทั้งสิ้น 192,434 เดทเวทตัน) ในช่วงปี 2552 บริษัทฯ

ได้มีจำนวนเรือที่ปฏิบัติการเต็มเวลาในปี 2552 คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 52.96 ลำ เทียบกับ 62.81 ลำในปี 2551 โดยจำนวนวัน

ที่เช่าเรือมาเสริมกองเรือคิดเป็น 5,023 วันเดินเรือ (หรือเทียบเท่ากับ 13.76 ลำที่ปฎิบัติการเต็มเวลา) ในรอบปี 2552 เทียบกับ 

7,274 วันเดินเรือ (หรือเทียบเท่ากับ 19.93 ลำที่ปฎิบัตการเต็มเวลา) ในรอบปีบัญชี 2551 

 รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยว:รายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวในปี 2552 ลดลงร้อยละ 57.07 

เป็น 5,742.68 ล้านบาท เทียบกับ 13,377.45 ล้านบาท ในปี 2551 โดยมีสาเหตุจากค่าระวางเรือที่ลดต่ำลงอย่างมากและ  

อุปสงค์ที่ลดลง และเกิดจากการที่สัดส่วนรายได้สุทธิจากการเดินเรือแต่ละเที่ยวมากกว่าร้อยละ 81.47 มาจากเรือที่ให้บริการ

ในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้น ในรอบปีบัญชี 2552 กองเรือบริษัทฯ มีเพียงร้อยละ 14.19 ของระวางบรรทุกสินค้าทั้งหมดเป็น  

การให้บริการแบบเช่าเหมาลำเป็นระยะเวลายาว (period time charters) โดยมีอัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ย 13,918 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวัน (เทียบกับร้อยละ 23.17 ในรอบปีบัญชี 2551)  

ตาราง21:ปริมาณสินค้าตามประเภทของการให้บริการ
หน่วย : ตัน 

 ชนิดของการให้บริการ
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551  

ปริมาณที่ขนส่ง เปลี่ยนแปลงร้อยละ ปริมาณที่ขนส่ง เปลี่ยนแปลงร้อยละ  
 บริการแบบประจำเส้นทาง 1,691,218 -53.68 3,651,357 8.22  

 
บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง -  
   สัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า 2,737,919 -9.74 3,033,503 90.03  

 
บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง -    
   เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว 2,934,011 0.84 2,909,534 76.69  

 
บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง - 
   เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลา 4,355,755 -42.7 7,602,384 13.42%  

 รวม 11,718,903 -31.85% 17,196,778 29.11% 
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 ปริมาณสินค้าที่ขนส่งลดลงร้อยละ 31.85 เป็น 11.72 ล้านตัน อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกถดถอย ค่าใช้จ่าย  

ในการเดินเรือลดลงร้อยละ 46.28 เป็น 8,099.49 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและ  

ค่าน้ำมันลดลง กำไรขั้นต้นระหว่างรายได้ค่าระวางรวมและค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเท่ากับร้อยละ 41.49 ในรอบปีบัญชี 2552 

เทียบกับร้อยละ 47.01 ในรอบปีบัญชี 2551 การลดลงของกำไรขั้นต้นมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระ  

ค่าใช้จ่ายจากการเดินเรือไปให้ลูกค้า 

ตาราง22:อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ

 รายการ
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 14,308 - 8.94 15,713 - 4.20  

 
วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ 

    จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 253 -60.59 642 17.15 
 

 วันเดินเรือที่มีอยู่ 14,055 -6.74 15,071 -4.94 

 
วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ 

    จากเรือที่ไม่ทราบล่วงหน้า 328 37.24 239 - 51.52 
 

 วันเดินเรือทำการ 13,727 -7.45 14,832 -3.44 

 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ ร้อยละ97.67 -0.76 ร้อยละ98.41 1.57 

 จากสถานการณ์ที่อุปสงค์ลดลง บริษัทฯ ได้ตัดสินใจขายเรือเป็นเศษซากหรือขายเรือให้ผู้ซื้อเพื่อไปทำการค้า เพื่อให้

เหมาะสมกับระดับอุปสงค์และอุปทานในกองเรือของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือของบริษัทฯ 

จะลดลงร้อยละ 0.76 แต่ทำให้ระดับอุปสงค์และอุปทานในกองเรือของบริษัทฯ เกิดความสมดุล 

 ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราค่าเช่าเรือในทุกรูปแบบการให้บริการลดลงอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลจากสภาพการ  

ดำเนินงานที่ยากลำบากในธุรกิจเดินเรือ ในรอบปีบัญชี 2552 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองเรือลดลงร้อยละ 56.63 เป็น 10,973 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน เทียบกับ 25,303 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในรอบปีบัญชี 2551  

ตาราง23:อัตราค่าเช่าเรือต่อวันตามรูปแบบการให้บริการ(กองเรือโทรีเซนเท่านั้น)
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

 อัตราค่าเช่าเรือต่อวัน รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

บริการแบบประจำเส้นทาง 5,645 20,230 -72.10 

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดเซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้า 23,073 17,150 34.54 

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว 6,945 29,503 -76.46 

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำในระยะสั้น 10,412 37,647 -72.34 

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำในระยะยาว 15,873 21,460 -26.03 

ตาราง24:อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ย
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

 อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ย รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ย 10,973 25,303 -56.63 

อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ยของเรือบริษัทฯ 10,808 23,541 -54.09 

อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ยของเรือที่เช่ามาเสริมกองเรือ 165 1,762 -90.64 

                   

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล(ส่วนของเจ้าของเรือ):ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดิน

ทะเลในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32 เป็น 2,890.82 ล้านบาท เทียบกับ 2,798.01 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551  

โดยเพิ่มจาก 5,297 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือตามปฎิทิน (calendar-ship-day) ในปี 2551 เป็น 5,563 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือตามปฎิทินในปี 2552 สาเหตุหลักเนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.33) ค่าเสื่อม

ราคาจากการนำเรือเข้าอู่แห้งเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.66) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือและค่าใช้จ่ายในการซ่อมและ  

บำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83) ในรอบปีบัญชี 2552 เรือจำนวน 12 ลำได้เข้าอู่แห้งและได้รับการตรวจสอบพิเศษ  

ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่ารอบปีบัญชี 2551 ประมาณครึ่งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการนำเรือเข้าอู่แห้งคิดเป็นเงินประมาณ 43.25  

ล้านบาทต่อลำเมื่อเทียบกับ 30.70 ล้านบาทต่อลำในรอบปีบัญชี 2551 

 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาคิดเป็นจำนวนร้อยละ 55.71 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดิน

ทะเล (ส่วนของเจ้าของเรือ) องค์ประกอบหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ได้แก่ เงินเดือน  

ลูกเรือ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมเรือที่อยู่นอกเหนือจากประกัน และน้ำมันหล่อลื่น  

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่จะเกิดขึ้นสำหรับเรือทุกลำ 

 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลา:ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลาในรอบปีบัญชี 

2552 ลดลงร้อยละ 57.99 เป็น 3,273.65 ล้านบาท เทียบกับ 7,792.18 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 เนื่องจากจำนวนเรือที่

บริษัทฯ เช่ามาเสริมกองเรือลดลงและอัตราค่าเช่าเรือลดลง ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ เช่าเรือมาเป็นจำนวนเทียบเท่ากับ 

13.76 ลำที่วิ่งเต็มเวลาหรือ 111 เที่ยวเรือ ทั้งที่เป็นการเช่ามาเป็นเที่ยวหรือแบบระยะสั้นเพื่อนำมาใช้บริการขนส่งสินค้าใน  

เส้นทางประจำ และที่มีสัญญารับขนส่งสินค้าไว้ล่วงหน้า ในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทฯ เช่าเรือมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนเทียบ

เท่ากับ 19.87 ลำที่วิ่งเต็มเวลาหรือ 146 เที่ยวเรือ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ อัตรา  

ค่าเช่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 46.98 เป็น 18,333 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับ 34,579 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันในรอบปีบัญชี 2551 

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย:ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในรอบปีบัญชี 2552 ลดลงร้อยละ 9.29 เป็น 

1,169.70 ล้านบาทเทียบกับ 1,289.47 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายลดลงอย่างมาก

เนื่องจากการขายเรือ 8 ลำ และมีเรือจำนวน 3 ลำที่ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มอายุการใช้งานแล้วในรอบปีบัญชี 2552 

 กำไรจากการขายเรือ: ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทางบัญชีจากการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและ

จากการขายเศษซากเรือจำนวน 8 ลำให้กับบุคคลอื่น เป็นเงิน 33.51 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทฯ มีกำไร  

จากการขายเรือ 1 ลำเป็นเงิน 204.37 ล้านบาท  



รายงานประจำปี 2552 105

 ปริมาณสินค้าที่ขนส่งลดลงร้อยละ 31.85 เป็น 11.72 ล้านตัน อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกถดถอย ค่าใช้จ่าย  

ในการเดินเรือลดลงร้อยละ 46.28 เป็น 8,099.49 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและ  

ค่าน้ำมันลดลง กำไรขั้นต้นระหว่างรายได้ค่าระวางรวมและค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเท่ากับร้อยละ 41.49 ในรอบปีบัญชี 2552 

เทียบกับร้อยละ 47.01 ในรอบปีบัญชี 2551 การลดลงของกำไรขั้นต้นมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระ  

ค่าใช้จ่ายจากการเดินเรือไปให้ลูกค้า 

ตาราง22:อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ

 รายการ
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 14,308 - 8.94 15,713 - 4.20  

 
วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ 

    จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 253 -60.59 642 17.15 
 

 วันเดินเรือที่มีอยู่ 14,055 -6.74 15,071 -4.94 

 
วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ 

    จากเรือที่ไม่ทราบล่วงหน้า 328 37.24 239 - 51.52 
 

 วันเดินเรือทำการ 13,727 -7.45 14,832 -3.44 

 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ ร้อยละ97.67 -0.76 ร้อยละ98.41 1.57 

 จากสถานการณ์ที่อุปสงค์ลดลง บริษัทฯ ได้ตัดสินใจขายเรือเป็นเศษซากหรือขายเรือให้ผู้ซื้อเพื่อไปทำการค้า เพื่อให้

เหมาะสมกับระดับอุปสงค์และอุปทานในกองเรือของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือของบริษัทฯ 

จะลดลงร้อยละ 0.76 แต่ทำให้ระดับอุปสงค์และอุปทานในกองเรือของบริษัทฯ เกิดความสมดุล 

 ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราค่าเช่าเรือในทุกรูปแบบการให้บริการลดลงอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลจากสภาพการ  

ดำเนินงานที่ยากลำบากในธุรกิจเดินเรือ ในรอบปีบัญชี 2552 อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของกองเรือลดลงร้อยละ 56.63 เป็น 10,973 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน เทียบกับ 25,303 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในรอบปีบัญชี 2551  

ตาราง23:อัตราค่าเช่าเรือต่อวันตามรูปแบบการให้บริการ(กองเรือโทรีเซนเท่านั้น)
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

 อัตราค่าเช่าเรือต่อวัน รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

บริการแบบประจำเส้นทาง 5,645 20,230 -72.10 

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดเซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้า 23,073 17,150 34.54 

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำเป็นเที่ยว 6,945 29,503 -76.46 

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำในระยะสั้น 10,412 37,647 -72.34 

บริการแบบไม่ประจำเส้นทางชนิดให้เช่าเหมาลำในระยะยาว 15,873 21,460 -26.03 

ตาราง24:อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ย
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

 อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ย รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ย 10,973 25,303 -56.63 

อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ยของเรือบริษัทฯ 10,808 23,541 -54.09 

อัตราค่าเช่าเรือเฉลี่ยของเรือที่เช่ามาเสริมกองเรือ 165 1,762 -90.64 

                   

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล(ส่วนของเจ้าของเรือ):ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดิน

ทะเลในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32 เป็น 2,890.82 ล้านบาท เทียบกับ 2,798.01 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551  

โดยเพิ่มจาก 5,297 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือตามปฎิทิน (calendar-ship-day) ในปี 2551 เป็น 5,563 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือตามปฎิทินในปี 2552 สาเหตุหลักเนื่องจากเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.33) ค่าเสื่อม

ราคาจากการนำเรือเข้าอู่แห้งเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.66) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือและค่าใช้จ่ายในการซ่อมและ  

บำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83) ในรอบปีบัญชี 2552 เรือจำนวน 12 ลำได้เข้าอู่แห้งและได้รับการตรวจสอบพิเศษ  

ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่ารอบปีบัญชี 2551 ประมาณครึ่งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการนำเรือเข้าอู่แห้งคิดเป็นเงินประมาณ 43.25  

ล้านบาทต่อลำเมื่อเทียบกับ 30.70 ล้านบาทต่อลำในรอบปีบัญชี 2551 

 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาคิดเป็นจำนวนร้อยละ 55.71 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดิน

ทะเล (ส่วนของเจ้าของเรือ) องค์ประกอบหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ได้แก่ เงินเดือน  

ลูกเรือ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าซ่อมแซมเรือที่อยู่นอกเหนือจากประกัน และน้ำมันหล่อลื่น  

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่จะเกิดขึ้นสำหรับเรือทุกลำ 

 ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลา:ค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือแบบเหมาลำเป็นระยะเวลาในรอบปีบัญชี 

2552 ลดลงร้อยละ 57.99 เป็น 3,273.65 ล้านบาท เทียบกับ 7,792.18 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 เนื่องจากจำนวนเรือที่

บริษัทฯ เช่ามาเสริมกองเรือลดลงและอัตราค่าเช่าเรือลดลง ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ เช่าเรือมาเป็นจำนวนเทียบเท่ากับ 

13.76 ลำที่วิ่งเต็มเวลาหรือ 111 เที่ยวเรือ ทั้งที่เป็นการเช่ามาเป็นเที่ยวหรือแบบระยะสั้นเพื่อนำมาใช้บริการขนส่งสินค้าใน  

เส้นทางประจำ และที่มีสัญญารับขนส่งสินค้าไว้ล่วงหน้า ในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทฯ เช่าเรือมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนเทียบ

เท่ากับ 19.87 ลำที่วิ่งเต็มเวลาหรือ 146 เที่ยวเรือ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ อัตรา  

ค่าเช่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 46.98 เป็น 18,333 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับ 34,579 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวันในรอบปีบัญชี 2551 

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย:ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในรอบปีบัญชี 2552 ลดลงร้อยละ 9.29 เป็น 

1,169.70 ล้านบาทเทียบกับ 1,289.47 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายลดลงอย่างมาก

เนื่องจากการขายเรือ 8 ลำ และมีเรือจำนวน 3 ลำที่ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มอายุการใช้งานแล้วในรอบปีบัญชี 2552 

 กำไรจากการขายเรือ: ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทางบัญชีจากการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและ

จากการขายเศษซากเรือจำนวน 8 ลำให้กับบุคคลอื่น เป็นเงิน 33.51 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทฯ มีกำไร  

จากการขายเรือ 1 ลำเป็นเงิน 204.37 ล้านบาท  



106 รายงานประจำปี 2552 

เมอร์เมด:ส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและส่วนงานขุดเจาะ

 ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่ง แยกเป็นส่วนที่

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและที่เช่ามาเสริมกองเรือ   

ตาราง25:วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง
หน่วย : วัน 

 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

 เรือให้บริการนอกชายฝั่งที่บริษัทเป็นเจ้าของ 1,825 15.29 1,583 8.42  

 เรือให้บริการนอกชายฝั่งที่เช่ามาเพิ่มเติม 730 -0.27 732 100.55  

 รวม 2,555 10.37 2,315 26.85 

 ขนาดเฉลี่ยของกองเรือในกลุ่มเรือบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.29 ในรอบปีบัญชี 2552 เนื่องจาก  

มีการรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่ ได้แก่ เรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์ ซึ่งอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เนื่องจากเรือลำนี้ได้มีการรับมอบ

ในเดือนมิถุนายน 2551 ดังนั้น เรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์จึงปฏิบัติงานเพียง 4 เดือนในรอบปีบัญชี 2551 

 เมอร์เมดได้เช่าเรือ บิณฑ์มิณฑ์และเรือ ทีมสยาม ตลอดรอบปีบัญชี 2552 และ 2551 

 รายได้จากค่าบริการนอกชายฝั่ง-วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ:รายได้ค่าบริการในรอบปีบัญชี 2552 ลดลงร้อยละ 29.16 

เป็น 2,782.03 ล้านบาท หรือ 31,361 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินเทียบกับ 3,927.19 ล้านบาท หรือ 

51,202 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินในปี 2551 จำนวนวันที่ใช้ประโยชน์จากเรือลดลงจาก 1,884 วัน  

ในรอบปีบัญชี 2551 เป็น 1,318 วันในรอบปีบัญชี 2552 เป็นผลให้อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.64 

 ระดับการใช้ประโยชน์ลดลงมาสู่จุดต่ำสุดในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซบเซามาก

ที่สุด และหลังจากนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของรอบปีบัญชี 2552 อัตราการใช้ประโยชน์ได้  

ลดลงอย่างมากเนื่องจากเรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ และเรือทีมสยาม ที่สร้างรายได้หลักของส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใน

หลายไตรมาสที่ผ่านมา มีการใช้งานต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในไตรมาสที่ผ่านมา 

 เรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ที่ผ่านมาได้เข้าซ่อมและบำรุงรักษา ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือได้เป็นเวลา

ประมาณ 20 วัน เรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยหลังจากที่จบงานโครงการในประเทศบราซิล  

โดยใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 38 วัน หลังจากมาถึงประเทศไทย ต้องใช้เวลาอีก 21 วันเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือ

สำหรับโครงการที่มีกับ CUEL และขณะนี้ เรือดังกล่าวดำเนินงานต่อตามสัญญานี้ 

 เรือทีมสยาม ที่ได้เดินทางไปตะวันออกกลางในช่วงไตรมาสที่ 2 ของรอบปีบัญชี 2552 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก  

เรือได้เป็นเวลาประมาณ 30 วันเนื่องจากหนึ่งในโครงการที่เรือได้ทำสัญญาไว้มีความล่าช้าของโครงการ อย่างไรก็ตาม  

เรือทีมสยามได้ปฏิบัติงานทันทีภายใต้สัญญาที่มีอยู่โดยได้รับโอกาสในการขยายเวลาของสัญญาออกไป 

 การใช้ประโยชน์จากเรือที่ลดลงนี้เกิดจากวันที่เรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ที่ทราบล่วงหน้า (planned off-hire)  

บวกกับการเคลื่อนย้ายของเรือทั้งสองลำข้างต้นที่เป็นรายได้หลักตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นมากกว่าที่จะเกิดจากอุปสงค์ที่ลดลง 

ตาราง26:อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง

 รายการ
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 2,555 10.37 2,315 26.85  

 วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 51 -59.52 126 63.64  

 วันเดินเรือที่มีอยู่ 2,504 14.39 2,189 25.23 

 วันเดินเรือทำการ 1,318 -30.04 1,884 39.66 

 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 52.64 -38.84 86.07 11.53  

 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ-งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ: ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการนอกชายฝั่งและค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ และค่าเสื่อมราคา 

 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่งและค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ-ส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ:ค่าใช้จ่ายในการให้

บริการนอกชายฝั่งและค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือในรอบปีบัญชี 2552 ลดลงร้อยละ 16.77 เป็น 2,171.69 ล้านบาท หรือ 24,481 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับ 2,609.36 ล้านบาท หรือ 34,021 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ

วันเดินเรือในรอบปีบัญชี 2551 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือลดลง  

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย:ส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ: ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในรอบปีบัญชี 

2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.01 เป็น 258.30  ล้านบาท เทียบกับ 203.22 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 

55.08  ล้านบาทเนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมราคาของเรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์ และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ในรอบปีบัญชี 2552 

 ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของวันเดินเรือของกองเรือขุดเจาะของเมอร์เมดคิดตามวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 

ตาราง27:วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินของกองเรือขุดเจาะ

 วันเดินเรือขุดเจาะในปีปฏิทิน
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

 เรือขุดเจาะของบริษัทฯ 730 -0.27 732 0.27  

 เรือขุดเจาะที่เช่ามาเพิ่มเติม 0 0.00 0 0.00  

 รวม 730 -0.27 732 0.27  
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เมอร์เมด:ส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำและส่วนงานขุดเจาะ

 ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือที่ให้บริการนอกชายฝั่ง แยกเป็นส่วนที่

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและที่เช่ามาเสริมกองเรือ   

ตาราง25:วันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง
หน่วย : วัน 

 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

 เรือให้บริการนอกชายฝั่งที่บริษัทเป็นเจ้าของ 1,825 15.29 1,583 8.42  

 เรือให้บริการนอกชายฝั่งที่เช่ามาเพิ่มเติม 730 -0.27 732 100.55  

 รวม 2,555 10.37 2,315 26.85 

 ขนาดเฉลี่ยของกองเรือในกลุ่มเรือบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.29 ในรอบปีบัญชี 2552 เนื่องจาก  

มีการรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่ ได้แก่ เรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์ ซึ่งอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เนื่องจากเรือลำนี้ได้มีการรับมอบ

ในเดือนมิถุนายน 2551 ดังนั้น เรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์จึงปฏิบัติงานเพียง 4 เดือนในรอบปีบัญชี 2551 

 เมอร์เมดได้เช่าเรือ บิณฑ์มิณฑ์และเรือ ทีมสยาม ตลอดรอบปีบัญชี 2552 และ 2551 

 รายได้จากค่าบริการนอกชายฝั่ง-วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ:รายได้ค่าบริการในรอบปีบัญชี 2552 ลดลงร้อยละ 29.16 

เป็น 2,782.03 ล้านบาท หรือ 31,361 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินเทียบกับ 3,927.19 ล้านบาท หรือ 

51,202 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินในปี 2551 จำนวนวันที่ใช้ประโยชน์จากเรือลดลงจาก 1,884 วัน  

ในรอบปีบัญชี 2551 เป็น 1,318 วันในรอบปีบัญชี 2552 เป็นผลให้อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 52.64 

 ระดับการใช้ประโยชน์ลดลงมาสู่จุดต่ำสุดในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซบเซามาก

ที่สุด และหลังจากนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของรอบปีบัญชี 2552 อัตราการใช้ประโยชน์ได้  

ลดลงอย่างมากเนื่องจากเรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ และเรือทีมสยาม ที่สร้างรายได้หลักของส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใน

หลายไตรมาสที่ผ่านมา มีการใช้งานต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในไตรมาสที่ผ่านมา 

 เรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ที่ผ่านมาได้เข้าซ่อมและบำรุงรักษา ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือได้เป็นเวลา

ประมาณ 20 วัน เรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยหลังจากที่จบงานโครงการในประเทศบราซิล  

โดยใช้เวลาเดินทางกลับประมาณ 38 วัน หลังจากมาถึงประเทศไทย ต้องใช้เวลาอีก 21 วันเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือ

สำหรับโครงการที่มีกับ CUEL และขณะนี้ เรือดังกล่าวดำเนินงานต่อตามสัญญานี้ 

 เรือทีมสยาม ที่ได้เดินทางไปตะวันออกกลางในช่วงไตรมาสที่ 2 ของรอบปีบัญชี 2552 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก  

เรือได้เป็นเวลาประมาณ 30 วันเนื่องจากหนึ่งในโครงการที่เรือได้ทำสัญญาไว้มีความล่าช้าของโครงการ อย่างไรก็ตาม  

เรือทีมสยามได้ปฏิบัติงานทันทีภายใต้สัญญาที่มีอยู่โดยได้รับโอกาสในการขยายเวลาของสัญญาออกไป 

 การใช้ประโยชน์จากเรือที่ลดลงนี้เกิดจากวันที่เรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ที่ทราบล่วงหน้า (planned off-hire)  

บวกกับการเคลื่อนย้ายของเรือทั้งสองลำข้างต้นที่เป็นรายได้หลักตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นมากกว่าที่จะเกิดจากอุปสงค์ที่ลดลง 

ตาราง26:อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือให้บริการนอกชายฝั่ง

 รายการ
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

 วันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 2,555 10.37 2,315 26.85  

 วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 51 -59.52 126 63.64  

 วันเดินเรือที่มีอยู่ 2,504 14.39 2,189 25.23 

 วันเดินเรือทำการ 1,318 -30.04 1,884 39.66 

 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ 52.64 -38.84 86.07 11.53  

 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ-งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ: ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการนอกชายฝั่งและค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ และค่าเสื่อมราคา 

 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่งและค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือ-ส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ:ค่าใช้จ่ายในการให้

บริการนอกชายฝั่งและค่าใช้จ่ายในการเช่าเรือในรอบปีบัญชี 2552 ลดลงร้อยละ 16.77 เป็น 2,171.69 ล้านบาท หรือ 24,481 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับ 2,609.36 ล้านบาท หรือ 34,021 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ

วันเดินเรือในรอบปีบัญชี 2551 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราการใช้ประโยชน์จากเรือลดลง  

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย:ส่วนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ: ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในรอบปีบัญชี 

2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.01 เป็น 258.30  ล้านบาท เทียบกับ 203.22 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 

55.08  ล้านบาทเนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมราคาของเรือเมอร์เมด ชาเลนเจอร์ และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ในรอบปีบัญชี 2552 

 ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของวันเดินเรือของกองเรือขุดเจาะของเมอร์เมดคิดตามวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน 

ตาราง27:วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินของกองเรือขุดเจาะ

 วันเดินเรือขุดเจาะในปีปฏิทิน
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551 

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

 เรือขุดเจาะของบริษัทฯ 730 -0.27 732 0.27  

 เรือขุดเจาะที่เช่ามาเพิ่มเติม 0 0.00 0 0.00  

 รวม 730 -0.27 732 0.27  
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ตาราง28:อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือของกองเรือขุดเจาะ

 รายการ
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551  

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ  
 วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน 730 -0.27 732 0.27 

 วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 0 0.00 0 -100.00 

 วันเดินเรือที่มีอยู่ 730 -0.27 732 10.91

 วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ไม่ทราบล่วงหน้า 37 -83.63 226 26.97 

 วันเดินเรือทำการ 693 36.96 506 4.98

 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ ร้อยละ94.93 37.32 ร้อยละ69.13 -5.34

 รายได้จากค่าบริการนอกชายฝั่ง:ส่วนงานขุดเจาะ: รายได้จากค่าบริการในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.18 

เป็น 2,213.03 ล้านบาท หรือ 87,315 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินเทียบกับ 1,249.04 ล้านบาท  

หรือ 51,502 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีบัญชี 2551 รายได้ที่เพิ่มสูงมากส่วนใหญ่เกิดจากการที่อัตราการใช้

ประโยชน์จากเรือโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 94.93 ในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับ ร้อยละ 69.13 ในรอบปีบัญชี 2551 และยังมี

ปัจจัยอื่นคืออัตราค่าเช่าเรือ (day rate) ของเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 เพิ่มขึ้นจาก 70,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเป็น 

98,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ไปจนถึงวันที่สัญญาเช่าเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 สิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552  

 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่ง:ส่วนงานขุดเจาะ: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 17.24 เป็น 1,102.79 ล้านบาท หรือ 43,511 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน เทียบกับ 

940.59 ล้านบาท หรือ 38,784 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินในปี 2551 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  

ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนทางบุคลากรที่สูงขึ้นกับอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะที่เพิ่มสูงขึ้น 

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย:ส่วนงานขุดเจาะ:ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในรอบปีบัญชี 2552 ลดลง

ร้อยละ 31.26 เป็น 171.77 ล้านบาทเทียบกับ 249.90 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเต็มปี

ของอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่ประมาณไว้และมูลค่าซากของสินทรัพย์ ตามการปฎิบัติในทางสากล (market practice) 

โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของรอบปีบัญชี 2551 


ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ

 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร:ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 9.31 เป็น 2,101.82 ล้านบาท เทียบกับ 1,922.82 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักๆ   

จากการขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าจำนวน 198.43 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาจำนวน 103 ล้านบาท การตั้งสำรอง

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 58 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ได้  

ถูกหักกลบด้วยการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผันแปรเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่ลดลงจำนวน 289 ล้านบาท นอกจากนี้   

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารของเมอร์เมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.56 เป็น 468.94 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2552   

ส่วนบริษัท บาคองโค จำกัด มีค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 14.16 ล้านบาทนับจากวันที่รวมเข้ามา  

อยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาสองเดือน 
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ตาราง28:อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือของกองเรือขุดเจาะ

 รายการ
รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551  

จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ จำนวนวัน เปลี่ยนแปลงร้อยละ  
 วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน 730 -0.27 732 0.27 

 วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบล่วงหน้า 0 0.00 0 -100.00 

 วันเดินเรือที่มีอยู่ 730 -0.27 732 10.91

 วันที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือที่ไม่ทราบล่วงหน้า 37 -83.63 226 26.97 

 วันเดินเรือทำการ 693 36.96 506 4.98

 อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ ร้อยละ94.93 37.32 ร้อยละ69.13 -5.34

 รายได้จากค่าบริการนอกชายฝั่ง:ส่วนงานขุดเจาะ: รายได้จากค่าบริการในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.18 

เป็น 2,213.03 ล้านบาท หรือ 87,315 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินเทียบกับ 1,249.04 ล้านบาท  

หรือ 51,502 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือในรอบปีบัญชี 2551 รายได้ที่เพิ่มสูงมากส่วนใหญ่เกิดจากการที่อัตราการใช้

ประโยชน์จากเรือโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 94.93 ในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับ ร้อยละ 69.13 ในรอบปีบัญชี 2551 และยังมี

ปัจจัยอื่นคืออัตราค่าเช่าเรือ (day rate) ของเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 เพิ่มขึ้นจาก 70,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเป็น 

98,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ไปจนถึงวันที่สัญญาเช่าเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 สิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552  

 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนอกชายฝั่ง:ส่วนงานขุดเจาะ: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 17.24 เป็น 1,102.79 ล้านบาท หรือ 43,511 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทิน เทียบกับ 

940.59 ล้านบาท หรือ 38,784 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปีปฏิทินในปี 2551 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  

ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนทางบุคลากรที่สูงขึ้นกับอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะที่เพิ่มสูงขึ้น 

 ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย:ส่วนงานขุดเจาะ:ค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายในรอบปีบัญชี 2552 ลดลง

ร้อยละ 31.26 เป็น 171.77 ล้านบาทเทียบกับ 249.90 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเต็มปี

ของอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่ประมาณไว้และมูลค่าซากของสินทรัพย์ ตามการปฎิบัติในทางสากล (market practice) 

โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของรอบปีบัญชี 2551 


ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ

 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร:ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารในรอบปีบัญชี 2552 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 9.31 เป็น 2,101.82 ล้านบาท เทียบกับ 1,922.82 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักๆ   

จากการขาดทุนจากสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าจำนวน 198.43 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาจำนวน 103 ล้านบาท การตั้งสำรอง

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 58 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ได้  

ถูกหักกลบด้วยการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผันแปรเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่ลดลงจำนวน 289 ล้านบาท นอกจากนี้   

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารของเมอร์เมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.56 เป็น 468.94 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2552   

ส่วนบริษัท บาคองโค จำกัด มีค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 14.16 ล้านบาทนับจากวันที่รวมเข้ามา  

อยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาสองเดือน 

 ดอกเบี้ยจ่าย:ภาระดอกเบี้ยจ่ายในรอบปีบัญชี 2552 ลดลงมาก โดยมีจำนวน 378.05 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2552 

และบริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนคิดเป็นจำนวนเงินต้น 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยรวมแล้วยอดหนี้รวม 

ซึ่งรวมหุ้นกู้แปลงสภาพ ลดลงร้อยละ 12.18 เป็น 207.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อัตรา LIBOR ลดลงระหว่างปี 2552 

 รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ:รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลรับในรอบปีบัญชี 2552  ลดลงร้อยละ 38.24 

เป็น 129.99 ล้านบาท เทียบกับ 210.47 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551  แม้ว่าระดับเงินสดคงเหลือถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ  

ในรอบปีบัญชี 2552 จะสูงขึ้นเป็นจำนวน 11,123.35 ล้านบาท เทียบกับ 7,636.48 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2551 แต่อัตรา  

ผลตอบแทนลดลงมากกว่ารอบปีบัญชี 2551 เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารเป็นส่วนใหญ่  

 ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า:ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการ  

ร่วมค้าลดลงจาก 74.21 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 เป็น 29.88 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก 

เมอร์เมด ลงทุนในบริษัท อัลลายด์ มารีน แอนด์ อิควิปเมนท์ เอสดีเอ็น บีเอชดี ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 17.33 ล้านบาท  

ในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับผลกำไรจำนวน 39.71 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 อย่างไรก็ตาม บริษัทร่วมอื่นๆ ซึงรวมถึง 

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี และบริษัท โทรีเซน  

(อินโดไชน่า) เอส.เอ. ได้บันทึกผลกำไรจำนวน 47.21  ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 

 กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน:ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 9.87 

ล้านบาท เนื่องจากการอ่อนตัวของค่าของเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่กำไรหรือขาดทุนเกิดจากอัตรา

แลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เกิดจากการแปลงค่ารายการหนี้สินสกุลและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาท ณ วันสิ้นรอบบัญชี  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ร้อยละ 90.15 ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมจะอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกา ในขณะที่หนี้สินระยะยาวประมาณร้อยละ 80 จะอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (เป็นเงินกู้จำนวน 51.13  

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 113.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

 กำไร(ขาดทุน)จากการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ:ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บางส่วนคิดเป็นเงินต้น 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 1,927.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.2 ของเงินต้นคงค้าง  

ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก กำไรที่ได้จากการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพคิดเป็นเงิน 676.3 ล้านบาท และได้บันทึกไว้ใน  

งบการเงินรวมและงบการเงินบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2552 

 ค่าความนิยมติดลบ: เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2552 บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ได้เข้าซื้อ EMCG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท บาคองโค จำกัด ในราคารวม 7.8  

ล้านยูโร หรือ 374.1 ล้านบาท มีค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) จากการเข้าซื้อ EMCG เป็นเงิน 287.2 ล้านบาท 

เนื่องจากราคาที่ซื้อมาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี และนับจากวันที่เข้าซื้อจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ธุรกิจที่ซื้อนี้มีรายรับ 365.9 

ล้านบาท และกำไรสุทธิ 17.6 ล้านบาทให้กับบริษัทฯ 

 รายได้(ขาดทุน)อื่นๆ:รายได้อื่นๆ ลดลงร้อยละ 56.79 เป็น 194.10 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 การลดลงของ  

รายได้อื่นมีสาเหตุจากกำไรจากขายสินทรัพย์ถาวรลดลง โดยในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร

จำนวน 203.60 ล้านบาท ซึ่งได้รวมกำไรในการขายเรือทอร์ ไทรอัมพ์ จำนวน 187.68 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการขาย

สินทรัพย์ถาวรในรอบปีบัญชี 2552 มีจำนวน 52.42 ล้านบาทเท่านั้น สาเหตุอื่นมาจากเงินรับค่าสินไหมทดแทนลดลง โดยมี  

เงินรับเพียงจำนวน 22.73 ล้านบาทในปี 2552 เทียบกับ 98.12 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551  



110 รายงานประจำปี 2552 

 จากสาเหตุต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดรวมทั้งการตัดรายการระหว่างกันในกลุ่มทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ  

ลดลงเป็น 1,813.71 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับ 8,776.44 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551  

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

 ตารางต่อไปนี้แสดงเงินทุนของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 1 ปีย้อนหลัง  

ตาราง29:เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ
หน่วย : บาท 

 รายการ
ณวันที่30กันยายน 

2552 2551 

 หนี้สิน:    

 เงินเบิกเกินบัญชี - -  

 หนี้สินระยะสั้น 110,100,000 9,200,000  

 ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,334,358,919 -  

 ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 559,493,870 470,165,052  

 หุ้นกู้แปลงสภาพ 2,668,717,839 5,857,962,616  

 หนี้สินระยะยาว 2,314,114,651 1,731,218,971  

 รวมหนี้สิน 6,986,785,279 8,068,546,639  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น   

 
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า 

 ในปี 2551 จำนวน 643,684,422 หุ้น 

- 643,684,422  

 
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า 

 ในปี 2552 จำนวน 708,004,413 หุ้น 

708,004,413 -  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,540,410,208 1,540,410,208  

 กำไรสะสม 21,565,978,442 20,298,992,713  

 อื่นๆ 7,277,047,050 6,732,007,943  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,091,440,113 29,215,095,286 

 รวมเงินทุนทั้งหมด 38,078,225,392 37,283,641,925 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทั้งหมด 0.18 0.22 

 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ -0.18 -0.16 

กระแสเงินสด

 ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มาจาก หรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรม

จัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน 

ตาราง30:สรุปรายการกระแสเงินสด
หน่วย : บาท 

  รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551  
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,000,685,420 11,340,021,129  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - 4,757,436,249 - 6,281,035,611  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 1,111,252,521 -2,612,650,400  

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในรอบปีบัญชี 2552 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงเป็น 5,000.69 

ล้านบาท เทียบกับ 11,340.02 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมี

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง ส่วนเมอร์เมดมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 

133.98 เป็น 1,858.99 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในรอบปีบัญชี 2552 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 4,757.44 

ล้านบาท และในรอบปีบัญชี 2551 เท่ากับ 6,281.04 ล้านบาท ในช่วงรอบปีบัญชีนี้ กิจกรรมในการลงทุนส่วนใหญ่เป็น  

ของเมอร์เมด ซึ่งรวมถึงการชำระเงินค่างวดในการสั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่ เป็นเงิน 979 ล้านบาท และอีก 1,050 ล้านบาท  

เป็นการชำระเงินค่างวดในอุปกรณ์ ROV (Remotely Operated Vehicles) และในเรือสนับสนุนงาน ROV นอกจากนี้ก็ได้แก่

การชำระเงินค่างวดในระบบควบคุม และอุปกรณ์สำหรับดำน้ำลึก (saturation diving system) จำนวน 396 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (capital expenditures) อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสะสมของการนำเรือเข้าอู่แห้ง (accumulated dry-

docking payment) ทั้งของบริษัทฯ และของเมอร์เมด  

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

(financing activities) เท่ากับ 1,111.25 ล้านบาท เงินรับที่มาจากเงินกู้ระยะยาวมีจำนวน 1,480.90 ล้านบาท และส่วนใหญ่

ใช้ไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในเรื่องของการชำระค่างวดเรือขุดเจาะ เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และอุปกรณ์

ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นและใช้เงินจำนวน 1,341.83 ล้านบาทในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ และใช้ไปในการจ่าย

เงินปันผลจำนวน 482.40 ล้านบาท   

 แหล่งสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในอันดับต้นๆ คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้มาจากการดำเนิน

การของบริษัทฯ และวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (undrawn credit facilities) ของบริษัทฯ  บริษัทฯ ใช้เงินจากแหล่งเงินสด

ระยะสั้น เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การชำระคืนหนี้ระยะยาวตามกำหนด เงินปันผล และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 10,718.89 ล้านบาท เทียบกับ 11,527.80  

ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 สภาพคล่องทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และ

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (undrawn borrowing) เท่ากับ 31,205.11 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เพิ่มขึ้นจาก 

27,746.52 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากวงเงินกู้ในบริษัทย่อย  
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 จากสาเหตุต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดรวมทั้งการตัดรายการระหว่างกันในกลุ่มทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ  

ลดลงเป็น 1,813.71 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 เทียบกับ 8,776.44 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551  

สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

 ตารางต่อไปนี้แสดงเงินทุนของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 1 ปีย้อนหลัง  

ตาราง29:เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ
หน่วย : บาท 

 รายการ
ณวันที่30กันยายน 

2552 2551 

 หนี้สิน:    

 เงินเบิกเกินบัญชี - -  

 หนี้สินระยะสั้น 110,100,000 9,200,000  

 ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 1,334,358,919 -  

 ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 559,493,870 470,165,052  

 หุ้นกู้แปลงสภาพ 2,668,717,839 5,857,962,616  

 หนี้สินระยะยาว 2,314,114,651 1,731,218,971  

 รวมหนี้สิน 6,986,785,279 8,068,546,639  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น   

 
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า 

 ในปี 2551 จำนวน 643,684,422 หุ้น 

- 643,684,422  

 
หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วเต็มมูลค่า 

 ในปี 2552 จำนวน 708,004,413 หุ้น 

708,004,413 -  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,540,410,208 1,540,410,208  

 กำไรสะสม 21,565,978,442 20,298,992,713  

 อื่นๆ 7,277,047,050 6,732,007,943  

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,091,440,113 29,215,095,286 

 รวมเงินทุนทั้งหมด 38,078,225,392 37,283,641,925 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนทั้งหมด 0.18 0.22 

 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนสุทธิ -0.18 -0.16 

กระแสเงินสด

 ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มาจาก หรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรม

จัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน 

ตาราง30:สรุปรายการกระแสเงินสด
หน่วย : บาท 

  รอบปีบัญชี2552 รอบปีบัญชี2551  
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,000,685,420 11,340,021,129  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน - 4,757,436,249 - 6,281,035,611  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน - 1,111,252,521 -2,612,650,400  

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ในรอบปีบัญชี 2552 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงเป็น 5,000.69 

ล้านบาท เทียบกับ 11,340.02 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2551 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมี

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง ส่วนเมอร์เมดมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 

133.98 เป็น 1,858.99 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในรอบปีบัญชี 2552 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 4,757.44 

ล้านบาท และในรอบปีบัญชี 2551 เท่ากับ 6,281.04 ล้านบาท ในช่วงรอบปีบัญชีนี้ กิจกรรมในการลงทุนส่วนใหญ่เป็น  

ของเมอร์เมด ซึ่งรวมถึงการชำระเงินค่างวดในการสั่งต่อเรือขุดเจาะใหม่ เป็นเงิน 979 ล้านบาท และอีก 1,050 ล้านบาท  

เป็นการชำระเงินค่างวดในอุปกรณ์ ROV (Remotely Operated Vehicles) และในเรือสนับสนุนงาน ROV นอกจากนี้ก็ได้แก่

การชำระเงินค่างวดในระบบควบคุม และอุปกรณ์สำหรับดำน้ำลึก (saturation diving system) จำนวน 396 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายส่วนทุน (capital expenditures) อื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสะสมของการนำเรือเข้าอู่แห้ง (accumulated dry-

docking payment) ทั้งของบริษัทฯ และของเมอร์เมด  

 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

(financing activities) เท่ากับ 1,111.25 ล้านบาท เงินรับที่มาจากเงินกู้ระยะยาวมีจำนวน 1,480.90 ล้านบาท และส่วนใหญ่

ใช้ไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในเรื่องของการชำระค่างวดเรือขุดเจาะ เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ และอุปกรณ์

ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นและใช้เงินจำนวน 1,341.83 ล้านบาทในการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ และใช้ไปในการจ่าย

เงินปันผลจำนวน 482.40 ล้านบาท   

 แหล่งสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ในอันดับต้นๆ คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้มาจากการดำเนิน

การของบริษัทฯ และวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (undrawn credit facilities) ของบริษัทฯ  บริษัทฯ ใช้เงินจากแหล่งเงินสด

ระยะสั้น เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การชำระคืนหนี้ระยะยาวตามกำหนด เงินปันผล และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 10,718.89 ล้านบาท เทียบกับ 11,527.80  

ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 สภาพคล่องทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และ

วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (undrawn borrowing) เท่ากับ 31,205.11 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เพิ่มขึ้นจาก 

27,746.52 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากวงเงินกู้ในบริษัทย่อย  
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 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ยอดเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระคืนในอีก 12 เดือนข้างหน้า มีจำนวน 2,003.95 ล้านบาท  

โดยที่การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก บริษัทฯ จึงจัดหาเงินทุนโดยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 

การออกหุ้นทุน และเงินสดจากการดำเนินงานเพื่อมาใช้ในการซื้อเรือต่างๆ และเรือขุดเจาะ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินกลยุทธ์  

ในการลงทุนในสินทรัพย์และการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ โดยจะจัดหาเงินหลากหลายวิธี เช่น เงินสดจากการดำเนินการ การกู้เงิน

เพิ่มเติม การออกตราสารหนี้หรือตราสารทุน หรือการผสมผสานหลายอย่างเข้าด้วยกัน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 อัตราส่วนหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารต่อทุนเท่ากับ 0.18 เท่า เปรียบเทียบกับ 0.22 เท่า  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิจากเงินกู้ธนาคารต่อทุนสุทธิเท่ากับ -0.18 เท่า และ -0.16 เท่า ตามลำดับ 

และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.25 เท่า และ 0.38 เท่า ตามลำดับ ณ วันเดียวกัน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินระยะยาวจำนวน 197.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบกับ 232.55 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจำนวน 25.50  

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินหลายสถาบันในต่างประเทศ (syndicated banks)  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้เบิกถอนวงเงินกู้ระยะยาวมาใช้จำนวน 42.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 

1,480.90 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนดังกล่าว มีหลักประกันเป็นเรือของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง รวมทั้งที่ดินและอาคาร

สำนักงานบางส่วน 

 โดยทั่วไปการขอกู้เงินเพื่อซื้อเรือจะต้องจดจำนองเรือหนึ่งลำหรือมากกว่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ การมอบ  

ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ รายได้จากค่าระวาง และค่าชดเชยต่างๆ นอกจากนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น บริษัทฯ จะไม่ก่อ

หนี้หรือภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นๆ   

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทฯ จะต้องคงสัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เป็นราคาตลาดต่อเงินกู้และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขขั้นต่ำทางการเงินต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (โดยมีเบี้ยปรับ) สัญญากู้บางฉบับกำหนด  

ให้บริษัทฯ ต้องรักษาเงินหมุนเวียนในระบบไว้ เช่น อย่างน้อยร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาเงินทุนเหมุนเวียนขั้นต่ำไว้  

 กิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้ต้นทุนการกู้เงินต่ำสุดและในขณะ เดียวกัน

ก็จะคำนึงถึงการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับ  

ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ขณะนี้บริษัทฯ ถือครองเงินสดในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ 

และที่เหลือเป็นเงินบาท 


ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน

 ในรอบปีบัญชี 2552 บริษัทฯ จ่ายเงินมัดจำงวดที่ 3 ในการสั่งต่อเรือใหม่จำนวน 1 ลำ เป็นเงิน 3.48 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาโดยใช้เงินกู้ ในรอบปีบัญชี 2552 มีเรือจำนวน 12 ลำที่เข้าอู่แห้ง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 519.71 ล้านบาท    

 ในช่วงรอบปีบัญชี 2552 เมอร์เมดจ่ายค่างวดอย่างต่อเนื่องสำหรับเรือขุดเจาะที่สร้างใหม่ 1 ลำ และเรือสนับสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใต้น้ำที่สั่งต่อใหม่จำนวน 2 ลำและอุปกรณ์ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 3,363.11 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 

ยอดเงินคงเหลือของเรือสั่งต่อใหม่ที่จะถึงกำหนดชำระในปี 2553 คิดเป็นเงินจำนวน 4,273.81 ล้านบาท โดยมีสัญญาเงินกู้มี

หลักประกันรองรับสำหรับการจ่ายเงินดังกล่าว นอกเหนือจากรายการชำระเงินค่าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวของเมอร์เมดที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตข้างหน้านี้ ยังจะมีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกในปี 2553 เมื่อเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ถึงกำหนดที่จะต้อง  

เข้ารับการตรวจสอบระดับพิเศษตามกำหนดเวลา (special periodic survey)  

 ตลอดระยะเวลา 3 รอบปีบัญชีข้างหน้า เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ จำนวน 16 ลำ จะมีอายุครบ 25 ปี 

ซึ่งอาจทำให้เรือดังกล่าวถูกปลดระวางในทันที 

ตาราง31:เรือที่จะอายุครบ25ปี

 เรือที่จะอายุครบ25ปี รอบปีบัญชี2553 รอบปีบัญชี2554 รอบปีบัญชี2555 

จำนวน (ลำ) 3  9 4  

เดทเวทตัน  93,482  225,238 75,835  

 จากสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากมากขึ้นในธุรกิจบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มี  

แนวโน้มที่จะขยายกองเรือในอนาคตอันใกล้นี้หรือในระยะกลาง แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องชดเชยเรือที่ปลดระวางไป  

อย่างแน่นอน วัตถุประสงค์ของแผนในการปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก็เพื่อที่จะมีเรือที่ใหม่กว่าไม่ว่า

จะเป็นเรือสั่งต่อใหม่หรือเรือมือสอง เพื่อเข้ามาชดเชยเรือที่ปลดระวางไปที่อาจจะขายไปหรือนำไปทำเป็นเศษซากให้ทันเวลา   

ดังนั้นภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจะขึ้นกับราคาเรือที่บริษัทฯ จะเข้าไปซื้อ 

 ในส่วนของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเล มีรายการเงินลงทุนจำนวน 14.10 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 

เทียบกับ 40.98 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2551 ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน  


ความเสี่ยงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ

 ความเสี่ยงทางการเงินหลักๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยบน จากอัตราดอกเบี้ย และการให้  

สินเชื่อทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา  

ดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาจำกัดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมัน  

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินหลักๆ ของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เพื่อลดความ  

ไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตอันมีสาเหตุจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และจะบริหารจัดการกับ  

สภาพคล่องของแหล่งเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่เข้าไปทำธุรกรรมเกี่ยวับตราสารอนุพันธ์ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย  

อัตราแลกเปลี่ยนและน้ำมันเชื้อเพลิงใดๆ ที่จะเป็นการเก็งกำไร (speculative purposes)  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

 เนื่องจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจซึ่งใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการดำเนินธุรกิจ  

เป็นหลัก ดังนั้น รายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  

การนำเรือเข้าอู่แห้ง และค่าใช้จ่ายผันแปรบางประเภทที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินยูโร

และสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในรอบปีบัญชี 2552 ประมาณร้อยละ 27.90 ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ ค่าใช้จ่ายในการ  

ดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเรือเข้าอู่แห้ง เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น  

ที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เมอร์เมด มีเงินกู้คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 262.7 ล้านบาท หรือ 7.5 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และมีวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 786.2 ล้านบาท หรือ 22.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ทำสัญญาจำกัด  

ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap) ไว้กับ
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 ตลอดระยะเวลา 3 รอบปีบัญชีข้างหน้า เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ จำนวน 16 ลำ จะมีอายุครบ 25 ปี 

ซึ่งอาจทำให้เรือดังกล่าวถูกปลดระวางในทันที 

ตาราง31:เรือที่จะอายุครบ25ปี

 เรือที่จะอายุครบ25ปี รอบปีบัญชี2553 รอบปีบัญชี2554 รอบปีบัญชี2555 

จำนวน (ลำ) 3  9 4  

เดทเวทตัน  93,482  225,238 75,835  

 จากสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากมากขึ้นในธุรกิจบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มี  

แนวโน้มที่จะขยายกองเรือในอนาคตอันใกล้นี้หรือในระยะกลาง แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องชดเชยเรือที่ปลดระวางไป  

อย่างแน่นอน วัตถุประสงค์ของแผนในการปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก็เพื่อที่จะมีเรือที่ใหม่กว่าไม่ว่า

จะเป็นเรือสั่งต่อใหม่หรือเรือมือสอง เพื่อเข้ามาชดเชยเรือที่ปลดระวางไปที่อาจจะขายไปหรือนำไปทำเป็นเศษซากให้ทันเวลา   

ดังนั้นภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในอนาคตจะขึ้นกับราคาเรือที่บริษัทฯ จะเข้าไปซื้อ 

 ในส่วนของธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับเรือเดินทะเล มีรายการเงินลงทุนจำนวน 14.10 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 

เทียบกับ 40.98 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2551 ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน  


ความเสี่ยงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ

 ความเสี่ยงทางการเงินหลักๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยบน จากอัตราดอกเบี้ย และการให้  

สินเชื่อทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และการทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา  

ดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาจำกัดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมัน  

เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินหลักๆ ของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้เพื่อลดความ  

ไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตอันมีสาเหตุจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และจะบริหารจัดการกับ  

สภาพคล่องของแหล่งเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่เข้าไปทำธุรกรรมเกี่ยวับตราสารอนุพันธ์ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย  

อัตราแลกเปลี่ยนและน้ำมันเชื้อเพลิงใดๆ ที่จะเป็นการเก็งกำไร (speculative purposes)  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

 เนื่องจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจซึ่งใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการดำเนินธุรกิจ  

เป็นหลัก ดังนั้น รายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือแต่ละเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  

การนำเรือเข้าอู่แห้ง และค่าใช้จ่ายผันแปรบางประเภทที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินยูโร

และสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ในรอบปีบัญชี 2552 ประมาณร้อยละ 27.90 ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ ค่าใช้จ่ายในการ  

ดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ค่าใช้จ่ายผันแปรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเรือเข้าอู่แห้ง เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น  

ที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เมอร์เมด มีเงินกู้คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 262.7 ล้านบาท หรือ 7.5 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และมีวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 786.2 ล้านบาท หรือ 22.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ทำสัญญาจำกัด  

ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap) ไว้กับ
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ธนาคารในประเทศ บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อมีการส่งมอบเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 21.85 ล้านบาท  

 ในรอบปีบัญชี 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา currency collar เพื่อจำกัดความเสี่ยงของความผันผวนของอัตรา  

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเรือจำนวน 2 ลำในสกุลเงินเยน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,353 ล้านเยน 

สัญญาดังกล่าวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดและสูงสุดอยู่ระหว่าง 105 เยน ถึง 120 เยน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสัญญา

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 สำหรับสัญญาฉบับแรก และวันที่ 27 ธันวาคม  

2549 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 สำหรับสัญญาฉบับที่สอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าว

เป็นจำนวนเงิน 352.44 ล้านบาท 

ความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เนื่องจากเงินกู้ของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ย  

ในอัตรา LIBOR บวกส่วนเพิ่มจำนวนหนึ่ง หุ้นกู้แปลงสภาพมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแล้วสำหรับวงเงินกู้จำนวน 200 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เพื่อบริหารผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่จะมีผลต่อกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  

ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ระบุอัตราจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด (Interest Rate Cap) ที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายในแต่ละช่วงเวลาระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ 2548 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ยอดคงเหลือของสัญญาที่กำหนดเพดานดอกเบี้ย  

ไว้คือ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงรายการเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระและอัตราจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 

กันยายน 2552  

ตาราง32:ยอดเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระภาระผูกพันฝ่ายทุนเพิ่มเติมและอัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 


รายการ

รอบบัญชี
2553

รอบบัญชี
2554

รอบบัญชี
2555-2557

หลังจากนั้น รวม


 หนี้สินระยะยาว 

 ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

   โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

37.80 37.80 37.80 - 113.40  

 ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

   โดยมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร 

9.13 15.97 24.68 1.35 51.13  

 ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทโดยมีอัตรา 

   ดอกเบี้ยผันแปร 

6.72 8.57 15.58 2.14 33.01  

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 


รายการ

รอบบัญชี
2553

รอบบัญชี
2554

รอบบัญชี
2555-2557

หลังจากนั้น รวม


 ภาระผูกพันฝ่ายทุนเพิ่มเติม 

 การชำระค่าเรือที่สั่งต่อใหม่ 168.20 78.05 41.58 - 287.83  

 เรือที่เช่ามาเพิ่มเติม 35.68 2.84 - - 38.52  

 อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดที่บริษัทได้ทำสัญญาไว้ 

 จำนวนวงเงินกู้ที่ทำสัญญา 200.00 - - - -  

 อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดโดยเฉลี่ย 6.65% - - - -  


ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาตั้งแต่  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ถึง 30 ตุลาคม 2552  โดยในสัญญาราคาของน้ำมันจะถูกกำหนดด้วยราคาคงที่สำหรับการซื้อ

น้ำมันจำนวน 1,000 เมตริกตันต่อเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 

5.28 ล้านบาท  

ความเสี่ยงจากการให้บริการเป็นเงินเชื่อ

 รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่รายได้จากค่าระวาง โดยปกติแล้วลูกค้าจะชำระล่วงหน้า หรือก่อนได้รับมอบ

สินค้า บริษัทฯ เชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้บริการเป็นเงินเชื่อแก่ลูกค้าเป็นเรื่องไม่สำคัญมากนัก และเชื่อว่าต้นทุนสำหรับ  

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging cost) จะไม่มีความสำคัญมากไปกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการ  

ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงใดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ 
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ธนาคารในประเทศ บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อมีการส่งมอบเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 21.85 ล้านบาท  

 ในรอบปีบัญชี 2550 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา currency collar เพื่อจำกัดความเสี่ยงของความผันผวนของอัตรา  

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างเรือจำนวน 2 ลำในสกุลเงินเยน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,353 ล้านเยน 

สัญญาดังกล่าวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดและสูงสุดอยู่ระหว่าง 105 เยน ถึง 120 เยน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสัญญา

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 สำหรับสัญญาฉบับแรก และวันที่ 27 ธันวาคม  

2549 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 สำหรับสัญญาฉบับที่สอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าว

เป็นจำนวนเงิน 352.44 ล้านบาท 

ความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เนื่องจากเงินกู้ของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ย  

ในอัตรา LIBOR บวกส่วนเพิ่มจำนวนหนึ่ง หุ้นกู้แปลงสภาพมีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแล้วสำหรับวงเงินกู้จำนวน 200 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เพื่อบริหารผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่จะมีผลต่อกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ  

ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ระบุอัตราจ่ายดอกเบี้ยสูงสุด (Interest Rate Cap) ที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายในแต่ละช่วงเวลาระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ 2548 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ยอดคงเหลือของสัญญาที่กำหนดเพดานดอกเบี้ย  

ไว้คือ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงรายการเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระและอัตราจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 

กันยายน 2552  

ตาราง32:ยอดเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระภาระผูกพันฝ่ายทุนเพิ่มเติมและอัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 


รายการ

รอบบัญชี
2553

รอบบัญชี
2554

รอบบัญชี
2555-2557

หลังจากนั้น รวม


 หนี้สินระยะยาว 

 ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

   โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

37.80 37.80 37.80 - 113.40  

 ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

   โดยมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร 

9.13 15.97 24.68 1.35 51.13  

 ยอดเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทโดยมีอัตรา 

   ดอกเบี้ยผันแปร 

6.72 8.57 15.58 2.14 33.01  

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 


รายการ

รอบบัญชี
2553

รอบบัญชี
2554

รอบบัญชี
2555-2557

หลังจากนั้น รวม


 ภาระผูกพันฝ่ายทุนเพิ่มเติม 

 การชำระค่าเรือที่สั่งต่อใหม่ 168.20 78.05 41.58 - 287.83  

 เรือที่เช่ามาเพิ่มเติม 35.68 2.84 - - 38.52  

 อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดที่บริษัทได้ทำสัญญาไว้ 

 จำนวนวงเงินกู้ที่ทำสัญญา 200.00 - - - -  

 อัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงสุดโดยเฉลี่ย 6.65% - - - -  


ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับระยะเวลาตั้งแต่  

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ถึง 30 ตุลาคม 2552  โดยในสัญญาราคาของน้ำมันจะถูกกำหนดด้วยราคาคงที่สำหรับการซื้อ

น้ำมันจำนวน 1,000 เมตริกตันต่อเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 

5.28 ล้านบาท  

ความเสี่ยงจากการให้บริการเป็นเงินเชื่อ

 รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่รายได้จากค่าระวาง โดยปกติแล้วลูกค้าจะชำระล่วงหน้า หรือก่อนได้รับมอบ

สินค้า บริษัทฯ เชื่อว่าความเสี่ยงจากการให้บริการเป็นเงินเชื่อแก่ลูกค้าเป็นเรื่องไม่สำคัญมากนัก และเชื่อว่าต้นทุนสำหรับ  

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging cost) จะไม่มีความสำคัญมากไปกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการ  

ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงใดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

                           วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 


 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัดการที่ดี  

ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง 

รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป โดยกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูล

ทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงาน

การเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการ  

ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

 

 

 ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

 
 
เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
บริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมาน้ีของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท 
โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่น 
อยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ 
รายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเก่ียวกับ 
รายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงิน
โดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
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พ.ศ.2552
บาทหมายเหตุ

พ.ศ.2551
บาท

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2551
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

    ( ) 

  30  . . 2552  . . 2551
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 10,718,892,581 11,527,798,624 5,094,123,584 5,829,519,739
เงินลงทุนระยะส้ัน 6 1,103,667,980 462,762,549 316,817,533 277,762,549
ลูกหน้ีการคาอ่ืน - สุทธิ 7 1,783,838,080 3,058,505,633 - -
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.2 5,392,478 14,717,027 8,563,895 106,022,888
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 - 1,147,988,712 1,707,130,195 1,702,193,484
สวนของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 32.4 4,000,000 4,000,000 149,727,681 198,997,887
สินคาคงเหลือ 8 306,187,301 - - -
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 706,867,322 981,489,390 - -
คาใชจายจายลวงหนา 167,242,415 218,447,762 4,535,740 6,286,597
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 782,596,192 1,064,174,845 8,514,854 23,739,615

15,578,684,349 18,479,884,542 7,289,413,482 8,144,522,759

เงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 7,323,000 11,323,000 432,582,833 1,856,487,817
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 14,529,626,502 11,496,655,250
เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 486,726,424 481,587,918 11,213,000 11,213,000
เงินลงทุนในกิจการรวมคา 12 42,606,698 31,374,027 8,771,110 8,771,110
เงินลงทุนระยะยาวทั่วไป 247,152,342 - - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 14 22,969,337,348 20,953,954,507 270,007,235 298,263,352
คาความนิยม 13 933,374,740 847,962,555 - -

15 165,958,339 135,256,050 61,378,755 60,705,914
สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 16 1,209,666,406 1,201,768,428 1,923,828 1,764,576

26,062,145,297 23,663,226,485 15,315,503,263 13,733,861,019

41,640,829,646 42,143,111,027 22,604,916,745 21,878,383,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

2

งบดุล

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

    ( ) 

  30  . . 2552  . . 2551
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 10,718,892,581 11,527,798,624 5,094,123,584 5,829,519,739
เงินลงทุนระยะส้ัน 6 1,103,667,980 462,762,549 316,817,533 277,762,549
ลูกหน้ีการคาอ่ืน - สุทธิ 7 1,783,838,080 3,058,505,633 - -
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.2 5,392,478 14,717,027 8,563,895 106,022,888
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 - 1,147,988,712 1,707,130,195 1,702,193,484
สวนของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 32.4 4,000,000 4,000,000 149,727,681 198,997,887
สินคาคงเหลือ 8 306,187,301 - - -
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 706,867,322 981,489,390 - -
คาใชจายจายลวงหนา 167,242,415 218,447,762 4,535,740 6,286,597
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 782,596,192 1,064,174,845 8,514,854 23,739,615

15,578,684,349 18,479,884,542 7,289,413,482 8,144,522,759

เงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 7,323,000 11,323,000 432,582,833 1,856,487,817
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 14,529,626,502 11,496,655,250
เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 486,726,424 481,587,918 11,213,000 11,213,000
เงินลงทุนในกิจการรวมคา 12 42,606,698 31,374,027 8,771,110 8,771,110
เงินลงทุนระยะยาวทั่วไป 247,152,342 - - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 14 22,969,337,348 20,953,954,507 270,007,235 298,263,352
คาความนิยม 13 933,374,740 847,962,555 - -

15 165,958,339 135,256,050 61,378,755 60,705,914
สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 16 1,209,666,406 1,201,768,428 1,923,828 1,764,576

26,062,145,297 23,663,226,485 15,315,503,263 13,733,861,019

41,640,829,646 42,143,111,027 22,604,916,745 21,878,383,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

2
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งบดุล(ต่อ)

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

พ.ศ.2552
บาทหมายเหตุ

พ.ศ.2551
บาท

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2551
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

    ( ) 

  30  . . 2552  . . 2551
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 10,718,892,581 11,527,798,624 5,094,123,584 5,829,519,739
เงินลงทุนระยะส้ัน 6 1,103,667,980 462,762,549 316,817,533 277,762,549
ลูกหน้ีการคาอ่ืน - สุทธิ 7 1,783,838,080 3,058,505,633 - -
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.2 5,392,478 14,717,027 8,563,895 106,022,888
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 - 1,147,988,712 1,707,130,195 1,702,193,484
สวนของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 32.4 4,000,000 4,000,000 149,727,681 198,997,887
สินคาคงเหลือ 8 306,187,301 - - -
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 706,867,322 981,489,390 - -
คาใชจายจายลวงหนา 167,242,415 218,447,762 4,535,740 6,286,597
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 782,596,192 1,064,174,845 8,514,854 23,739,615

15,578,684,349 18,479,884,542 7,289,413,482 8,144,522,759

เงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 7,323,000 11,323,000 432,582,833 1,856,487,817
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 14,529,626,502 11,496,655,250
เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 486,726,424 481,587,918 11,213,000 11,213,000
เงินลงทุนในกิจการรวมคา 12 42,606,698 31,374,027 8,771,110 8,771,110
เงินลงทุนระยะยาวทั่วไป 247,152,342 - - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 14 22,969,337,348 20,953,954,507 270,007,235 298,263,352
คาความนิยม 13 933,374,740 847,962,555 - -

15 165,958,339 135,256,050 61,378,755 60,705,914
สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 16 1,209,666,406 1,201,768,428 1,923,828 1,764,576

26,062,145,297 23,663,226,485 15,315,503,263 13,733,861,019

41,640,829,646 42,143,111,027 22,604,916,745 21,878,383,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

2

    ( ) 

  30  . . 2552  . . 2551
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

เงินกูระยะสั้น 18 102,600,000 9,200,000 - -
เจาหน้ีการคา - อ่ืน 1,054,706,557 1,835,377,534 16,241,025 20,620,842
เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.3 19,211,283 52,722,896 3,094,432 5,046,695
เจาหน้ีอ่ืน 901,269,395 1,029,874,888 187,843 2,622,570
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 305,433,527 464,668,754 - -
เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 7,500,000 - 3,007,220,588 3,047,605,423
สวนของหุนกูแปลงสภาพที่ถึงกําหนดไถถอนภายในหน่ึงป 22 1,334,358,919 - 1,334,358,919 -
สวนของเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 19 534,136,658 444,910,157 - -

20 25,357,212 25,254,895 3,945,610 4,950,789

   ชําระภายในหน่ึงป 21 115,559,424 - - -
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 106,025,455 113,305,061 - -
คาใชจายคางจาย 743,951,342 1,065,044,324 31,505,149 71,204,999
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 215,543,017 243,274,433 15,163,178 14,139,156

5,465,652,789 5,283,632,942 4,411,716,744 3,166,190,474

22 2,668,717,839 5,857,962,616 2,668,717,839 5,857,962,616
เงินกูระยะยาว 19 2,301,392,647 1,700,410,762 - -

20 12,722,004 30,808,209 - 3,945,610
21 100,904,254 55,201,212 1,744,722 1,250,174

5,083,736,744 7,644,382,799 2,670,462,561 5,863,158,400

10,549,389,533 12,928,015,741 7,082,179,305 9,029,348,874

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

หุนกูแปลงสภาพ 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ถึงกําหนด

3
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งบดุล(ต่อ)

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

พ.ศ.2552
บาทหมายเหตุ

พ.ศ.2551
บาท

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2551
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

    ( ) 

  30  . . 2552  . . 2551
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 10,718,892,581 11,527,798,624 5,094,123,584 5,829,519,739
เงินลงทุนระยะส้ัน 6 1,103,667,980 462,762,549 316,817,533 277,762,549
ลูกหน้ีการคาอ่ืน - สุทธิ 7 1,783,838,080 3,058,505,633 - -
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.2 5,392,478 14,717,027 8,563,895 106,022,888
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 - 1,147,988,712 1,707,130,195 1,702,193,484
สวนของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 32.4 4,000,000 4,000,000 149,727,681 198,997,887
สินคาคงเหลือ 8 306,187,301 - - -
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 706,867,322 981,489,390 - -
คาใชจายจายลวงหนา 167,242,415 218,447,762 4,535,740 6,286,597
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 782,596,192 1,064,174,845 8,514,854 23,739,615

15,578,684,349 18,479,884,542 7,289,413,482 8,144,522,759

เงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 7,323,000 11,323,000 432,582,833 1,856,487,817
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 14,529,626,502 11,496,655,250
เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 486,726,424 481,587,918 11,213,000 11,213,000
เงินลงทุนในกิจการรวมคา 12 42,606,698 31,374,027 8,771,110 8,771,110
เงินลงทุนระยะยาวทั่วไป 247,152,342 - - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 14 22,969,337,348 20,953,954,507 270,007,235 298,263,352
คาความนิยม 13 933,374,740 847,962,555 - -

15 165,958,339 135,256,050 61,378,755 60,705,914
สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 16 1,209,666,406 1,201,768,428 1,923,828 1,764,576

26,062,145,297 23,663,226,485 15,315,503,263 13,733,861,019

41,640,829,646 42,143,111,027 22,604,916,745 21,878,383,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

2

    ( ) 

  30  . . 2552  . . 2551
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

 (ตอ)

ทุนเรือนหุน 23
ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 933,052,865 868,684,422 933,052,865 868,684,422

ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ 708,004,413 643,684,422 708,004,413 643,684,422
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 23 1,540,410,208 1,540,410,208 1,540,410,208 1,540,410,208
สํารองสวนทุนจากการรวมสวนไดเสีย (50,029,892) (50,029,892) - -
สวนเกินของราคาตามบัญชีจากราคาจายซื้อกรณีการซื้อ

กิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน - - 124,542,422 124,542,422
สวนเกินมูลคาหุนสามัญในบริษัทยอย 10 2,611,057,091 2,611,057,091 - -
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย

ในตางประเทศ (38,150,433) 15,473,090 - -
การปรับมูลคายุติธรรม 6 25,630,124 (37,882,086) 6,387,091 (37,882,086)
กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 29 93,500,000 87,000,000 93,500,000 87,000,000
ยังไมไดจัดสรร 21,472,478,442 20,211,992,713 13,049,893,306 10,491,279,938

26,362,899,953 25,021,705,546 15,522,737,440 12,849,034,904
สวนของผูถือหุนสวนนอย 4,728,540,160 4,193,389,740 - -

31,091,440,113 29,215,095,286 15,522,737,440 12,849,034,904

41,640,829,646 42,143,111,027 22,604,916,745 21,878,383,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

4



งบกำไรขาดทุน

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

พ.ศ.2552
บาทหมายเหตุ

พ.ศ.2551
บาท

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2551
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

    ( ) 

 30  . . 2552  . . 2551

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

คาระวาง 13,842,172,684 28,453,607,514 - -
คาบริการจากธุรกิจนอกชายฝง 5,173,923,532 5,258,483,440 - -
คาบริการอื่นและคานายหนา 578,027,362 700,137,274 1,553,655 71,428,879
ขาย 365,800,359 - - -
รายไดจากเงินปนผล 4,560,800 5,761,400 2,815,096,480 6,397,455,940
ดอกเบี้ยรับ 125,432,815 204,707,576 146,308,972 248,057,871
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 236,320,849 15,631,516 104,266,373
กําไรจากการยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ 22 676,326,369 - 676,326,369 -
คาความนิยมติดลบ 25 287,211,220 - - -
รายไดอื่น 31 194,097,487 449,238,737 53,257,107 21,367,799

21,247,552,628 35,308,256,790 3,708,174,099 6,842,576,862

คาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับเรือเดินทะเล 10,990,304,827 17,874,164,100 - -
คาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝง 3,310,881,339 3,562,394,003 - -
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 14, 15 1,778,928,722 2,050,620,572 41,174,719 21,327,035
ตนทุนขาย 320,264,560 - - -
คาใชจายในการใหบริการ การขายและการบริหาร 2,093,666,559 1,893,524,402 224,988,334 191,686,529
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 9,868,366 - - -
คาตอบแทนกรรมการ 8,151,707 29,292,942 8,151,707 29,292,942

18,512,066,080 25,409,996,019 274,314,760 242,306,506
2,735,486,548 9,898,260,771 3,433,859,339 6,600,270,356

สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและกิจการรวมคา 11, 12 29,877,456 74,213,197 - -
26 2,765,364,004 9,972,473,968 3,433,859,339 6,600,270,356

ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย (378,045,390) (535,682,398) (322,025,612) (456,408,817)

2,387,318,614 9,436,791,570 3,111,833,727 6,143,861,539
ภาษีเงินได 27 (211,257,100) (245,313,648) - -

2,176,061,514 9,191,477,922 3,111,833,727 6,143,861,539

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 1,813,706,088 8,776,439,970 3,111,833,727 6,143,861,539
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 362,355,426 415,037,952 - -

2,176,061,514 9,191,477,922 3,111,833,727 6,143,861,539

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 28 2.56 12.40 4.40 8.68

    ( ) 

  30  . . 2552  . . 2551
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 10,718,892,581 11,527,798,624 5,094,123,584 5,829,519,739
เงินลงทุนระยะส้ัน 6 1,103,667,980 462,762,549 316,817,533 277,762,549
ลูกหน้ีการคาอ่ืน - สุทธิ 7 1,783,838,080 3,058,505,633 - -
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.2 5,392,478 14,717,027 8,563,895 106,022,888
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 - 1,147,988,712 1,707,130,195 1,702,193,484
สวนของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 32.4 4,000,000 4,000,000 149,727,681 198,997,887
สินคาคงเหลือ 8 306,187,301 - - -
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 706,867,322 981,489,390 - -
คาใชจายจายลวงหนา 167,242,415 218,447,762 4,535,740 6,286,597
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 782,596,192 1,064,174,845 8,514,854 23,739,615

15,578,684,349 18,479,884,542 7,289,413,482 8,144,522,759

เงินใหกูระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 32.4 7,323,000 11,323,000 432,582,833 1,856,487,817
เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 - - 14,529,626,502 11,496,655,250
เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 486,726,424 481,587,918 11,213,000 11,213,000
เงินลงทุนในกิจการรวมคา 12 42,606,698 31,374,027 8,771,110 8,771,110
เงินลงทุนระยะยาวทั่วไป 247,152,342 - - -
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 14 22,969,337,348 20,953,954,507 270,007,235 298,263,352
คาความนิยม 13 933,374,740 847,962,555 - -

15 165,958,339 135,256,050 61,378,755 60,705,914
สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 16 1,209,666,406 1,201,768,428 1,923,828 1,764,576

26,062,145,297 23,663,226,485 15,315,503,263 13,733,861,019

41,640,829,646 42,143,111,027 22,604,916,745 21,878,383,778

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
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งบกระแสเงินสด

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

พ.ศ.2552
บาทหมายเหตุ

พ.ศ.2551
บาท

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2551
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

    ( )
 

 30  . . 2552  . . 2551

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

( ) 24 5,000,685,420 11,340,021,129 (72,614,655) (62,274,505)

  เงินจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน (4,726,323,664) (3,756,579,597) (28,398,807) (91,418,143)
  เงินจายเพ่ือซอมเรือครั้งใหญ (553,309,568) (1,082,341,874) - -
  เงินจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (4,275,955,045) (8,575,052,990) (1,019,488,949) (5,095,825,990)
  เงินจายเพ่ือใหกูระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 32.4 - (1,147,988,712) (5,671,079,787) (7,035,138,395)
  เงินจายเพ่ือใหกูระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 32.4 - - - (114,092,000)
  เงินจายลงทุนในบริษัทยอย (461,365,447) (202,784,067) (3,091,811,274) (1,444,073,671)
  เงินจายลงทุนในบริษัทรวม - (373,199,578) - -
  เงินจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวทั่วไป (247,152,342) - - -
  เงินรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ

และสินทรัพยไมมีตัวตน 665,414,522 475,757,897 1,813,642 601,192
  เงินรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น 3,669,330,700 8,354,894,263 1,000,330,700 4,915,667,263
  เงินรับจากการคืนทุนของบริษัทยอยและจากการจําหนาย

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 68,877,676 -
  เงินรับคืนจากเงินใหกูระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 32.4 1,140,393,570 - 5,661,397,465 7,365,323,230
  เงินรับคืนจากเงินใหกูระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 32.4 4,000,000 4,000,000 1,491,321,458 2,167,276,902
  เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 4,560,800 5,761,400 4,560,800 5,761,400
  เงินปนผลรับจากบริษัทยอย 10 - - 2,803,164,980 6,391,694,540
  เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 11 15,599,525 9,459,765 - -
  เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา 12 7,370,700 7,037,882 7,370,700 -

( ) (4,757,436,249) (6,281,035,611) 1,228,058,604 7,065,776,328

  เงินจายสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - (20,274,164) - -
  เงินรับจากเงินกูระยะสั้น 18 - 41,514,053 - -
  เงินรับจากเงินกูระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 7,500,000 - 7,526,838,391 9,730,124,507
  เงินรับจากเงินกูระยะยาว 19 1,480,900,070 283,177,975 - 4,618,319
  เงินรับจากผูถือหุนสวนนอยจากการออกหุนใหม
       ในบริษัทยอย 241,730,491 5,739,470,453 - -
  เงินจายคืนเงินกูระยะสั้น 18 (138,400,000) (243,091,805) - -
  เงินจายคืนเงินกูระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - (7,567,223,226) (10,081,709,595)
  เงินจายคืนเงินกูระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (812,721,114) (1,227,110,716) (4,950,789) (4,618,319)
  เงินจายตนทุนการออกหุนกูแปลงสภาพ - (42,393,241) - (42,393,241)
  เงินจายเพ่ือยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ 22 (1,341,827,581) - (1,341,827,581) -
  เงินจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนเพ่ิมจากผูถือหุนสวนนอย 10 - (240,275,992) - -
  เงินจายคืนทุนแกผูถือหุนสวนนอย - (90,561,350) - -
  เงินปนผลจายจากบริษัทยอยใหผูถือหุนสวนนอย (66,034,020) (43,000,240) - -
  เงินปนผลจายใหผูถือหุน 30 (482,400,367) (1,544,804,573) (482,400,368) (1,544,804,573)

( ) (1,111,252,521) 2,612,650,400 (1,869,563,573) (1,938,782,902)

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบกระแสเงินสด(ต่อ)

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2551
บาท

พ.ศ.2551
บาท

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2552
บาท

พ.ศ.2551
บาท

พ.ศ.2551
บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

    ( )
 (ตอ)

 30  . . 2552  . . 2551

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

( ) (868,003,350) 7,671,635,918 (714,119,624) 5,064,718,921
ยอดคงเหลือตนป 11,527,798,624 3,745,160,727 5,829,519,739 751,667,050

10,659,795,274 11,416,796,645 5,115,400,115 5,816,385,971
การเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการลงทุนในบริษัทยอยแหงใหม 140,355,563 16,707,505 - -
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปลี่ยนแปลง (81,258,256) 94,294,474 (21,276,531) 13,133,768

10,718,892,581 11,527,798,624 5,094,123,584 5,829,519,739

 

รายการท่ีมิใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 มีดังตอไปนี้

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

หนี้สินคงคางจากการซอมเรือครั้งใหญ 44,406,676 72,336,245 - -
หนี้สินคงคางจากการซื้อสินทรัพยถาวรและ

สนิทรัพยไมมีตัวตน 183,136,212 939,231,336 5,475,463 5,667,393
หนี้สินคงคางจากการทําสัญญาเชาการเงิน 6,820,628 34,453,445 - -
การออกหุนปนผล (หมายเหตุ 30) 64,319,991 - 64,319,991 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

11

    ( )
 (ตอ)

 30  . . 2552  . . 2551

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

( ) (868,003,350) 7,671,635,918 (714,119,624) 5,064,718,921
ยอดคงเหลือตนป 11,527,798,624 3,745,160,727 5,829,519,739 751,667,050

10,659,795,274 11,416,796,645 5,115,400,115 5,816,385,971
การเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการลงทุนในบริษัทยอยแหงใหม 140,355,563 16,707,505 - -
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปลี่ยนแปลง (81,258,256) 94,294,474 (21,276,531) 13,133,768

10,718,892,581 11,527,798,624 5,094,123,584 5,829,519,739

 

รายการท่ีมิใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 มีดังตอไปนี้

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

หนี้สินคงคางจากการซอมเรือครั้งใหญ 44,406,676 72,336,245 - -
หนี้สินคงคางจากการซื้อสินทรัพยถาวรและ

สนิทรัพยไมมีตัวตน 183,136,212 939,231,336 5,475,463 5,667,393
หนี้สินคงคางจากการทําสัญญาเชาการเงิน 6,820,628 34,453,445 - -
การออกหุนปนผล (หมายเหตุ 30) 64,319,991 - 64,319,991 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

11



รายงานประจำปี 2552 129

    ( ) 
 

 30  . . 2552  . . 2551 
 

12 

1  
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชน จํากัด ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามที่อยูที่ได 
จดทะเบียนไว คือ 
 
26/26-27 อาคารอรกานต ช้ัน 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 
หุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 
(SGX-ST) ตามลําดับ เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาวาเปน “กลุมบริษัท” 
 
การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการประกอบธุรกิจการเดินเรือและธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือในลักษณะครบวงจร ธุรกิจ
บริการนํ้ามันและกาซนอกชายฝง และผลิตปุย ซึ่งธุรกิจหลักของกลุมบริษัท สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ ธุรกิจเดินเรือทะเลแบบเท
กอง ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝง  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 

2  
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน 
ในกรณีที่มีการไดอธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนดขอสมมติที่

เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันที่ในงบการเงินและ
ขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวา 
ฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการข้ึนจากความเขาใจในเหตุการณและส่ิงที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบันเทาที่จําเปน  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความ 
ขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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    ( ) 
 

 30  . . 2552  . . 2551 
 

13 

2  (ตอ) 
 
2.2   

 
 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

(ฉบับ 54 เดิม) 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 
 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอ  
 

 มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหมและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันถึงกําหนดมีดังตอไปน้ี 
 
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ฉบับ 47 เดิม) 
ฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
ฉบับที่ 20  เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 
ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบท่ี

เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อให
ตรงกับหมายเลขระบุฉบับที่ใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 

 มาตรฐานการบัญชีที่ไดมีการปรับปรุงใหมและท่ีออกใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มี
ดังตอไปน้ี 
มาตรฐานการบัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม 
ฉบับที่ 25  เรื่องงบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 เรื่องสินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 เรื่องตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 เรื่องการนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาดทางบัญชี 
ฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 เรื่องสัญญากอสราง 
 
มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม 
ฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
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    ( ) 
 

 30  . . 2552  . . 2551 
 

14 

2  (ตอ) 
 

2.2   (ตอ) 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหมขางตนมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเชา ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทที่มี 
วันเริ่มตนสัญญาเชาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
 
ณ ขณะน้ัน ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวาการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบ

อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจและฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน ซึ่ง
กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติกอนถึงวันที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ตามที่ไดอธิบายในหมายเหตุขอ 2.4 
 

2.3  
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และ ฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได

ประกาศแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทรวมและกิจการรวมคาที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุน ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
เปนตนไป บริษัทไดเริ่มใชนโยบายการบัญชีดังกลาวสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนในกิจการรวมคา ตั้งแตรอบป
บัญชีเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบตอการรายงานในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทาน้ัน 
และไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวม  
 
บริษัทไดใชวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอสวนของผูถือหุนของเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
สรุปไดดังตอไปน้ี  

   30  . . 2550
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรปลายงวดลดลง (7,123,664)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศปลายงวดเพ่ิมข้ึน 106,517
 

2.4  
 
ในระหวางป พ.ศ. 2551 ผูบริหารของกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปน้ี มาถือปฏิบัติกอนถึงวันประกาศใช  
 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ  
ฉบับที่ 51 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
รางมาตรฐานการบัญชี  เรื่องผลประโยชนของพนักงาน 
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    ( ) 
 

 30  . . 2552  . . 2551 
 

15 

2  (ตอ) 
 
2.4  (ตอ) 

 
2.4.1  

 
ในอดีตคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจถูกตัดจําหนายภายในระยะเวลา 10 ป ตอมาผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาวาคาความนิยม

ดังกลาวเปนสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนที่ไมสามารถกําหนดได ตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม สินทรัพย 
ไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนที่ไมสามารถกําหนดไดจะไมถูกตัดจําหนายแตจะพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยเม่ือมี 
ขอบงช้ีของการดอยคา ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นต่ํากวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ คาใชจายจากการดอยคาจะถูก
รับรูในงบกําไรขาดทุนทันที 
 
คาความนิยม ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งถูกยกยอดมาจากปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 จะไมถูกตัดจําหนาย
ระหวางป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 คาตัดจําหนายของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 มีจํานวน 68.6 ลานบาท และ 0.6 ลานบาท ตามลําดับ  
 

2.4.2  
 
ภายใตรางมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชนของพนักงาน เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อหน้ีสิน
เกิดข้ึน ภาระผูกพันในผลประโยชนของพนักงานเมื่อลาออกและหลังเกษียณอายุจะรับรูเปนหน้ีสินและคํานวณดวยวิธีคิดลด 
แตละหนวยที่ประมาณการไว โดยคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลท่ีใชสกุลเงินเดียวกันกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุ
การครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาท่ีตองจายภาระผูกพัน ในอดีตกลุมบริษัทเคยบันทึกหน้ีสินที่เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานเม่ือมี
พนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทรับรูภาระผูกพันในหน้ีสินดังกลาวดวยวิธีที่อธิบายขางตนและได
ปรับปรุงงบการเงินของป พ.ศ. 2550 ยอนหลังตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
 
ผลกระทบตอสวนของผูถือหุนรวมและสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 จากการนํานโยบายการบัญชีใหม
มาถือปฏิบัติ มีดังน้ี 
 

   30  . . 2550
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรปลายงวดลดลง (36,409) (879)
สวนของผูถือหุนสวนนอยปลายงวดลดลง (1,049) -
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2  (ตอ) 
 
2.5  -   

 
 

 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมใน
การจัดทํางบการเงินรวม ในการประเมินวากลุมบริษัทควบคุมกิจการอื่นใดไดหรือไมน้ัน ใหพิจารณารวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่มีอยูและที่คาด

วาจะเปนไปไดในปจจุบันที่จะใชสิทธิหรือแปลงสภาพที่จะใชสิทธิออกเสียงดังกลาว 
 
บริษัทยอยถูกนํารวมตั้งแตวันที่บริษัทใหญไดรับโอนมาซ่ึงอํานาจควบคุมและตองไมนํามารวมตั้งแตวันที่อํานาจควบคุมหมดไป กลุมบริษัท 
ใชวิธีซื้อสําหรับการบันทึกการไดมาซึ่งบริษัทยอย ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่สงมอบใหในการไดมา 
มูลคาของหุนท่ีออกให หรือหน้ีสินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการไดมาน้ัน สวนของจํานวนตนทุน
การไดมาซ่ึงบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาจะบันทึกเปนคาความนิยม แตถาต่ํากวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสิทธิของบริษัทยอยที่ไดมา ผลตาง (คาความนิยมติดลบ) จะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที สําหรับรายการบัญชียอดคงเหลือ และ
รายการกําไรหรือรายการขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวน
แตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงซ่ึงกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืนตนทุนที่เสียไป ในกรณีที่มีความจําเปนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูก

เปลี่ยนใหมีความสม่ําเสมอกับนโยบายท่ีใชโดยกลุมบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาทุน เน่ืองจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ตามที่ไดอธิบายใน
หมายเหตุขอ 2.3 
 
การรวมธุรกิจที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันจะถูกบันทึกบัญชีโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทผูถูกซ้ือ ผลตางที่เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกันจะถูกแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุล 
 
รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผลกระทบของการไดมาและจาํหนายไป ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 
 

 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวม คือ เงินลงทุนในกิจการซึ่งกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับมีอํานาจควบคุม เงินลงทุนในบริษัทรวมใช
วิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม โดยกลุมบริษัทจะรับรูสวนไดเสียในกําไรสะสมและความเคลื่อนไหวในบัญชีอ่ืนๆ ในสวนของ 
ผูถือหุนในบริษัทรวม นับจากวันที่ไดกิจการน้ันมาเปนบริษัทรวมจนถึงวันที่กิจการไดถูกจําหนายออกไป  
 
คาความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือบริษัทรวมจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม และจะถูกปฏิบัติไปในทางเดียวกันกับนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท เรื่องคาความนิยม สวนแบงกําไรสะสมและบัญชี อ่ืนในสวนของผูถือหุนในบริษัทรวม จะคํานวณจาก 
งบการเงินประจําป หรือ งบการเงินระหวางกาลของบริษัทรวมแลวแตเหมาะสม เงินปนผลรับจากบริษัทรวมจะถูกนําไปหักจากมูลคาตามบัญชี

ของเงินลงทุน เมื่อกลุมบริษัทมีสวนแบงในผลขาดทุนของบริษัทรวมเกินกวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนในบริษัทรวมจะ
แสดงมูลคาเทากับศูนย ผลขาดทุนสวนเพ่ิมจะถูกรับรูไดก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันหรือตองจายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันของบริษัทรวมซ่ึง
กลุมบริษัทคํ้าประกันหรือใหการยินยอมไว 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาทุน เน่ืองจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 ตามที่ไดอธิบายใน
หมายเหตุขอ 2.3 
 
รายช่ือของบริษัทรวมของกลุมบริษัทและผลกระทบของการไดมาและจําหนายไป ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 
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กลุมบริษัทและบริษัทบันทึกเงินลงทุนในกิจการรวมคาโดยใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม 
 
เงินลงทุนในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาทุน เน่ืองจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 ตามที่ไดอธิบายใน
หมายเหตุขอ 2.3 
 
สวนของตนทุนการไดมาที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่บริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของกิจการท่ีควบคุมรวมกันแสดงถึง 
คาความนิยมซึ่งไดรวมเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนในกิจการรวมคา 
 
รายช่ือของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทและผลกระทบของการไดมาและจําหนายไป ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 
 

2.6    
 
การประมาณการ ขอสมมติฐาน  และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณในอดีตและ

ปจจัยอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตท่ีเช่ือวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น 
 
2.6.1     

 
ผูบริหารจะกําหนดราคาตามบัญชีของเรือขุดเจาะและเรือ ตามการประมาณการ ขอสมมติฐาน และขอพิจารณาเกี่ยวกับอายุการใชงาน

ที่เหลือและมูลคาซากของสินทรัพยขางตน การประมาณการ ขอสมมติฐาน และขอพิจารณา จะคํานึงจากประสบการณในอดีตและ 
การคาดการณในอนาคตเก่ียวกับการดําเนินงาน การใชประโยชน และประสิทธิภาพของการใชงาน 
 

2.6.2  
 
กลุมบริษัทมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานหลังเกษียณอายุ มูลคาปจจุบันของหน้ีสินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรูรายการ
ในงบดุลไดถูกคํานวณดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนพนักงาน
สุทธิประจํางวดไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราเหลาน้ีมีผลตอประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานสุทธิ ในทุกปกลุมบริษัทจะไดมีการทบทวนอัตรา
สวนลดที่เหมาะสมซ่ึงสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีคาดวาจะตอง

จายใหกับพนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะสม กลุมบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายใน
สกุลเงินที่ไดรับประโยชน  
 

2.6.3  
 
ในแตละป กลุมบริษัทจะมีการทดสอบคาความนิยมวาเกิดการดอยคาหรือไม ตามที่ไดกลาวในหมายเหตุขอ 2.15 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณดังกลาวอาศัยการประมาณการโดย

ผูบริหาร 
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2.7  
 
รายการที่รวมอยูในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินที่เสนอรายงานของแตละกิจการในประเทศนั้นๆ   
งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดข้ึนใหเปนเงินสกุลที่เสนอรายงานของแตละกิจการ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่
เกิดรายการ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจริง ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปน 
ตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่
ยังไมเกิดข้ึนจริง ไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินสกุลที่เสนอรายงานของกลุมบริษัท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยในระหวางปและรายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคารายการในงบการเงิน
ดังกลาวจะแสดงภายใตสวนของผูถือหุน เมื่อกลุมบริษัทจําหนายหนวยงานตางประเทศ จึงจะบันทึกผลตางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ัน 
 
คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการไดมาซึ่งหนวยงานตางประเทศจะถือเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินของหนวยงาน

ตางประเทศและแปลงคาโดยใชอัตราปด 
 

2.8  
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดแสดงอยูในงบดุลที่ราคาทุน  สําหรับเพ่ือการแสดงงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนที่มีสภาพคลองในการเปล่ียนมือ และมีอายุนับ
แตวันออกตราสารเปนระยะเวลาสามเดือนหรือต่ํากวา 
 

2.9  
 
เงินลงทุนระยะส้ันไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภทดังกลาวเปนไปตามเปาหมายการลงทุนที่ฝายบริหารตองการ ณ วันที่ไดมา
ซึ่งเงินลงทุนน้ัน ฝายบริหารกําหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปนปกติอยาง
สม่ําเสมอ 
 
เงินลงทุนเผ่ือขายเปนเงินลงทุนท่ีไมระบุชวงเวลาท่ีจะถือไวซึ่งอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลองและแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียน 
เวนแตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพ่ือถือหลักทรัพยไวนอยกวา 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุลหรือเวนแตผูบริหารตองการขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนใน
การประกอบกิจการซ่ึงจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน ฝายบริหารกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและ
ทบทวนการจัดประเภทเปนปกติอยางสม่ําเสมอ 
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เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย แสดงยอดในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ใน งบดุล
และจะมีการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายซ่ึงสวนใหญประกอบดวย เงินลงทุนในตราสารทุนที่มีตลาดรองรับ สําหรับเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีมี
ตลาดซ้ือขายคลองรองรับจะวัดมูลคายุติธรรมดวยการอางอิงราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับเงินลงทุนเผ่ือขาย
ลักษณะอื่นจะวัดมูลคายุติธรรมดวยการอางอิงราคาตลาดปจจุบันของตราสารที่คลายคลึงกันหรืออางอิงการคิดลดกระแสเงินสดจากสินทรัพยสุทธิ 
ที่ใชเปนฐานของมูลคาตราสารนั้น รายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผ่ือขายรับรูอยูในสวนของผูถือหุน 
 
เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย 
ถวงนํ้าหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดรองรับท่ีจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุน กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงิน
ลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน ถามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนต่ํากวาราคาตามบัญชี ผลขาดทุนจาก
การดอยคาที่เกิดข้ึน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

2.10  
 
ลูกหน้ีการคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซึ่งประมาณจาก

การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาด

วาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการใหบริการ การขาย และการ
บริหาร 
 

2.11  
 
สินคาคงเหลือสวนใหญประกอบดวยวัตถุดิบ สินคาและวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวของกับปุยและยาฆาแมลงซ่ึงแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก ตนทุนของการซ้ือประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินคาน้ัน เชนคาอากรขาเขาและคาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเงื่อนไข สวนลดจากการรับประกัน
สินคา หรือสวนลดการนําบัตรสวนลดไปขึ้นเปนเงินสด (rebate) ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรง

ทางตรง คาใชจายอ่ืนทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซ่ึงปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติแตไมรวมตนทุนการกูยืม มูลคาสุทธิ 
ที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย 
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน 
 

2.12  
 
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเลสวนใหญประกอบดวยนํ้ามัน และวัสดุและของใชสิ้นเปลืองประจําเรือ นํ้ามันแสดงตามราคาทุน 
โดยวิธีเขากอนออกกอน สวนวัสดุและของใชสิ้นเปลืองประจําเรือและเรือขุดเจาะแสดงตามราคาทุนเริ่มแรกโดยใชหลักเกณฑราคาเฉพาะเจาะจง 
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองที่ซื้อเพื่อเปล่ียนแทนวัสดุสิ้นเปลืองที่ถูกใชไปในระหวางปแสดงเปนคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลใน 
งบกําไรขาดทนุ   
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2.13  

 
เงินลงทุนระยะยาวถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปซ่ึงแสดงดวยราคาทุนหักการดอยคา 
 
ฝายบริหารจะกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ 
 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดข้ึนหากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวา 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน 
จะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน  
 
กรณีที่จําหนายเงินลงทุนท่ีถือไวในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดย

ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
 
เมื่อเงินลงทุนท่ีมีการปรับมูลคายุติธรรมในสวนของผูถือหุนไดขายออกไปหรือมีการดอยคา ผลสะสมของการปรับมูลคายุติธรรมที่บันทึกไวในสวน
ของผูถือหุนจะถูกบันทึกไปเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 
 

2.14     
 
นโยบายของกลุมบริษัทเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเส่ือมราคาสรุปไดดังน้ี 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณบันทึกดวยราคาทุนซ่ึงคํานวณจากเงินสดหรือจํานวนเทียบเทาเงินสด ในการทําใหสินทรัพยน้ันมาอยูในสถานที่หรือใน
สภาพที่พรอมจะใชงานไดตามที่ประสงคไว สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณดวยวิธีเสนตรง  ตามอายุการใชงานที่ประมาณไว ดังตอไปน้ี 
 
อาคารและโรงงาน 20 ป
สวนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 ป
เรือเดินทะเล (เรือมือสองและเรือใหม) 5 - 23 ป
เรือสนับสนุน และเรือกลเดินทะเลมือสอง 5 - 16 ป
เรือขุดเจาะมือสอง 1 - 20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ 8 - 15 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณเครื่องใช 3 - 10 ป
รถยนต 5 - 6 ป
เรือยนต 5, 10 ป
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กลุมบริษัทไดประมาณอายุการใชงานของเรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเลและเรือขุดเจาะจากอายุการใชงานท่ีเหลืออยู ณ วันท่ีซื้อเรือและ
คํานวณคาเสื่อมราคาของเรือจากตนทุนของเรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเลหรือเรือขุดเจาะหักดวยมูลคาซากโดยประมาณ 
 
กลุมบริษัทบันทึกคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายประจํางวด เมื่อบริษัทจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชี บริษัทจะบันทึกตัดสินทรัพยและคาเสื่อมราคาสะสม
ของสินทรัพยน้ันออกจากบัญชี พรอมกับบันทึกกําไรขาดทุนจากการจําหนายในงบกําไรขาดทุน 
 
คาใชจายในการตอเติม เปลี่ยนใหม และปรับปรุงซ่ึงมีผลทําใหราคาเปลี่ยนแทนของสินทรัพยน้ันเพิ่มข้ึนถือเปนคาใชจายฝายทุน คาใชจาย 
ในการซอมแซม และบํารุงรักษาสินทรัพย ถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิด 
 
มูลคาซากและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไดทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม ณ ทุกวันที่ในงบดุล 
 
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะ
รวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 
ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซ่ึง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุนของสินทรัพยน้ันตลอดชวงเวลา 
การกอสรางและเตรียมสินทรัพยน้ันใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค  
 

2.15  
 
คาความนิยม คือ ตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ 
วันที่ไดมาซึ่งบริษัทน้ัน คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอยแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่ง
บริษัทรวมจะรวมไวในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม และจะถูกทดสอบการดอยคาโดยรวมเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทรวม  
 
คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม คาเผ่ือการดอยคาของคาความนิยม 
ที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งน้ีมูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหนวยน้ันอาจจะเปนหนวยเดียว
หรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนจากคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 
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2.16  

 
 

 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ซื้อมาโดยมีลักษณะเฉพาะจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ 
การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน

ที่ประมาณการไว (3, 5 และ 7 ป) 
 

 
 
เครื่องหมายทางการคาและผลประโยชนจากความสัมพันธกับลูกคาที่ไดมาจากการรวมธุรกิจถูกบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ไดมา 
เครื่องหมายทางการคาและความสัมพันธกับลูกคา มีระยะเวลาการใหประโยชนและแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณ
โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน (5 ถึง 20 ป) 
 

2.17  
 
สินทรัพยอ่ืนสวนใหญประกอบดวยคาใชจายในการซอมเรือครัง้ใหญรอตัดบัญชีและคาสิทธิการใชที่ดินระยะยาวจายลวงหนา ซึ่งคาใชจายดังกลาวตัด
จําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงภายใน 2 ถึง 5 ป และภายใน 11 ถึง 20 ปตามลําดับ 
 
คาใชจายที่เกิดข้ึนระหวางการตรวจสอบสภาพเรือและคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญจะรับรูรวมในสินทรัพยอ่ืน คาใชจายในการซอมเรือครั้ง
ใหญจะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุการใชงานจนกระทั่งมีการซอมเรือครั้งใหญครั้งตอไป ซึ่งอายุการตัดจําหนายสูงสุดไมเกิน 5 ป ใน
กรณีที่มีการซอมเรือครั้งใหญกอนวันครบกําหนด ตนทุนที่เหลืออยูของการซอมเรือครั้งใหญจะถูกตัดจําหนายทันที 
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2.18  
 

 
 
สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน สัญญาเชาทาง

การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาโดย

จํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบ้ียคงที่ตอหน้ีสินคงคาง ภาระผูกพันตามสัญญาเชา
หักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ย
แตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินที่เหลืออยูแตละงวด สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาทางการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใช
งานของสินทรัพยน้ันหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตอยางใดจะนอยกวา 
 
สัญญาเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชาน้ันถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 
คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาซ่ึงปกติเปนคาเชาและดอกเบี้ยจาย (สุทธิจากสิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 
 
คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดข้ึน 
 

 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบดุลในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณของกลุมบริษัทซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจาก 
สิ่งตอบแทนที่ไดใหแกผูใหเชา) รับรูโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาการใหเชา 
 

2.19  
 
หุนกูแปลงสภาพเปนหุนกูที่ใหสิทธิแกผูออกในการเลือกวิธีที่จะชําระหุนกูแปลงสภาพซึ่งออกโดยบริษัทถูกจัดประเภทไวเปนหน้ีสินทางการเงินหุนกู

แปลงสภาพไดมีการบันทึกเริ่มแรกดวยมูลคาที่ไดรับหักคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ และวัดมูลคาภายหลังดวยวิธีตนทุน 
ตัดจําหนาย 
 

2.20  
 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน (ไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) สําหรับภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมาย
หรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันน้ันมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลให
บริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการที่นาเชื่อถือของจํานวนท่ีตองจาย ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหน้ีสิน 
เปนรายจายที่จะไดรับคืน เชน คาใชจายภายใตสัญญาประกันภัย กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจาย
น้ันคืนอยางแนนอน 



รายงานประจำปี 2552 141

    ( ) 
 

 30  . . 2552  . . 2551 
 

24 

2  (ตอ) 
 

2.21   
 
รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับจากการขายสินคาและบริการที่ใหเปนจํานวนสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด และไมรวม
รายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม กลุมบริษัทจะรับรูรายไดเมื่อสามารถวัดมูลคาของรายการไดอยางนาเช่ือถือ และมีความเปนไปได
คอนขางแนที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจเขาสูกิจการ และเปนไปตามขอกําหนดของการรับรูรายไดตามแตละประเภทดังที่ไดอธิบายไว ดังน้ี 
 

 
 
กลุมบริษัทรับรูคาระวางเรือแตละเที่ยวเปนรายไดเมื่อเที่ยวเรือสิ้นสุดลง ทั้งน้ีเวนแตคาระวางเรือของเที่ยวท่ียังอยูระหวางการเดินทาง ณ วันที่ใน
งบดุล โดยบริษัทจะรับรูรายไดตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเรือไดเดินทางไปแลว เทียบกับระยะเวลาที่ตองใชในการเดินเรือทั้งหมดของเที่ยวเรือ
น้ัน คาระวางที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเปนยอดสุทธิหลังหักคานายหนาที่เกี่ยวของ 
 
กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการนอกชายฝงแกลูกคาเมื่อไดใหบริการโดยอางอิงตาม (ก) อัตราคาบริการรายวันตามสัญญา และจํานวน
วันที่ดําเนินงานในระหวางงวด หรือ (ข) อัตราคาบริการท่ีตกลงกันตามสัญญา เมื่อสัญญาบริการมีลักษณะของการใหเชาสินทรัพยดวย รายได
จากการใหบริการจะถูกรับรูเทากันตลอดอายุสัญญา 
 
กิจกรรมการเคล่ือนยายอุปกรณเกี่ยวกับเรือขุดเจาะ เปนการเคล่ือนยายเรือขุดเจาะจากสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึงภายใตสัญญาบริการ 
สัญญาบริการบางสัญญาไดรวมคาธรรมเนียมการเคลื่อนยายอุปกรณเกี่ยวกับเรือขุดเจาะซ่ึงจะมีการจาย ณ วันเริ่มตนสัญญา ในกรณีที่

คาธรรมเนียมการเคลื่อนยายอุปกรณเรือขุดเจาะรวมถึงคาปรับปรุงโดยท่ัวไปหรือเจาะจงสําหรับเรือขุดเจาะหรืออุปกรณเพื่อใหเปนไปตามที่

ผูรับบริการตองการ คาธรรมเนียมดังกลาวจะรับรูเปนรายไดตลอดอายุของสัญญา ในกรณีที่คาธรรมเนียมการเคล่ือนยายอุปกรณเรือขุดเจาะรวม

คาใชจายในการเริ่มดําเนินงาน ณ วันเริ่มตนของสัญญา คาธรรมเนียมดังกลาวจะรับรูเปนรายไดในงวดเดียวกันกับที่เกิดคาใชจาย 
 
กลุมบริษัทรับรูคานายหนาและคาบริการตางๆ เปนรายได เมื่อบริษัทไดใหบริการแลวเสร็จและเรียกเก็บเงินจากลูกคา 
 

 
 
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา  
 

 
 
รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจํานวนเงินตน 
ที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกรายไดคางรับของกลุมบริษัท  
 

 
 
รายไดคาเชารับรูตามเกณฑคงคางตามจํานวนท่ีระบุในสัญญา 
 

 
 
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลน้ันเกิดข้ึน 
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2.22  
 
เงินปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุนของบริษัทจะรับรูเปนหน้ีสินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดที่มีการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ

บริษัทสําหรับเงินปนผลระหวางกาล และเมื่อมีการอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทสําหรับเงินปนผลประจําป 
 

2.23  
 
( )  
 

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยใชแผนการกําหนดอัตราการจายสมทบ โดยที่สินทรัพยของกองทุนไดแยกออกจาก 
สินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบกองทุนจากพนักงานและ 
กลุมบริษัท 

 
เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพของกลุมบริษัท บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ 

 
( )  
 

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเม่ือเกษียณอายุ ซึ่งข้ึนอยูกับอายุและจํานวน
ปที่ทํางาน 

 
หน้ีสินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบดุลรวมและงบดุลของบริษัทโดยคิดจากมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 
ในงบดุล และตนทุนบริการในอดีต ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณขึ้นทุกปโดยผูชํานาญทางสถิติอิสระ โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายออกไปในอนาคต

โดยใชอัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบกําหนดชําระใกลเคียงกับ

ระยะเวลาท่ีตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ กําไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ และการเปลี่ยนสมมติฐาน
ทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรขาดทุน 

 
( )  
 

บริษัทยอยที่ใหบริการสนับสนุนงานสํารวจและขุดเจาะแกอุตสาหกรรมปโตรเคมีนอกชายฝงไดจัดใหมีผลตอบแทนเพ่ือจูงใจพนักงาน 
ในระยะยาวสําหรับพนักงานบางสวน พนักงานมีสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนดังกลาวเมื่อพนักงานไดทำงานกับกิจการจนครบตาม
ระยะเวลาขั้นต่ําที่จะไดรับสิทธิ ตนทุนของผลตอบแทนดังกลาวจะถูกประมาณการตลอดระยะเวลาข้ันต่ําที่จะไดรับสิทธิโดยไมไดคิดลด

ใหเปนมูลคาปจจุบัน เน่ืองจากไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญจากการใชวิธีอัตราคิดลด 
 

2.24  
 
กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางฐานภาษีของทรัพยสินและหน้ีสิน และ
มูลคาตามงบการเงิน ผลตางช่ัวคราวเกิดจากคาเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ  และยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษี  
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2.25  

 
สวนงานธุรกิจที่ทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการโดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีแตกตางไปจากความเส่ียงและผลตอบแทนของ

ผลิตภัณฑหรือบริการของสวนธุรกิจอ่ืน  
 
2.26  

 
สินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัทที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา และ 
เงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกัน หน้ีสินทางการเงินของกลุมบริษัทที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูระยะสั้น  
เจาหน้ีการคา เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละ

หัวขอที่เกี่ยวของ 
 
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และราคานํ้ามัน
เช้ือเพลิง เครื่องมือที่ใชคือสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินและแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (cross 
currency and interest rate SWAP contracts) สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญา Foreign currency collar และสัญญา 
Target redemption swap ตามลําดับ ซึ่งไมไดมีการรับรูในงบการเงิน ณ วันที่ทําสัญญา 
 
สัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียมีไวเพื่อปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ผลตางที่ไดรับหรือจายตามสัญญาจะ 
ถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเม่ือถึงวันครบกําหนดจายชําระ สวนคาธรรมเนียมจะถูกตัดจายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา 
 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนการปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
ในอนาคตท่ีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศจะไดรับหรือตองจายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเม่ือถึงวันครบกําหนดจายชําระ 
 
สัญญา Foreign currency collar ที่ทํากับสถาบันการเงินมีไวเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
ซึ่งตองชําระสําหรับหน้ีสินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ผลตางที่ไดรับตามสัญญาจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดรับชําระ 
 
สัญญา Target redemption swap ที่ทํากับสถาบันการเงินมีไวเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคานํ้ามัน เพื่อจํากัดภาระหนี้สินที่จะตองชําระ 
กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเม่ือถึงวันครบกําหนดจายชําระ 
 

3  
 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกลุมบริษัท 
เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทาง
การเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การออกหุนใหม หรือหุนกูแปลงสภาพ  
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กลุมบริษัทมีธุรกิจหลายประเภทซ่ึงสามารถแยกเปนสวนงานทางธุรกิจตางๆ ไดดังตอไปน้ี 

 
 

 30  . . 2552 

 
 
 

 
 

รายไดจากการใหบริการ

  รวมรายไดตามสวนงาน 17,203,926 720,790 3,352,966 2,213,027 365,800 (3,896,585) 19,959,924
  รายไดที่โอนระหวางสวนงาน (3,361,753) (178,708) (356,124) - - 3,896,585 -
  รายไดจากลูกคาทั่วไป 13,842,173 542,082 2,996,842 2,213,027 365,800 - 19,959,924

กําไรจากการดาํเนินงาน 897,280 52,639 235,273 812,263 18,786 - 2,016,241
รายไดที่ไมสามารถปนสวนได - สุทธิ 593,812
ดอกเบี้ยรับ 125,433
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม

  และกิจการรวมคา 29,877
ดอกเบี้ยจาย (378,045)
สวนของผูถือหุนสวนนอย (362,355)
ภาษีเงินได  (211,257)
กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ  1,813,706

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพย

  ไมมีตัวตน ณ วันที่
  30 กันยายน พ.ศ. 2552 11,900,840 407,365 4,835,395 5,025,150 430,752 - 22,599,502
สินทรัพยที่ปนสวนไมได 535,794
รวม 23,135,296

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 41,640,830
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กลุมบริษัทมีธุรกิจหลายประเภทซ่ึงสามารถแยกเปนสวนงานทางธุรกิจตางๆ ไดดังตอไปน้ี (ตอ) 
 

 
 30  . . 2551 

รายไดจากการใหบริการ

  รวมรายไดตามสวนงาน 36,411,729 1,014,070 4,088,281 1,249,044 - (8,350,895) 34,412,229
  รายไดที่โอนระหวางสวนงาน (7,958,121) (340,892) (51,882) - - 8,350,895 -
  รายไดจากลูกคาทั่วไป 28,453,608 673,178 4,036,399 1,249,044 - - 34,412,229

กําไรจากการดําเนินงาน 8,833,318 53,290 977,448 22,825 - - 9,886,881
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได -
สุทธิ (193,328)
ดอกเบี้ยรับ 204,708
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม

  และกิจการรวมคา 74,213
ดอกเบี้ยจาย (535,682)
สวนของผูถือหุนสวนนอย (415,038)
ภาษีเงินได (245,314)
กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ 8,776,440

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพย

  ไมมีตัวตน ณ วันที่ 
   30 กันยายน พ.ศ. 2551 13,094,358 446,036 3,750,047 3,204,953 - - 20,495,394
สินทรัพยที่ปนสวนไมได 593,817
รวม 21,089,211

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 42,143,111
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5  
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

เงินสดในมือ 9,072 3,431 50 50
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 10,709,821 11,524,368 5,094,074 5,829,470
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 10,718,893 11,527,799 5,094,124 5,829,520

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 ถึง 5.80 ตอป (พ.ศ. 2551 : 
รอยละ 0.30 ถึง 4.70 ตอป) 

 
6  

 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ตราสารทุน 449,615 198,285 114,181 198,285
ตราสารหนี้ 275,200 285,000 177,243 100,000
เงินฝากประจํา 334,217 - - -
เงินลงทุนอ่ืน 19,006 17,359 19,007 17,359

1,078,038 500,644 310,431 315,644
บวก  การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 25,630 (37,882) 6,387 (37,882)
เงินลงทุนระยะส้ัน 1,103,668 462,762 316,818 277,762
 

7  -  
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ลูกหน้ีการคา - ยอดรวม 1,758,259 2,227,384 - -
รายไดคางรับ 116,759 857,312 - -

1,875,018 3,084,696 - -
หัก  สํารองเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (91,180) (26,191) - -
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,783,838 3,058,505 - -
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7  -  (ตอ) 
 
ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 กันยายน สามารถวเิคราะหตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ไมเกินกําหนด 741,892 1,636,553 - -
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน 753,395 489,469 - -
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 114,506 30,134 - -
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 104,029 19,722 - -
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 44,437 51,506 - -
รวม 1,758,259 2,227,384 - -
หัก  สํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (91,180) (26,191) - -

1,667,079 2,201,193 - -
 
บริษัทตั้งสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนสําหรับลูกหน้ีการคาที่พิจารณาวาไมสามารถเก็บเงินได 
 

8  
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

วัตถุดิบ 188,232 - - -
สินคาสําเร็จรูป 63,157 - - -
สินคากึ่งสําเร็จรูป 27,845 - - -
สินคากึ่งสําเร็จรูประหวางทาง 3,529 - - -
เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง 23,424 - - -

306,187 - - -
 
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดจํานองสินคาคงเหลือ ซึ่งประกอบดวย วัตถุดิบสําหรับการผลิตปุยและสินคาสําเร็จรูป เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคาร
มูลคา 134,194.7 ลานเวียดนามดอง ตามที่ไดอธิบายไวในหมายเหตุขอ 18 
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9  -  
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

คาสินไหมประกันภัย 434,654 270,696 - -
เงินจายลวงหนาสําหรับคาใชจาย

    ในการดําเนินธุรกิจ 128,705 458,758 - -
ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 70,543 124,696 5,752 6,786
เงินทดรองจายแกพนักงาน 36,322 56,283 30 159
ดอกเบี้ยคางรับ 11,198 23,293 2,419 13,275
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 159,808 192,182 314 3,519

841,230 1,125,908 8,515 23,739
หัก คาเผ่ือการดอยคา (58,634) (61,733) - -
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 782,596 1,064,175 8,515 23,739

 
10   

 
การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551

ยอดคงเหลือตนป - ตามที่รายงานไวเดิม 11,496,655 17,055,003
การปรับงบการเงินยอนหลัง - (7,002,421)
ยอดคงเหลือตนป - ปรับปรุงใหม 11,496,655 10,052,582
การลงทุนเพิ่มข้ึน 3,091,811 1,444,073
การจําหนายเงินลงทุน (876) -
การรับคืนเงินลงทุน (57,964) -
ยอดคงเหลือสิ้นป 14,529,626 11,496,655
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 30  . . 2552  
 

 
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยจัดตั้งใหมช่ือ Soleado Holdings Pte. Ltd. ซึ่งจดทะเบียนและจัดตั้งใน

ประเทศสิงคโปร บริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 100,000 เหรียญสิงคโปร แบงเปนหุนจํานวน 100,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสิงคโปร  

 
 

 
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 Soleado Holding Pte. Ltd. ไดลงทุนในหุนสามัญจํานวน 1 หุนของบริษัทยอยจัดตั้งใหมช่ือ 

Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. ซึ่งจดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศสิงคโปร บริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลว 1 เหรียญสิงคโปร แบงเปน 1 หุนและมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 เหรียญสิงคโปร 

 
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 Soleado Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทได

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.1 ลานเหรียญสิงคโปร เปน 31 ลานเหรียญสิงคโปร และจาก 31 ลานเหรียญสิงคโปรเปน 130 ลานเหรียญ
สิงคโปร ตามลําดับ 

 
 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 Soleado Holdings Pte. Ltd. ไดซื้อหุนจํานวนรอยละ 100 ใน EMC Gestion S.A.S. (“EMCG”) ซึ่งเปน 

ผูถือหุนรอยละ 100 ของ Baconco Co., Ltd. ที่จดทะเบียนในประเทศเวียดนามโดยมีราคาซื้อ 7.8 ลานเหรียญยูโร หรือเทียบเทา 374.1 
ลานบาท โดยมีคาความนิยมติดลบเกิดข้ึนจากการซ้ือ EMCG เปนจํานวนเงิน 287.2 ลานบาท 
 
การซ้ือธุรกิจดังกลาวกอใหเกิดรายไดแกกลุมบริษัทจํานวน 365.9 ลานบาท และกําไรสุทธิจํานวน 17.6 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ซื้อธุรกิจจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 
 
รายละเอียดของมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ซื้อ (รอยละ 100) และคาความนิยม มีดังตอไปน้ี 
 

สิ่งตอบแทนจากการซ้ือ

  เงินสดจาย 374,070

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 661,281
คาความนิยมติดลบ (หมายเหตุ 25) (287,211)
สิ่งตอบแทนท้ังหมดที่ใชในการซ้ือ 374,070
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 (ตอ) 
 
มูลคายุติธรรมไดรวมพิจารณาหน้ีสินที่ระบุไดและหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนท้ังหมดของ EMCG แลว สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อกิจการ มี
ดังน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 140,356 140,356
ลูกหนี้ 37,484 37,484
สินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 8) 365,850 352,864
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยอ่ืน 47,908 38,190
สินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 15) 32,291 1,899
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (หมายเหตุ 14) 408,812 217,929
เจาหนี้ 37,018 37,018
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 93,786 58,120
ภาระหน้ีสินที่เกี่ยวกับการเลิกจาง 8,816 2,610
เงินกูยืม (หมายเหตุ 18) 231,800 231,800
สินทรัพยสุทธิ - มูลคายุติธรรม 661,281 459,174
คาความนิยมติดลบ (หมายเหตุ 25) (287,211) (85,104)

รวมราคาจายซ้ือทั้งหมด 374,070 374,070
หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอยที่ซื้อ (140,356) (140,356)
กระแสเงินสดจายจากการซ้ือกิจการ 233,714 233,714



รายงานประจำปี 2552 151

    ( ) 
 

 30  . . 2552  . . 2551 
 

34 

10  (ตอ) 
 30  . . 2552  (ตอ) 

 -      ( ) (“MMPLC”) 
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 MMPLC ไดจายเงินเพื่อซ้ือหุนสามัญของบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ซึ่งเปนบริษัท

ยอยเปนจํานวนเงิน 797.7 ลานบาท (หรือ 24 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีวัตถุประสงคใหบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด นํา
เงินไปลงทุนตอใน Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. ไดเพิ่ม
ทุนที่ชําระแลวจํานวน 1,063.6 ลานบาท (หรือ 32 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยไดรับชําระคาหุนจํานวน 24 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 8 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ จากบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด และ Kancana Petroleum Ventures Sdn. Bhd. ตามลําดับ ตาม
สัดสวนการถือหุนเดิม 
รายละเอียดของเงินชําระคาหุนสามัญของบริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบดวย 
 

เงินคาหุนชําระลวงหนา ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 115.8
เงินลงทุนเพิ่ม 681.9
รวมเงินชําระคาหุน ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 797.7
 
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 MMPLC ไดจายเงินเพื่อซ้ือหุนสามัญของบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด เปนจํานวนเงิน 
99.3 ลานบาท (หรือ 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีวัตถุประสงคใหบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด นําเงินไปลงทุนตอใน 
Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. ในวันเดียวกันนั้น Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. ไดเพิ่มทุนที่ชําระแลวจํานวน 132.4 
ลานบาท (หรือ 4 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยไดรับชําระคาหุนจํานวน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากบริษัท เมอรเมด 
ดริลล่ิงค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด และ Kancana Petroleum Ventures Sdn. Bhd. ตามลําดับ ตามสัดสวนการถือหุนเดิม 

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 Seascape Surveys Pte. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมแหงหน่ึงของ MMPLC ไดจายเงินเพื่อลงทุน
ในบริษัท PT Seascape Surveys Indonesia เปนจํานวน 1.8 ลานบาท (หรือ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ) 

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 บริษัท เมอรเมด (ดริลลิ่งค) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของ MMPLC ไดจายเงินเพื่อลงทุนใน

บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (มาเลเซีย) จํากัด เปนจํานวน 2.3 ลานบาท (หรือ 250,000 ริงกิตมาเลเซีย) 

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของ MMPLC ไดจายเงินเพื่อลงทุน
ครั้งที่ 2 เปนจํานวน 83.5 ลานบาท (หรือ 2.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ตามสัดสวนการลงทุนรอยละ 80 ใน Seascape Surveys Pte. 
Ltd. ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551  

ตอมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดจายเงินเพื่อลงทุนครั้งสุดทายเปนจํานวน 3.8 ลานบาท 
(หรือ 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ตามสัดสวนการลงทุน 80% ใน Seascape Surveys Pte. Ltd. ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 

รายละเอียดของคาความนิยมที่เกิดข้ึนจากการซื้อกิจการ มีดังตอไปน้ี 

. . 2552 . . 2551

ยอดคงเหลือตนงวด 180,898 -
เงินสดที่จายในการซ้ือกิจการ 87,296 224,073
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ - (43,175)
ตัดจาย (1,884) -
ยอดคงเหลือปลายงวด 266,310 180,898
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 -      ( ) (“MMPLC”) (ตอ) 
 
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของ MMPLC ได

จายเงินเพื่อซ้ือหุนของบริษัท Mermaid Kencana Rigs (Labuan) Pte. Ltd. เปนจํานวนเงิน 3 เหรียญสหรัฐฯ และในวันเดียวกันบริษัท 
Mermaid Kencana Rigs (Labuan) Pte. Ltd. ไดเพิ่มทุนที่ชําระแลวจํานวน 4 เหรียญสหรัฐฯ โดยไดรับชําระคาหุนจํานวน 3 เหรียญ
สหรัฐฯ และจํานวน 1 เหรียญสหรัฐฯ จากบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด และ Kencana Petroleum Ventures Sdn. 
Bhd. ตามลําดับ ตามสัดสวนการถือหุนเดิม 

 
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของ MMPLC ไดเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจากเดิม 2,003 ลานบาท เปน 2,930 ลานบาท โดยการออกทุนหุนสามัญใหมจํานวน 92.7 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
MMPLCไดชําระมูลคาหุนที่ออกจํานวน 927 ลานบาท ในราคาหุนละ 10 บาท 

 
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 Seascape Inspection Services Pte. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมแหงหน่ึงของ MMPLC อยู

ระหวางการชําระบัญชี 
 

 
 
ในระหวางป บริษัทไดรับเงินคืนทุนเปนจํานวนเงินรวม 57.9 ลานบาท จากบริษัทยอยสามแหง ซึ่งไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยใน

เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทยอยสองแหงยังคงอยูในระหวางการชําระบัญชีและอีกหน่ึงบริษัทไดเสร็จสิ้นการ
ชําระบัญชีแลว 
 

 
 
ในระหวางป บริษัทไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวม 2,803.1 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 6,391.7 ลานบาท) 
 

    ( ) (“MMPLC”) 
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 MMPLC ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมจํานวน 158 ลานหุนใหแกนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศสิงคโปร ในราคาเสนอขายหุนละ 1.56 เหรียญสิงคโปร รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 246.5 ลานเหรียญสิงคโปร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
พ.ศ. 2550 หุนสามัญที่ออกใหมดังกลาวของ MMPLC ไดจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร และ MMPLC ได 
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 สําหรับหุน
จํานวน 140 ลานหุน และ18 ลานหุน ตามลําดับ โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยยังมีหุนที่เหลือจํานวน 133,332,053 หุนที่ยังไมไดออก 
บริษัทไมไดลงทุนเพ่ิมในการเพิ่มทุนของ MMPLC ดังน้ันสวนไดเสียของบริษัทใน MMPLC ไดลดลงจากรอยละ 78.09 เปนรอยละ 55.29 ซ่ึงมีผลให
บริษัทขาดทุนจากการลดสัดสวนการถือหุนเปนจํานวน 288,592,814 บาท ในการรวมงบการเงินของ MMPLC สวนเกินมูลคาหุนสามัญจากการ

นําหุนสามัญของ MMPLC ออกจําหนายตามราคาซ้ือขายวันแรกจํานวน 2,899,649,905 บาท ไดถูกรับรูในงบการเงินรวม จํานวนสุทธิของ 
ผลขาดทุนจากการลดสัดสวนการถือหุนกับสวนเกินมูลคาหุนสามัญในบริษัทยอยจํานวน 2,611,057,091 บาท ไดแสดงเปน “สวนเกินมูลคาหุนสามัญใน
บริษัทยอย” ภายใตสวนของผูถือหุน 
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เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปน้ี 

   30  . . 2552 30  . . 2551

- บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด รับจัดการเรือเดนิ
ทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9

- บริษัท ทอร ออรคดิ ชิปปง จํากัด ขนสงสินคาระหวาง
ประเทศทางทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9

- บริษัท ทอร เมอรคิวรี่ ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร มารีเนอร ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เมอรแชนท ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร นาวิเกเตอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร กัปตัน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท เฮอรมสิ ชปิปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ไพล็อต ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร มาสเตอร ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร คอมมานเดอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ทรานสปอรตเตอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เนรัส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท เฮราเคิลส ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท เฮรอน ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เนคตาร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท เฮอรเมลิน ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร จัสมิน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร แชมเปยน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอรสตาร ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอรสกิปเปอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอรเซลเลอร ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอรซัน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอรสกาย ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอรสปริต ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอรซี ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท โทรีเซน ชารเตอรริ่ง (เอชเค) จํากัด ” ฮองกง 99.9 99.9
- บริษัท ทอร โลตัส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เทรดเดอร ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร แทรเวลเลอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เวนเจอร ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ไทรอัมพ ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร การเดยีน ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร คอนฟเดนซ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร นอติกา ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เนปจูน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เน็กซัส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ทริบิวท ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร จูปเตอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
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(ตอ)
- บริษัท ทอร อลายอันซ ชิปปง จํากัด* ขนสงสินคาระหวาง

ประเทศทางทะเล ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร นอติลุส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร วิน ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เวฟ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ไดนามิค ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เอนเตอรไพรส ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ฮารโมนี่ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร อินทิกรติี้ ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ทรานสิท ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เอนเดฟเวอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เอนเนอรยี ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท โทรีเซน ชิปปง เยอรมนี จีเอ็มบีเอช ” ประเทศเยอรมนี 100.0 100.0
- บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0

     ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- บริษัท ทอร เฟรนชิป ชิปปง (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร
- บริษัท ทอร ฟอรจูน ชิปปง (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร
- บริษัท ทอร ฮอไรซัน ชิปปง (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร

- PT Perusahaan Pelayaran Equinox บริการขนสงทางทะเล ประเทศอินโดนีเซีย 49.0 49.0

      
     - PT Usaha Putra Bersama ขนสงทางบก ประเทศอินโดนีเซีย

- บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ตัวแทนเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ชิดลม ขนสงและบริการ จํากัด ขนถายสินคา ประเทศไทย - 99.9
- บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด นายหนาเชาเหมาเรือ ประเทศไทย 51.0 51.0
     ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- พีที เฟรนเลย อินโดนีเซีย* ” ประเทศอินโดนีเซีย
- บริษัท เฟรนเลย ชิปโบรคกิ้ง ไพรเวท จํากัด ” ประเทศอินเดีย
- บริษัท เฟรนเลย ดราย คารโก (สิงคโปร) พีทีอี จํากัด ” ประเทศสิงคโปร

- บริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง (พีทีอี) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0
- บริษัท ไทย พีแอนดไอ เซอรวิสเซส บริการรับเรื่องเรียกรองคา ประเทศไทย - 90.0
    อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เสียหายจากการขนสงสินคา
- บริษัท ที.เอส.ซี มาริไทม จํากัด* บริการซอมแซมและบํารุง ประเทศไทย 99.9 99.9

รักษาอุปกรณและอะไหล
เรือเดินทะเล

- บริษัท ชิดลม มารีน เซอรวิสเซส แอนด จัดหาอุปกรณสําหรับ ประเทศไทย 99.9 99.9
    ซัพพลายส จํากัด จัดวางสินคาในเรือ

เดินทะเล
- บริษัท เอเชีย โคดติง้ เซอรวิสเซส จํากัด* บริการทาสีเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส จํากัด คลังเก็บสินคา ประเทศไทย 51.0 51.0
- โทรีเซน ชิปปง เอฟ แซด อี ตัวแทนเรือ สหรัฐอาหรับ 100.0 100.0

เอมิเรต
      
      - ชารจา พอรต เซอรวิสเซส บริหารทาเรือเกี่ยวกับการ สหรัฐอาหรับ

ขนถายสินคา เอมิเรต
- Soleado Holdings Pte. Ltd. เพ่ือการถือหุน ประเทศสิงคโปร 100.0 -
     ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- EMC Gestion S.A.S. ” ประเทศฝรั่งเศส
     ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- Baconco Co., Ltd. ผลิตปุย ประเทศเวียดนาม
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- บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ ประเทศไทย 57.1 57.1
ใหบริการนอกชายฝง

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- บริษัท เดเรียม ไทย ออฟชอร จํากัด* ขนสงสินคาและบริการ ประเทศไทย

เรือที่พัก และอาหาร

- บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ใหบริการ ประเทศไทย
         อุตสาหกรรม

นอกชายฝงในสวนที่
เกี่ยวกับพาณิชยนาวี
และวิศวกรรมโยธา

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- บริษัท ซีสเคป เซอรเวยส (ไทยแลนด) จํากัด ใหบริการทดสอบและ

ตรวจสอบสภาพ
สิ่งแวดลอมใน

อุตสาหกรรมปโตรเลียม
และโทรคมนาคม

ประเทศไทย

- Seascape Surveys Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- PT Seascape Surveys Indonesia ” ประเทศอินโดนีเซีย
- Seascape Inspection Services Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

และมีบริษัทรวมดังนี้
- Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. ” ประเทศมาเลเซีย

- บริษัท เมอรเมด ดรลิลิ่งค จํากัด ใหบริการและ ประเทศไทย
สนับสนุนงานสํารวจ
และขุดเจาะแก

อุตสาหกรรมปโตรเคมี
นอกชายฝงทะเล

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- บริษัท เอ็ม ทีอาร - 1 จํากัด ใหบริการขุดเจาะแก ประเทศไทย

ธุรกิจปโตรเคมี
- บริษัท เอ็ม ทีอาร - 2 จํากัด ” ประเทศไทย
- บริษัท เมอรเมด ดรลิลิ่งค (มาเลเซีย) จํากัด ” ประเทศมาเลเซีย

- บริษัท เมอรเมด ดรลิลิ่งค (สิงคโปร) ใหบริการและ ประเทศสิงคโปร
     พีทีอี จํากัด สนับสนุนงานสํารวจ

และขุดเจาะแก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

นอกชายฝงทะเล
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- บริษัท เอ็มทีอาร - 1 (สิงคโปร) จํากัด ใหบริการขุดเจาะแกธุรกิจ ประเทศสิงคโปร

ปโตรเคมี
- บริษัท เอ็มทีอาร - 2 (สิงคโปร) จํากัด ” ประเทศสิงคโปร
- Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- Meremaid Kencana Rig 2 Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
ซ่ึงมีบริษัทรวมดังนี้
- Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. ” ประเทศมาเลเซีย
- Mermaid Kencana Rigs (Labuan) Pte. Ltd. ” ประเทศมาเลเซีย

- บริษัท เมอรเมด เทรนนิ่ง แอนด เทคนคิัล ใหบริการหลักสูตร ประเทศไทย
  เซอรวิสเซส จํากัด วิศวกรรมใตน้ํา และ

การตรวจสอบ
 
* ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทหยุดการดําเนินธุรกิจ 



156 รายงานประจำปี 2552 

    ( ) 
 

 30  . . 2552  . . 2551 
 

39 

11   
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ยอดคงเหลือตนป - ตามที่ไดรายงานไวเดิม 481,588 57,925 11,213 28,737
การปรับงบการเงินยอนหลัง - - - (17,524)
ยอดคงเหลือตนป - ปรับปรุงใหม 481,588 57,925 11,213 11,213
ลงทุนเพิ่มขึ้น 9,463 373,545 - -
สวนแบงกําไรสุทธิจากภาษี 11,274 59,578 - -
เงินปนผลรับ (15,599) (9,460) - -
ยอดคงเหลือสิ้นป 486,726 481,588 11,213 11,213
 
เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 30 กันยายน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทรวม ดังตอไปน้ี 
 
    

   30  . . 2552 30  . . 2551

 
กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ

- บริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนเรือ ประเทศไทย 51.0* 51.0*

 
กลุมธุรกิจเดินเรือ

- PT Usaha Putra Bersama (ถือหุนโดย PT Perusahaan ขนสงทางบก ประเทศอินโดนีเซีย 25.6 25.6
Pelayaran Equinox)

กลุมธุรกิจบริการนอกชายฝง

- Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. จัดการงานบริการ ประเทศมาเลเซีย 25.0 25.0
(ถือหุนโดยบริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด) นอกชายฝง

- Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. บริการขุดเจาะแกธุรกิจ ประเทศมาเลเซีย 40.0 40.0
(ถือหุนโดยบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (สิงคโปร) พีทีอี 
จํากัด) 

ปโตรเคมี

- Allied Marine & Equipment Sdn. Bhd. วิศวกรรมใตน้ํา ประเทศมาเลเซีย 22.5 22.5

กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ

- Sharjah Ports Services LLC
(ถือหุนโดยบริษัท โทรีเซน ชิปปง เอฟ แซด อี) 

บริหารทาเรือเกี่ยวกับการ

ขนถายสินคา 
ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรต

49.0 49.0

 
* เงินลงทุนในบริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ถือเปนบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทไมมีอํานาจในการควบคุมเหนือบริษัทดังกลาว ถึงแมวาบริษัทถือ

หุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 51 บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม 
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รายการเคลื่อนไหวของสวนไดเสียในบริษัทรวมซึ่งไดรวมคาความนิยมและหน้ีสินซึ่งไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีดังตอไปน้ี 
 . . 2552 

( ) ( )
 

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 233,256 197,737 1,013,647 (5,586) 51 (2,849)
Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. 603,595 2,323 8,145 (658) 25 (165)

(ทางออม)
Allied Marine & Equipment Sdn. Bhd. 2,104,217 1,487,532 576,733 5,033 22.5 1,133
  (ทางออม)

(1,881)
บวก  การลงทุนทางออมสวนนอย 31,452
หัก  คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (18,297)

11,274
 

 . . 2551 

( ) ( )
 

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 275,990 234,079 1,011,876 6,000 51 3,060
Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. 1,814,703 1,197,496 14,755 (11,171) 25 (2,793)

(ทางออม)
Allied Marine & Equipment Sdn. Bhd. 2,039,854 1,413,798 741,739 176,499 22.5 39,712
  (ทางออม)

39,979
บวก  การลงทุนทางออมสวนนอย 23,977
หัก  คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (4,378)

59,578
 
12  

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในกิจการรวมคาในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ยอดคงเหลือตนป - ตามที่ไดรายงานไวเดิม 31,374 23,777 8,771 23,777
การปรับงบการเงินยอนหลัง - - - (15,006)
ยอดคงเหลือตนป - ปรับปรุงใหม 31,374 23,777 8,771 8,771
สวนแบงกําไรสุทธิจากภาษี 18,603 14,635 - -
เงินปนผลรับ (7,371) (7,038) - -
ยอดคงเหลือสิ้นป 42,606 31,374 8,771 8,771
 
เงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรวมคาความนิยมที่เกิดจากการลงทุนในกิจการรวมคาจํานวน 3.8 ลานบาท 
(พ.ศ. 2551 : 3.8 ลานบาท) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการรวมคามีดังตอไปน้ี 

. . 2552 . . 2551

บริษัท โทรีเซน (อินโดไชนา) เอสเอ ตัวแทนเรือและ

บริการที่เกีย่วของใน

ประเทศเวียดนาม ประเทศปานามา 50 50
 
กลุมบริษัทมีสวนไดเสียรอยละ 50 ในกิจการรวมคา ซึ่งเปนตัวแทนเรือและใหบริการท่ีเกี่ยวของในประเทศเวียตนาม สวนไดเสียของกลุมบริษัทใน
สินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายของกิจการรวมคา ซึ่งรวมอยูในงบดุลและงบกําไรขาดทุนมีจํานวนเงินดังน้ี 
 
 

. . 2552 . . 2551
 
สินทรัพยหมุนเวียน 38,564 44,461
สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,349 1,807
รวมสินทรัพย 39,913 46,268

หน้ีสินหมุนเวียน 1,628 21,747
รวมหน้ีสิน 1,628 21,747

สินทรัพยสุทธิ 38,285 24,521

รายได 198,353 44,362

กําไรกอนภาษี 18,603 14,635
ภาษี - -
กําไรสุทธิหลังภาษี 18,603 14,635
 

13  
 
รายการเคลื่อนไหวของคาความนิยมในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 

. . 2552 . . 2551
 

ราคาตามบัญชีตนป 847,962 594,666
เพิ่มข้ึน 87,296 253,296
ตัดจาย (1,884) -
ราคาตามบัญชีปลายป 933,374 847,962

คาความนิยมที่เพิ่มข้ึนในป พ.ศ. 2552 เกิดจากการลงทุนซื้อหุนใน Seascape Surveys Pte. Ltd. 

ในป พ.ศ. 2551 คาความนิยมเกิดจากการลงทุนซื้อหุนในบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) และ Seascape Surveys Pte. Ltd. 

ไมมีผลขาดทุนที่เกิดจากการดอยคาของคาความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
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44 

14   -  (ตอ) 
 
คาเส่ือมราคาระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน แยกประเภทตามหนาที่ไดดังน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

คาเสื่อมราคา

- การดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 1,191,514 1,226,524 - -
- การบริการนอกชายฝง 434,439 656,463 - -
- การใหบริการและการบริหาร 105,578 149,379 27,497 20,078
- ตนทุนขาย 10,771 - - -

1,742,302 2,032,366 27,497 20,078
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน ที่ใชคํ้าประกันวงเงินกูตางๆ สรุปไดดังน้ี 
 
 เรือเดินทะเลจํานวน 2 ลํา ไดถูกจํานองไวกับสถาบันการเงินหลายแหงเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูตาง ๆ โดยมีมูลคาการจํานองทั้งหมด 385.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2551 : 391.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 เครื่องตรวจสอบใตนํ้าซึ่งเคลื่อนที่ไดโดยระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) 1 ลํา, Saturation diving system 1 เคร่ือง เรือขุดเจาะน้ํามัน 2 ลํา 
และอุปกรณสําหรับเรือไดถูกจํานองไวกับธนาคารหลายแหงเพ่ือคํ้าประกันวงเงินกูตาง ๆ โดยมีมูลคาการจํานองทั้งหมด 2,375.8 ลานบาท 
และ 4.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2551 : 2,292.2 ลานบาท และ 15.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 โรงงานทั้งหมดและเครื่องจักรบางสวนไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหน่ึงเพ่ือคํ้าประกันเงินกูสําหรับบริษัทยอยแหงหน่ึงเปนจํานวน 127,975.0 
ลานเวียดนามดอง ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุขอ 18 (พ.ศ. 2551 : ไมมี) 

 
 ที่ดิน และอาคารบางสวนของกลุมบริษัทไดถูกจํานองไวกับธนาคารหลายแหงเพื่อคํ้าประกันวงเงินกู วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และหนังสือ
คํ้าประกันโดยมีมูลคาการจํานองรวม 530.4 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 665.4 ลานบาท) 
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 30  . . 2552  . . 2551 
 

45 

15  -  
 

 
 

 

  30  . . 2551
ราคาทุน 26,951 87,507 53,947 168,405
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (4,255) (28,894) - (33,149)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 22,696 58,613 53,947 135,256

 30 . . 2552
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 22,696 58,613 53,947 135,256
ซื้อสินทรัพย - 47,596 2,293 49,889
เพิ่มข้ึนจากการลงทนุในบริษัทยอย (หมายเหตุ 10) 30,292 1,999 - 32,291
โอนสินทรัพยเขา (ออก) - 53,947 (53,947) -
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (1,699) - (1,699)
การดอยคาของสินทรัพย - (13,104) - (13,104)
คาตัดจําหนาย (9,408) (27,219) - (36,627)
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ - (48) - (48)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 43,580 120,085 2,293 165,958

  30  . . 2552
ราคาทุน 57,243 173,957 2,293 233,493
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (13,663) (53,872) - (67,535)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 43,580 120,085 2,293 165,958
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นรวมถึงเครื่องหมายการคาและความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทยอยแหงใหมตามที่ใหรายละเอียดไวในหมายเหตุ 10 
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46 

15  -  (ตอ) 
 

  30  . . 2551
ราคาทุน 8,427 53,947 62,374
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,668) - (1,668)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 6,759 53,947 60,706

 30 . . 2552
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 6,759 53,947 60,706
ซื้อสินทรัพย 25,716 1,739 27,455
โอนสินทรัพยเขา (ออก) 53,947 (53,947) -
การดอยคาของสินทรัพย (13,104) - (13,104)
คาตัดจําหนาย (13,678) - (13,678)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 59,640 1,739 61,379

  30  . . 2552
ราคาทุน 72,856 1,739 74,595
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (13,216) - (13,216)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 59,640 1,739 61,379

 
16  -  

 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญรอตัดบัญชี 1,865,060 2,896,475 - -
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (916,368) (1,727,327) - -
คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญ

รอตัดบัญชี - สุทธิ 948,692 1,169,148 - -
คาเชาระยะยาวจายลวงหนาสุทธิ

- สิทธิการใชที่ดิน 25,468 - - -
คาธรรมเนียมเพื่อปองกันความเสี่ยง

จากอัตราดอกเบ้ียทีถ่ึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป - 3,155 - -
สินทรัพยอ่ืน 235,506 29,465 1,924 1,765
รวมสินทรัพยอ่ืน 1,209,666 1,201,768 1,924 1,765
 
สิทธิการใชที่ดินไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหน่ึงเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัทยอยตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ 18 
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17  
 
กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวนเงิน 340 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 401.3 ลานบาท) คํ้าประกันโดยบริษัทและบริษัทยอยและ 
โดยการจํานองที่ดินและอาคารของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารท่ียังมิไดใชจํานวน  
340 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 401.3 ลานบาท) 
 

18  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูระยะสั้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551
 

ยอดตนป 9,200 210,778 - -
เพิ่มข้ึนจากการลงทนุในบริษัทยอย (หมายเหตุ 10) 231,800 - - -
เพิ่มข้ึน - 41,514 - -
ชําระคืน (138,400) (243,092) - -
ยอดสิ้นป 102,600 9,200 - -
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552 Baconco Co., Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงใหมของบริษัทไดกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศจํานวน 
54,000 ลานเวียดนามดองเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีกําหนดชําระภายใน 1 ป เงินกูไดรับการคํ้าประกัน
โดยการจํานองสิทธิการใชที่ดิน (หมายเหตุ 16) โรงงาน และเครื่องจักร (หมายเหตุ 14) อีกทั้ง Baconco Co., Ltd. จะตองรักษาระดับปริมาณสินคา
คงเหลือ ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบ และ สินคาสําเร็จรูปในมือ (หมายเหตุ 8) โดยยอดเงินกูระยะสั้นจะตองไมเกินกวารอยละ 60 ของมูลคาสินคา
คงเหลือ 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ  
ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 9.2 ลานบาทเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR เงินกูดังกลาวไดถูกชําระคืน 
ทั้งจํานวนในระหวางป 

 
19  -  

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูระยะยาวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 

 
. . 2552 . . 2551

 

ยอดตนป 2,145,320 3,149,006
เพิ่มข้ึนระหวางป 1,480,900 229,093
ชําระคืนระหวางป (784,717) (1,204,414)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจริง 13,381 (22,816)
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง  (19,355) (5,548)
ยอดสิ้นป 2,835,529 2,145,321
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19  -  (ตอ) 
 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551
 

ภายใน 1 ป 534,137 444,910 - -

ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 2,183,785 1,446,812 - -
มากกวา 5 ป 117,607 253,599 - -

เงินกูสวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป 2,301,392 1,700,411 - -
2,835,529 2,145,321 - -

 
เงินกูระยะยาวประกอบดวย 
 
ก) เงินกูเพื่อซ้ือเรือ เรือขุดเจาะ และอุปกรณสําหรับเรือ 

 
-  ในป พ.ศ. 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดกูเงินจากสถาบันการเงินในตางประเทศจํานวน 3.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจายชําระคา

กอสรางเรือใหม เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียรวมกันระหวางสวนที่เปนอัตราคงที่และสวนที่เปนอัตราลอยตัวคือ BBA-LIBOR 
บวกสวนเพิ่มและมีกําหนดชําระคืนภายใน 12 ป นับจากวันที่สงมอบเรือ เงินกูดังกลาวไดรับการค้ําประกันโดยการจํานองเรือ
และคํ้าประกันโดยบริษัท 

 
- เงินกูเพื่อซื้อเรือสนับสนุนและอุปกรณเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศโดยกูในสกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 จํานวน 873.5 ลานบาท และ 24.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2551 : 155.5 ลาน
บาท และ 21.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชําระหน้ีคืนภายใน 5 ถึง 10 ป ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เงินกูยืมที่เปนสกุล
เงินบาทและสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯมีอัตราดอกเบ้ียดังน้ี  

 
 เงินกูจํานวน 873.5 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2551 : 155.5 ลานบาท) : อัตราดอกเบี้ย MLR และอัตราคงที่บวกสวนเพิ่ม 
 เงินกูจํานวน 24.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2551 : 21.9 เหรียญสหรัฐฯ) : อัตราดอกเบ้ีย USD-LIBOR 

บวกสวนเพ่ิม 
 
เงินกูดังกลาวไดรับการค้ําประกันโดยการจํานองอุปกรณสําหรับเรือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 รวมถึงคํ้าประกัน
โดยบริษัทยอยแหงหน่ึง 

 
-  เงินกูเพ่ือซ้ือเรือขุดเจาะน้ํามันเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มียอดคงเหลือ ณ วันที่  

30 กันยายน พ.ศ. 2552 จํานวน 23.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2551 : 27.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 
9 ป โดยมีดอกเบ้ียในอัตรา USD-LIBOR บวกสวนเพ่ิมและไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือขุดเจาะนํ้ามัน ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 14 และคํ้าประกันโดยบริษัทยอยสามแหง 

 
 นอกจากน้ี เงื่อนไขของสัญญาเงินกูกําหนดวาบริษัทและบริษัทยอยตองไมนําทรัพยสินท่ีติดภาระคํ้าประกันไปกอภาระผูกพัน หรือ

ยินยอมใหมีการกอภาระผูกพันอ่ืนอีก เวนแตจะไดรับคํายินยอมจากผูใหกูอยางเปนทางการ อีกทั้งบริษัทและบริษัทยอยจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเงินกู 
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ข) เงินกูเพ่ือการกอสรางอาคารและคลังสินคาเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึง โดยกูในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 จํานวน 178.2 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 206.6 ลานบาท) มีระยะเวลาชําระหน้ีคืนภายใน 6.5 ถึง 8 ป  
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 อัตราดอกเบ้ียและรายละเอียดของการค้ําประกันมีดังน้ี 

  
 เงินกูยืมจํานวน 127.8 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 143.4 ลานบาท) : อัตราดอกเบี้ย MLR หักดวยสวนลด เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกัน

โดยการจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัทยอยและคํ้าประกันโดยบริษัท 
 เงินกูยืมจํานวน 50.4 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 63.2 ลานบาท) : อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําประเภทหน่ึงปบวกดวยสวนเพ่ิม เงิน

กูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัทยอยและคํ้าประกันโดยบริษัท 
 

ค) เงินกูเพื่อซื้อที่ดินและกอสรางอาคารเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2552 จํานวน 60.8 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 85.6 ลานบาท) มีระยะเวลาชําระหน้ีคืนภายใน 6.5 ป และไดรับการค้ํา
ประกันโดยการจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัทยอยไวกับธนาคาร (หมายเหตุ 14) เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียคงที่บวกสวนเพ่ิม 
 

ยอดคงเหลือของเงินกูระยะยาวตามประเภทสกุลเงินมีดังน้ี 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

สกุลเงิน

- เหรียญสหรัฐฯ 1,332,506 1,697,596 - -
- บาท 1,503,023 447,725 - -

2,835,529 2,145,321 - -
 

ความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยมืระยะยาวของกลุมบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

อัตราคงที่ 58,446 - - -
อัตราลอยตัว 2,777,083 2,145,321 - -
เงินกูยืมทั้งสิ้น 2,835,529 2,145,321 - -

 
 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเช่ือที่ไดรับจากสถาบันการเงินซ่ึงยังมิไดใชเปนจํานวน 567.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และ 1,225.5 ลานเยน วงเงินสินเช่ือสวนใหญมีไวใชสําหรับการจัดหาเรือเดินทะเล (30 กันยายน พ.ศ. 2551 : 583.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 2,042.5 
ลานเยน) 
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. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551
 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 41,284 62,263 4,345 10,139
หัก  ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี (3,205) (6,200) (399) (1,242)
รวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 38,079 56,063 3,946 8,897

ระยะเวลาการครบกําหนดชําระของสัญญาเชาการเงินมีดังนี้

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 25,357 25,255 3,946 4,951
สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินหน่ึงป 12,722 30,808 - 3,946
 38,079 56,063 3,946 8,897
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัททําสัญญาเชาการเงินเพื่อซ้ือรถยนต อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในคลังสินคา โดยจายดอกเบี้ย
ในอัตราคงท่ี (พ.ศ. 2551 : อัตราดอกเบ้ียคงที่) สัญญาเชาการเงินมีกําหนดชําระภายใน 3 ถึง 5 ป โดยไมมีภาระคํ้าประกัน 
 

21  
 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวย 
 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551
 

ผลประโยชนพนักงานที่ถึงกําหนดชําระ

  ภายในหนึ่งป 115,559 - - -
ผลประโยชนพนักงานท่ีมีกําหนดชําระ

   เกินกวาหน่ึงป 100,904 55,201 1,745 1,250
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 216,463 55,201 1,745 1,250

รับรูในงบกําไรขาดทุน 156,081 13,823 518 394
 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551
 

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 78,769 55,201 1,745 1,250
ผลตอบแทนเพ่ือจูงใจพนักงานในระยะยาว 137,694 - - -
 216,463 55,201 1,745 1,250
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)  

 
หน้ีสินที่รับรูในงบดุลประกอบดวย 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551
 

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 79,402 55,840 1,745 1,250
กําไรตามหลักคณติศาสตรประกันภัยท่ียังไมรบัรู (633) (639) - -
หน้ีสินที่รับรูในงบดุล 78,769 55,201 1,745 1,250
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุมีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ยอดยกมาตนป 55,840 39,588 1,250 879
เพิ่มข้ึนจากการลงทนุในบริษัทยอยใหม 8,863 7,866 - -
ตนทุนบริการปจจุบนั 12,100 9,553 258 209
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,328 2,331 82 59
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 2,953 2,677 178 126
ผลประโยชนที่จายในระหวางป (3,283) (6,175) (23) (23)
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยน (399) - - -
ยอดคงเหลือสิ้นป 79,402 55,840 1,745 1,250
 
จํานวนเงินที่รับรูในงบกําไรขาดทุนมีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ตนทุนบริการปจจุบนั 12,100 8,782 258 209
ตนทุนดอกเบ้ีย 3,328 2,331 82 59
การตัดจําหนายขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร

  ประกันภัย 2,953 2,710 178 126
รวม (แสดงอยูในคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน) 18,381 13,823 518 394
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สมมติฐานทางสถิตทิี่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไดดังน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

อัตราคิดลด รอยละ 5.5 - 13 รอยละ 5.5 - 13 รอยละ 5.5 รอยละ 5.5
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต รอยละ 6 - 15 รอยละ 6 - 10 รอยละ 6 รอยละ 6
อัตราการตาย รอยละ 0.11 - 1.48 รอยละ 0.11 - 1.48 รอยละ 0.11 - 1.48 รอยละ 0.11 - 1.48
อัตราการลาออก รอยละ 0 - 30 รอยละ 0 - 30 รอยละ 0 - 15 รอยละ 0 - 15
 
)  

 
หน้ีสินที่รับรูในงบดุลประกอบดวย 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 137,694 - - -
 
รายการเคล่ือนไหวของผลตอบแทนเพ่ือจูงใจพนักงานในระยะยาวในระหวางป มีดังน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ยอดยกมาตนป - - - -
ตนทุนบริการปจจุบนั 111,311 - - -
การรับรูเปนตนทุนของอุปกรณ 26,383 - - -
ยอดคงเหลือสิ้นป 137,694 - - -
 
รายการทีร่ับรูในงบกําไรขาดทุน มีดังน้ี 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ตนทุนบริการปจจุบนั 111,311 - - -
 
คาใชจายดังกลาวถกูรวมอยูในคาใชจายการบริการ การขายและการบริหาร 
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มูลคาเริ่มแรกของหุนกูแปลงสภาพประกอบดวย 

หุนกูแปลงสภาพ 5,808,858
หัก  คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ (179,314)
หุนกูแปลงสภาพ - สุทธิ 5,629,544
 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพชนิดที่ไมมีหลักประกันเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 169.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ หุนกู
แปลงสภาพดังกลาวไดออกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 หุนกูแปลงสภาพดังกลาว  ได
เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ แตไมเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันซึ่งเปนไปตาม 
กฎขอบังคับ “Regulation S” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 
 
หุนกูแปลงสภาพที่นําออกขายน้ันมีราคาตามมูลคา 300,000 เหรียญสหรัฐฯตอหุนกูแปลงสภาพหน่ึงหนวยโดยมีกําหนดจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง
ในอัตรารอยละ 2.5 ตอป ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธิ์ในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจนถึงวันที่ครบกําหนดการไถถอนในอัตราสวน 
171,535.8932 หุนสามัญตอ 1 หุนกูแปลงสภาพ (อัตราแลกเปลี่ยนคงท่ีที่ 34.25 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ และราคาในการแปลงสภาพกําหนดไวที่ 
59.90 บาท) การแปลงสภาพดังกลาวสามารถกระทําไดตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตามบริษัทสามารถเลือกที่จะจายเปนเงินสด
ใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพแทนการสงมอบหุนสามัญ 
 
ณ วันที่ถึงกําหนดไถถอน มูลคาของหุนกูแปลงสภาพไดถูกกําหนดไวดังน้ี  
 

กําหนดไถถอนครั้งที่หน่ึง 24 กันยายน พ.ศ. 2553 109,640 เหรียญสหรัฐฯ

กําหนดไถถอนครั้งที่สอง 24 กันยายน พ.ศ. 2554 113,220 เหรียญสหรัฐฯ

กําหนดไถถอนครั้งที่สาม 24 กันยายน พ.ศ. 2555 117,000 เหรียญสหรัฐฯ

 
ณ วันที่ครบกําหนดไถถอน บริษัทสามารถเลือกที่จะชําระมูลคาไถถอนเปนหุนสามัญหรือเงินสด 
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รายการเคล่ือนไหวของหุนกูแปลงสภาพในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551

ยอดตนป 5,857,963 5,665,203
คาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ/การตัดจําหนาย - 4,047
การยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ (1,990,053) -
กลับรายการดอกเบ้ียคางจายและคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ (28,101) -
ดอกเบี้ยจาย 278,632 387,715
จายดอกเบ้ีย (122,175) (153,792)
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 4,484 (13,139)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดข้ึนจริง 62,818 (1,945)
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (60,491) (30,126)
ยอดสิ้นป 4,003,077 5,857,963

หุนกูแปลงสภาพมีกําหนดการไถถอนดังนี้

ไถถอนภายในหน่ึงป 1,334,359 -
ไถถอนหลังจากหน่ึงป 2,668,718 5,857,963

4,003,077 5,857,963
 
ดอกเบี้ยจายของหุนกูแปลงสภาพคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียแทจริงซ่ึงรวมคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพ ในอัตรารอยละ 6.3 ตอป 
 
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดซื้อคืนและยกเลิกหุนกูสวนหน่ึงเปนจํานวนเงินรวม 56.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
อัตรารอยละ 33.2 ของจํานวนเงินตนคงเหลือของหุนกู กําไรจากการยกเลิกหุนกูแปลงสภาพจํานวน 676.3 ลานบาทไดถูกรับรูในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 
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( ) ( ) ( ) ( )

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 868,684,422 643,684 1,540,410 2,184,095
การออกหุน - - - -
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 868,684,422 643,684 1,540,410 2,184,095
การลดทุนจดทะเบียน (50,000,000) - - -
การเพิ่มทุนจดทะเบยีน 114,368,443 - - -
การออกหุน - 64,320 - 64,320
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 933,052,865 708,004 1,540,410 2,248,415
 
ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเหตุการณที่สําคัญดังตอไปน้ี 
 

 ลดจํานวนทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุนสามัญท่ียังไมไดออกจํานวน 50,000,000 หุนออกจากทุนจดทะเบียนเดิม 868,684,422 บาท 
เปนทุนจดทะเบียนใหม 818,684,422 บาท 

 เพิ่มจํานวนทุนจดทะเบียนจาก 818,684,422 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 933,052,865 บาท 
 จัดสรรหุนสามัญจํานวน 64,368,443 หุน ในราคาตามมูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อสํารองสําหรับหุนปนผล 
 จัดสรรหุนสามัญ 50,000,000 หุน สําหรับบุคคลในวงจํากัด 

 
การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนดังกลาวไดจดทะเบียนกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 และวันที่ 
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ตามลําดับ 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทมีหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 933,052,865 หุน (พ.ศ. 2551 : 868,684,422 หุน) ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไว 
หุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2551 : หุนละ 1 บาท) และมีหุนที่ออกจําหนายและชําระแลวเต็มมูลคาจํานวน 708,004,413 หุน (พ.ศ. 2551 : 
643,684,422 หุน) 
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การกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีดังตอไปน้ี 
 

 30 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

2,387,319 9,436,792 3,111,834 6,143,862
ปรับปรุงดวย:

คาเสื่อมราคา 14 1,742,302 2,032,365 27,497 20,078
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 15 36,627 18,256 13,678 1,249
คาตัดจําหนายคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญ
  รอตัดบัญชี 703,022 592,490 - -
คาตัดจําหนายคาใชจายจายลวงหนา 9,364 8,217 - -
การเพ่ิมข้ึน(กลับรายการ)ของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
  และสํารองสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีคาดวาจะไมไดรับคืน 61,890 (16,734) - -
การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 13,104 - 13,104 -
ตัดจายคาความนิยม 1,884 - - -
ดอกเบ้ียจาย - หุนกูแปลงสภาพ 278,632 387,715 278,632 387,715
ดอกเบ้ียจาย 99,414 147,968 43,394 68,694
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 9,018 9,581 - -
กําไรสุทธิจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอปุกรณและ
  สินทรัพยไมมีตัวตน (52,418) (203,598) (503) (596)
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะส้ัน (4,561) (5,761) (4,561) (5,761)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา - - (2,810,536) (6,391,695)
รายไดอื่น - คาความนิยมติดลบ 25 (287,211) - - -
กําไรจากการยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ 26 (676,326) - (676,326) -
กําไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย และกําไร
  จากการคืนทุนจากบริษัทยอย - - (10,038) -

(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะส้ัน 21,981 (2,146) 21,981 (2,146)
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและกิจการรวมคา   11, 12 (29,877) (74,213) - -
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง
  จากเงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ เงินกู และหุนกูแปลงสภาพ 8,627 (129,969) (34,178) (40,323)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงจากเงินกู
  และหุนกูแปลงสภาพ 83,847 (24,051) 46,772 (1,945)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ 30,777 151,855 - -

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)
- ลูกหนี้การคา 1,247,162 (867,203) - -
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 9,324 (14,421) 97,459 (51,972)
- สินคาคงเหลือ 59,663 - - -
- วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 222,066 (282,929) - -
- คาใชจายจายลวงหนา 12,464 (88,899) 1,751 (4,193)
- สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 305,258 (159,217) 18,083 (2,778)
- สินทรัพยอื่น (202,886) 60,336 (159) 172
- เจาหนี้การคา (817,689) 373,729 (4,380) 17,085
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (33,512) 52,705 (1,952) (6,187)
- เจาหนี้อื่น 658,071 (8,922) 609 (4,389)
- เงินรับลวงหนาจากลูกคา (183,743) (52,152) - -
- ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 14,449 60,344 - -
- คาใชจายคางจาย (331,101) 441,387 (40,356) 39,489
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น (95,543) 23,860 5,508 215
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 152,446 17,743 495 371

เงินสดจากการดําเนินงาน 5,453,844 11,885,128 97,808 166,945
ดอกเบ้ียจายท่ีชําระแลว (220,173) (314,446) (167,564) (223,943)
ภาษีเงินไดจาย (232,986) (230,661) (2,859) (5,277)

( ) 5,000,685 11,340,021 (72,615) (62,275)
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ตามที่ไดอธิบายไวในหมายเหตุขอ 10 กลุมบริษัทไดซื้อหุนจํานวนรอยละ 100 ของ EMCG ซึ่งเปนผูถือหุนทั้งหมดของ Baconco Co., Ltd. 
กลุมบริษัทรับรูคาความนิยมติดลบซ่ึงเกิดจากสวนเกินของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนในการไดมาเปนจํานวนเงิน 287.2 
ลานบาท เปนรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 
 
สวนเกินที่สําคัญเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุผล ดังตอไปน้ี 
 ผูขายมีความตั้งใจท่ีจะออกจากธุรกิจและยอมรับท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีต่ํากวามูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรมของตนทุนในการกอสรางอาคารและเครื่องจักรที่ถูกประเมินโดยการใชวิธีการเสื่อมคาของตนทุนในการเปลี่ยนแทนสูงกวาราคา 

           ตามบัญชี 
 อายุการใชงานที่ไดถูกประมาณข้ึนใหมมีอายุการใชงานมากกวาท่ีระบุไวในนโยบายการบัญชีของบริษัทที่ไดมา 

 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดทําการประเมินและเช่ือวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินที่ระบุได รวมถึงหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน (ถามี)  
ของบริษัทที่ไดมามีความเหมาะสมตอสภาพสถานการณ และผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัทที่ไดมาในปจจุบัน 

 
26  
 

รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานที่มีสาระสําคัญนอกเหนือจากท่ีไดเปดเผยแลวในงบกําไรขาดทุน 
สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังน้ี 

 
. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

 

  
คาใชจายเกีย่วกับวสัดุและของใชสิ้นเปลือง
  สําหรับเรือเดินทะเลและคาใชจายในการซอมแซมเรือ 1,610,568 1,641,300 - -
คาใชจายเกีย่วกับลกูเรือและพนักงาน 948,782 888,138 - -
คาเชาเรือ 3,273,650 7,792,179 - -

  
คาใชจายเกีย่วกับวสัดุและของใชสิ้นเปลือง
  สําหรับเรือและคาใชจายในการซอมแซมเรือ 750,419 832,712 - -
คาใชจายเกีย่วกับลูกเรือและพนักงานและผูรับเหมา 1,746,534 1,764,015 - -
คาเชาเรือและอุปกรณ 490,969 503,721 - -

ตนทุนวัตถุดิบและการผลิต 300,338 - - -
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชสิ้นเปลือง
  สําหรับเรือและคาใชจายในการซอมแซมเรือ 5,670 - - -
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 12,728 - - -

คาใชจายเกีย่วกับพนักงาน 851,771 1,165,288 98,332 81,032
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ภาษีเงินไดซึ่งแสดงในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท คํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีจากกิจการซ่ึงไมไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนและในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยูในประเทศไทยและอัตราเฉพาะเจาะจงของแตละประเทศสําหรับการดําเนินงานในตางประเทศ กิจการ 
ที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดแก งานบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ เชน สวนงานธุรกิจตัวแทนเรือ สวนงานบริการการขุดเจาะนอกชายฝง 
ที่อยูนอกประเทศไทยและบริการอ่ืนที่เกี่ยวของกับบริการนอกชายฝงและการผลิตปุย 

 
28  

 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกในระหวางป 

 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 1,813,706,088 8,776,439,970 3,111,833,727 6,143,861,539
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 708,004,413 708,004,413 708,004,413 708,004,413
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 2.56 12.40 4.40 8.68
 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ไดถูกปรับใหม เน่ืองจากมีการจายหุนปนผลในระหวางปตามที่กลาวไวในหมาย
เหตุขอ 30 
 
บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดที่เกิดจากหุนกูแปลงสภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากราคาหุนถัวเฉลี่ยในระหวางปต่ํากวาราคาใชสิทธิในการแปลงสภาพหุน 

 
29  
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ยอดคงเหลือตนป 87,000 87,000 87,000 87,000
จัดสรรระหวางป 6,500 - 6,500 -
ยอดคงเหลือปลายป 93,500 87,000 93,500 87,000
 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวน 
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถ

จัดสรรได 
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บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได แตไมรวม
กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับแผนการลงทุน และปจจัยที่เกี่ยวของอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษัท

อาจจะพิจารณา ทบทวนและแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งคราว เพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
ความตองการใชเงินลงทุน และปจจัยดานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งน้ีการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยู
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท  

 
 30  . . 2552 

 
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมใหญสามัญประจาํปผูถือหุนมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลจากกําไรสทุธขิองบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยเงินปนผลถกูจายในรูปของเงินสดและหุนปนผลในอัตราหุนละ 2.35 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
- จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 2.25 บาท ทั้งน้ีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุนไปแลว

จํานวน 1.50 บาทตอหุน ดังน้ันคงเหลือเงินสดปนผลท่ีจายใหแกผูถือหุนอีกจํานวนหุนละ 0.75 บาทในวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดจายเงินปนผลจํานวน 411,400 บาทใหแกผูถือหุนบางรายเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ 

 
- หุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท หรือเทากับ 0.1 บาทตอหุน โดยอางอิงจากราคาท่ีตราไว 

หุนละ 1 บาท จํานวนเศษของหุนที่นอยกวา 1 หุนปนผลจะจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.1 บาท 
 

การจายเงินปนผลท่ีเปนเงินสด จะทําใหราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพถูกปรับเปนราคา 56.57 บาทตอหุน (เดิมราคา 57.94 บาทตอหุน) 
โดยการปรับราคาหุนกูแปลงสภาพจะมีผลตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เปนตนไป บริษัทไดทําการปรับราคาหุนกูแปลงสภาพดังกลาวอีกครั้งเปน
ราคา 51.43 บาทตอหุนเน่ืองจากมีการออกหุนปนผลใหแกผูถือหุน ราคาดังกลาวมีผลตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 

 30  . . 2551 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 1.50 บาทตอหุน จํานวน 
643,684,422 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 965,526,633 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดจายเงินปนผลจํานวน 13,650 บาท ใหแกผูถือหุนบางราย 
เน่ืองจากขาดคุณสมบัติ บริษัทไดจายเงินปนผลจํานวน 965,512,983 บาท ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จากการจายเงินปนผลระหวางกาล
ดังกลาว ทําใหราคาแปลงสภาพของหุนกูของบริษัทถูกปรับลดลง ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพ 
 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิของบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 จํานวน 1.65 บาทตอหุน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติประกาศจายและ 
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 0.75 บาทตอหุน ดังน้ันในสวนที่เหลืออีกหุนละ 0.90 บาท ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายใหแกผูถือหุนจํานวน 643,684,422 
หุน รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 579,315,980 บาท ในปลายเดือนกุมภาพันธ พ .ศ. 2551 อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดจายเงินปนผลจํานวน  
24,390 บาท ใหแกผูถือหุนบางรายเน่ืองจากขาดคุณสมบัติ สวนเงินปนผลที่เหลือจํานวนเงิน 579,291,590 บาท บริษัทไดจายไปในระหวางป 
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31  
 

 30 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

กําไรจากการขายสนิทรัพยถาวร 52,418 203,598 503 596
คาสินไหมทดแทน 22,733 98,118 - -
รายไดการใหบรกิารสารสนเทศและ

  คาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงาน 804 37 42,856 18,601
กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษัทยอย - - 9,519 -
กําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการ

 ของตลาด - 2,146 - 2,146
รายไดเบ็ดเตล็ด 118,142 145,340 379 25
รวมรายไดอ่ืน 194,097 449,239 53,257 21,368

 
32  

 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออมไมวาจะโดยทอดเดียวหรือ

หลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอยลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคล 
ที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมท้ังกรรมการและพนักงานของ
บริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลาน้ัน กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 

 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธมากกวารูปแบบ

ความสัมพันธตามกฎหมาย 
 
32.1   

 
รายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งมีสาระสําคัญประกอบดวย 
 
ก) รายการคากับบริษัทยอยระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 

. . 2552 . . 2551

รายไดคาบริการ 1,549 71,404
รายไดคาบริการสารสนเทศและคาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงาน 42,112 18,565
ดอกเบี้ยรับ 101,896 189,706
ดอกเบี้ยจาย 42,930 70,744
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32  (ตอ) 
 

32.1  (ตอ) 
 
รายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งมีสาระสําคัญประกอบดวย (ตอ) 
 
ข) รายการคากับบริษัทรวมระหวางปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

รายไดคาบริการ 7,954 2,145 - 22
ดอกเบี้ยรับ 9,282 15,721 996 1,405

คาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝง 43,311 24,111 - -
 
นโยบายของกลุมบริษัทที่เกี่ยวกับรายการคากับกิจการที่เกีย่วของกันประกอบดวย 
- รายไดคาบริการคิดในราคาปกติที่ใหบรกิารกับบุคคลภายนอก 
- รายไดคาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงานคิดในราคาปกติที่คิดจากบุคคลภายนอก 
- อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะสั้นคิดในอัตรารอยละ 1.25 ตอป (พ.ศ. 2551 : รอยละ 2.50 ตอป) อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมระยะยาว

อางอิงใกลเคียงกับตนทุนการกูยืมของบริษัทที่ใหเงินกู 
 
32.2  

 
ลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 5,392 14,717 68 109
บริษัทยอย - - 8,496 105,914

5,392 14,717 8,564 106,023
 
32.3  

 
เจาหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 19,211 52,723 - -
บริษัทยอย - - 3,094 5,047

19,211 52,723 3,094 5,047
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32  (ตอ) 
 

32.4 /   
 

ก) เงินใหกูแกกิจการทีเ่กี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

บริษัทยอย - - 1,707,130 1,702,193
บริษัทรวม - 1,147,989 - -
 - 1,147,989 1,707,130 1,702,193
 
เงินใหกูระยะสั้นแกบริษัทยอยมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 ตอป (ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2551 : รอยละ 2.50 ตอป) 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 MMPLC ไดใหเงินกูยืมระยะส้ันแก Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. ซึ่งเปนบริษัทรวม มียอด
คงเหลือเปนสกุลเงินเหรียญสิงคโปรเทียบเทา 1,117.1 ลานบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 8.50 ตอป และเปนสกุลเงินริงกิตมาเลเซียเทียบเทา 30.8 
ลานบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกรอยละ 3.50 ตอป เงินกูดังกลาวไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันและมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถาม  
 

 
. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

บริษัทยอย - - 570,988 2,040,163
บริษัทรวม 11,323 15,323 11,323 15,323
 11,323 15,323 582,311 2,055,486
 
เงินกูยืมระยะยาวถงึกําหนดชําระดังน้ี 
ภายใน 1 ป 4,000 4,000 149,728 198,998
ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 7,323 11,323 432,583 1,296,927
มากกวา 5 ป - - - 559,561
 11,323 15,323 582,311 2,055,486
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทมีเงินใหกูแกบริษัทยอยเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินบาทรวมท้ังสิ้น 571.0 ลานบาท  
(30 กันยายน พ.ศ. 2551 : 2,040.2 ลานบาท) เงินกูดังกลาวเปนเงินกูที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกนั และสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.50 
ตอป (30 กันยายน พ.ศ. 2551 : รอยละ 6.50 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนเงินตนทุกไตรมาสหลังระยะเวลาปลอดชําระเงินตนเปนเวลา 1 ป 
และจะชําระเสร็จสิน้ในป พ.ศ. 2557 นอกจากน้ีบริษัทมีเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวมจํานวน 11.3 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2551 : 
15.3 ลานบาท) เงินกูดังกลาวเปนเงินกูที่ไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันและมีอัตราดอกเบ้ีย MOR บวกรอยละ 1.00 ตอป (30 กันยายน พ.ศ. 2551 
: MOR บวกรอยละ 1.00 ตอป) 
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32  (ตอ) 
 
32.4 /   

 
ก) เงินใหกูแกกิจการทีเ่กี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี (ตอ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ยอดตนป 1,147,989 - 1,702,193 2,029,843
กูเพิ่มระหวางป - 1,147,989 5,671,080 7,035,138
ชําระคืนระหวางป (1,140,394) - (5,661,397) (7,365,323)
ขาดทุนที่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียน (7,595) - - -
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน
   ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง - - (4,746) 2,535
ยอดสิ้นป - 1,147,989 1,707,130 1,702,193
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ยอดตนป 15,323 19,323 2,055,486 4,113,431
กูเพิ่มระหวางป - - - 114,092
ชําระคืนระหวางป (4,000) (4,000) (1,491,321) (2,167,277)
ขาดทุนที่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียน - - (883) -
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยัง
   ไมเกิดข้ึนจริง - - 19,029 (4,760) 
ยอดสิ้นป 11,323 15,323 582,311 2,055,486
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32  (ตอ) 
 
32.4 /  (ตอ) 

 
ข) เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังตอไปน้ี 

 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

บริษัทยอย - - 3,007,221 3,047,605
บริษัทรวม 7,500 - - -

7,500 - 3,007,221 3,047,605
 
เงินกูระยะส้ันจากบริษัทยอยมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 ตอป (ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2551 : รอยละ 2.50 ตอป)  
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทยอยกูเงินเปนสกุลเงินบาทจากบริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม 
มีอัตราดอกเบีย้ MLR บวกรอยละ 1.00 ตอป เงินกูดังกลาวไมมีหลักทรพัยคํ้าประกันและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูระยะสั้นจากกิจการท่ีเกีย่วของกนั สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีดังน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ยอดตนป - - 3,047,605 3,399,190
กูเพิ่มระหวางป 7,500 - 7,526,838 9,730,125
ชําระคืนระหวางป - - (7,567,222) (10,081,710)
ยอดสิ้นป 7,500 - 3,007,221 3,047,605
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33  
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทเดินเรือและกลุมบริษัทใหบริการนอกชายฝง ซึ่งเปนบริษัทยอยทั้งหมด 25 บริษัทไดรับสิทธิพิเศษ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการขนสงทางเรือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ กิจการใหบริการตรวจสอบโครงสรางกิจการ
ใหบริการอุปกรณใตนํ้า และกิจการใหบริการตรวจสอบมลภาวะของทะเลรวมถึงกิจการใหบริการการขุดเจาะ สิทธิพิเศษที่สําคัญรวมถึงการไดรับ

ยกเวนอากรขาเขาสําหรับการนําเขาเครื่องจักรและการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป 
นับตั้งแตวันที่กลุมบริษัทเริ่มมีรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมหรือวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 
เพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เกี่ยวของกับสิทธิและประโยชนที่ไดรับน้ันตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการ
ลงทุน 
 

34  

กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคัญไดแกความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงดาน
การใหสินเชื่อ กลุมบริษัทใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนและ
เพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด  
 

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเปนความเสี่ยงท่ีตองเผชิญเน่ืองจากกลุมบริษัทมีรายการซ้ือและใหบริการสวนใหญเปน

เงินตราตางประเทศ สวนความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดซึ่งความผันผวนดังกลาวจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทในอนาคต โดยกลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปน้ี 
 
) Cross currency and interest rate swap contracts 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท เมอรเมด มาริไทม 
จํากัด (มหาชน) ไดทําสัญญา cross currency and interest rate swap กับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง สําหรับเงินกูระยะยาวในสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เงินกูมียอดคงเหลือจํานวน 262.7 ลานบาท โดยเงินกูดังกลาวมีสกุลเงินเดิมจํานวน 7.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และมีกําหนดเวลาชําระคืนในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555  

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดทําสัญญา cross currency and interest rate swap อีก
ฉบับหน่ึงกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง สําหรับวงเงินกูระยะยาวในสกุลเงินบาทจํานวน 786.2 ลานบาท โดยเงินกูดังกลาวมีสกุล
เงินเดิมจํานวน 22.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีกําหนดเวลาชําระคืนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เงินกู
ดังกลาวยังไมไดเบิกถอนทั้งจํานวน 

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญา cross currency and interest rate swap ณ วันที่ในงบดุล มีดังตอไปน้ี 
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ทรัพยสิน 21,847 - - -
 
มูลคายุติธรรมของสัญญา cross currency and interest rate swap ไดคํานวณ (โดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารคูสัญญา) เสมือนวาไดยกเลิก
สัญญาเหลาน้ัน ณ วันที่ในงบดุล 
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34  (ตอ) 
 

 (ตอ) 
 
) Foreign currency collar contracts 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทยอย 2 แหงไดทําสัญญา foreign currency collar เพื่อจํากัดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนที่เกี่ยวของกับสัญญากอสรางเรือในสกุลเงินเยนจํานวน 2 ลํา เปนมูลคาทั้งสิ้น 7,353 ลานเยน สัญญาดังกลาวกําหนดอัตรา

แลกเปล่ียนต่ําสุดและสูงสุดอยูระหวาง 105 เยน ถึง 120 เยน ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 สําหรับสญัญาฉบับแรก และวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
สําหรับสัญญาฉบับที่สอง 
 
มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญา foreign currency collar  ณ วันที่ในงบดุล มีดังตอไปน้ี  
 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

ทรัพยสิน 352,440 98,151 - -
 

) Target Redemption Swap 
 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาแลกเปล่ียนฉบับหน่ึง ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2551 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ภายใตสัญญาดังกลาว ราคาของนํ้ามันจะถูกกําหนดดวยราคาคงที่สําหรับการซื้อนํ้ามันจํานวน 
1,000 เมตริกตันตอเดือน 
 
มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญา target redemption swap ณ วันที่ในงบดุล มีดังตอไปน้ี 
 

. .2552 . . 2551 . .2552 . . 2551

หน้ีสิน 5,278 11,278 - -
 

) Interest rate cap contracts 
 
กลุมบริษัทมีเงินกูระยะยาวเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวเกือบทั้งหมด บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพื่อจํากัด

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย สําหรับเงินกูจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ สัญญาดังกลาวกําหนดอัตราดอกเบี้ยจาย

สูงสุด (Interest Rate Cap) ที่กลุมบริษัทจะตองจายในแตละชวงเวลาเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 จนถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2553 ซึ่งสัญญาดังกลาวทําใหกลุมบริษัทสามารถกําหนดรายจายสูงสุดของ ดอกเบ้ียจายในแตละชวงเวลาไดแนนอน ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของสัญญาจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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รายไดสวนใหญของกลุมบริษัท ซึ่งไดแกคาระวางเรือน้ัน ลูกคาจะจายใหลวงหนา หรือจายใหกอนลูกคารับสินคาจากกลุมบริษัท ดังน้ัน  
ผูบริหารจึงมีความเห็นวาความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ไมเปนสาระสําคัญและคาใชจายในการบริหารความเสี่ยงไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ กลุม
บริษัทไมไดทําสัญญาอนุพันธทางการเงินใดที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงจากการใหบริการเปนเงินเช่ือ 
 

 
 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา และเงินใหกูแกกิจการท่ี
เกี่ยวของกัน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูระยะส้ัน เจาหน้ีการคา เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวของกันและเงินกูระยะยาว 
 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมลูคายุติธรรม 
 

35  
 
กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปนกองทุน 
จดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
 
ตามระเบียบกองทุน พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือน (พ.ศ. 2551 : อัตรารอยละ 7 ของเงินเดือน) และกลุมบริษัท
จายสมทบเขากองทุนน้ีดวยเชนกัน บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหน่ึง  เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)  ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 

36  
 

36.1  
 
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันฝายทุนจากสัญญากอสรางเรือเดินทะเล เรือขุดเจาะนํ้ามัน และอุปกรณสําหรับเรือ แตยังไมไดรับรูเปนหน้ีสิน ณ วันที่  
30 กันยายน ดังตอไปน้ี 

. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

- เหรียญสหรัฐฯ 159.6 177.9 - -
- ยูโร 7.8 - - -
- เยน 6,536.0 6,944.5 - -
- เหรียญสิงคโปร 0.9 1.6 - -
- ปอนด - 2.8 - -
- โครนนอรเวย 312.7 1.6 - -

 
กลุมบริษัทไดทําสัญญากอสรางเรือเดินทะเลแบบเทกองใหมทั้งหมด 5 ลํา เรือดํานํ้าสนับสนุน 2 ลํา และเรือขุดเจาะน้ํามัน 1 ลํา เรือ
ดังกลาวมีกําหนดการสงมอบภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 
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36  (ตอ) 
 
36.2  -  

 
จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีกลุมบริษัทตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังตอไปน้ี 
 

. .2552 . . 2551 . .2552 . . 2551

ภายใน 1 ป 1,202,262 1,716,845 - -
ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 95,640 1,289,992 - -

 
36.3   

 
)  

 

30 30 30 30 
. . 2552 . . 2551 . . 2552 . . 2551

สัญญาใหลูกคาเชาระยะยาว 
  จํานวนเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะนํ้ามัน 7 8 - -
  ระยะเวลา (เดือน) 5 - 57 0.7 - 22 - -

สัญญาเชาระยะยาว 
  จํานวนเรือเดินทะเล 5 7 - -
  ระยะเวลา (เดือน) 8 - 16 1 - 28 - -

 
)  

 
ตามสัญญาท่ีทําระหวาง Baconco Co., Ltd. บริษัทยอยแหงหน่ึง กับ Proconco Co., Ltd. ซึ่งไดอนุญาตให Baconco Co., Ltd. ใช
สัญลักษณ “Con Co” และตองจายคาสิทธิในอัตรารอยละ 0.10 ของรายไดที่เกิดจากขายผลิตภัณฑที่ใชสัญลักษณ “Con Co” สัญญา

ดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2588 
 
ตามสัญญาสิทธิบัตรวาดวยเครื่องหมายการคา “Furadan” ที่ทําระหวาง Baconco Co., Ltd. กับ FMC Corporation ซึ่งกําหนดให
ชําระคาสิทธิในการใชในอัตรา 0.03 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม เมื่อผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาดังกลาวไดถูกขายโดย Baconco 
Co., Ltd. 
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เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาวงเงินสินเช่ือบุริมสิทธิ์ที่มี
หลักประกันกับกลุมสถาบันการเงินในตางประเทศเพื่อเปนแหลงเงินทุนในการสรางเรือเดินทะเลลําใหมและซ้ือเรือเดินทะเลมือสอง ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 วงเงินสินเช่ือดังกลาวยังไมถูกใช 
 
วงเงินกูยืมดังกลาวประกอบดวย 
 
(1) วงเงินสินเช่ือจํานวนเงิน 36 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการดําเนินการและการจัดการทั่วไป โดยมีกําหนดชําระคืน 

ภายในระยะเวลา 6 ป 
(2) วงเงินกูที่มีกําหนดชําระคืนและวงเงินคํ้าประกันจํานวนเงินรวม 360 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อการออกหนังสือคํ้าประกัน และ 

เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการซ้ือเรือเดินทะเลใหมและเรือเดินทะเลมือสอง โดยมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 10 ป 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 วงเงินสินเชื่อจํานวนเงิน 36 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามขอ (1) ไดถูกลดลงเปนจํานวนเงิน 25.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งวงเงินดังกลาวจะถูกลดลงไตรมาสละ 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 24 ไตรมาส 
 
วงเงินกูทั้งหมดคํ้าประกันโดยการจํานองเรือเดินทะเลของกลุมบริษัทจํานวน 2 ลําและเรือเดินทะเลที่จะสรางใหม หรือเรือเดินทะเลมือสอง 
ที่จะซื้อโดยเรือดังกลาวจะตองทําสัญญาประกันภัยสําหรับการคํ้าประกันดังกลาว นอกจากน้ีวงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบัญชีธนาคาร และ
คํ้าประกันโดยบรษิัท เงินกูมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกสวนเพิ่ม 
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บริษัทยอยสองแหงของบริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี จํากัด ไดลงนามในสัญญาเงินกูกับธนาคาร 
หลายแหงในวงเงิน 27.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชเปนเงินทุนสําหรับการกอสรางเรือ เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดเร่ิมชําระคืนหลังจากท่ีมีการสง
มอบเรือดังกลาวแลวสามเดือน ซึ่งคาดวาจะมีการสงมอบเรือภายในป พ.ศ. 2552 และป พ.ศ. 2554 ตามลําดับ โดยมีกําหนดตองชําระ
เงินภายใน 12 ป นับจากวันสงมอบเรือ วงเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองเรือของบริษัทยอยดังกลาวและค้ําประกันโดยบริษัท 
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บริษัทและกลุมบริษัทไดคํ้าประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังน้ี 
 
 30  . . 2552
 
 

หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกให

  ในนามกลุมบริษัท 44.3 0.5 - - - -

ภาระคํ้าประกันโดยกลุมบริษัทแกสถาบนั

  การเงินเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ 1,991.6 539.4 1,225.5 329.2 489.7 1,225.5
 
 30  . . 2551
 
 

หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกให

  ในนามกลุมบริษัท 155.4 2.1 - - - -

ภาระคํ้าประกันโดยกลุมบริษัทแกสถาบนั

  การเงินเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ 871.7 513.4 2,042.5 349.2 461.7 2,042.5
 
37  

 
 

 
 จากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการไดมีมติที่สําคัญดังน้ี 

- การจายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิของบริษัทสําหรับรอบปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552  เปนเงินสดในอัตราหุนละ 
0.54 บาท 

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 933,052,865 บาท เปน 883,004,413 บาท โดยการตัดหุนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 50,000,000 หุน 
ซึ่งสํารองไวสําหรับการจัดสรรหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด และตัดหุนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 48,452 หุน ที่ยังมิไดจัดสรรใน
การจายหุนปนผล และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนของบริษัท 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,004,413 บาท เปน 933,004,413 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อ
สํารองไวสําหรับการจัดสรรหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน
ของบริษัท 

- การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อสํารองไวสําหรับการจัดสรรใหกับบุคคลในวงจํากัด 
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 เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดเขาทําสัญญาเงินกูรวมจํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ กับสถาบันการเงินหลายแหงเพื่อใช
ในการซ้ือธุรกิจและควบรวมกิจการ 

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัทและ Soleado Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรวมกันเขาทําสัญญา ISDA กับ 
Nordea Bank Plc. สาขาสิงคโปร ซึ่งบริษัทรับรองการชําระเงินใหกับ Soleado Holdings Pte. Ltd. สําหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาจํานวน 1.4005 เหรียญสิงคโปร/เหรียญสหรัฐฯ (สําหรับเงินจํานวน 33,882,796.80 เหรียญสิงคโปร) การทํารายการดังกลาวเพื่อ
การชําระการซื้อหุนเพิ่มทุนของ MMPLC  

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัทและ Soleado Holdings Pte. Ltd. ไดจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 86,221,201 หุน และ 
52,941,870 หุน ของ MMPLC ตามที่ไดรับจัดสรร โดยท้ังสองบริษัทไดจายเงินซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรในเดือนเดียวกัน 

 
 

 
 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ของ MMPLC มีมติสําคัญจากที่ประชุมที่ไดรับการอนุมัติโดย 

ผูถือหุน ดังน้ี 
 

- การลดทุนจดทะเบียนของ MMPLC จาก 544,903,340 บาท เปน 541,903,340 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญจํานวน 3,000,000 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งหุนที่ยกเลิกดังกลาวยังมิไดออกหรือถูกจัดสรรออกไปจากโครงการใหสิทธิในการซ้ือหุนสามัญแก

พนักงานในป พ.ศ. 2552 โดย MMPLC ไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ MMPLC จาก 541,903,340 บาท เปน 788,797,743 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 246,894,403 หุน 

โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท MMPLC ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
- การจัดสรรสิทธิในการซ้ือหุนสามัญจํานวน 243,542,403 หุนจากหุนที่จดทะเบียนเพ่ิมทุนใหมสําหรับการเสนอขายตอผูถือหุนตาม

ทะเบียนผูถือหุน ซึ่งกําหนดใหมีราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนหุนละ 0.64 เหรียญสิงคโปร โดยใหจัดสรรสิทธิใหแกผูถือหุนตามทะเบียนผู
ถือหุน ตามอัตราสวนหุนเพิ่มทุนจํานวน 9 หุนตอหุนเดิมทุกๆ จํานวน 20 หุน ซึ่งผูถือหุนถืออยูตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนโดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

- การจัดสรรหุนจํานวน 352,000 หุนจากหุนที่จดทะเบียนเพิ่มทุนใหม สําหรับการปรับสิทธิ Options ตามโครงการใหสิทธิในการซื้อ
หุนสามัญแกพนักงานป พ.ศ. 2551 และใหจัดสรรหุนใหมจํานวน 3,000,000 หุน จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ MMPLC เพื่อการ
จัดสรรตามโครงการใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญแกพนักงานป พ.ศ. 2552 

 
 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 MMPLC ไดเขาทําสัญญาขายเงินสกุลเหรียญสิงคโปรและซ้ือเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ลวงหนากับสถาบันการเงิน

แหงหน่ึง ซึ่งเปนการเตรียมไวสําหรับเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการออกหุนสามัญจํานวน 150 ลานเหรียญสิงคโปร 
 

 เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด (“MOS”)  ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของ MMPLC ไดเขา
ทําสัญญาซ้ือและขายกับผูถือหุนของบริษัท Nemo Subsea IS และ Nemo Subsea AS สําหรับการซื้อหุนสามัญดังตอไปน้ี 

 
- ซื้อหุนสามัญจํานวน 76.5 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 76.50 ของหุนทั้งหมดของบริษัท Nemo Subsea IS โดยมูลคาของการซ้ือทั้งหมด

เปนจํานวนท้ังสิ้น 362.4 ลานบาท (หรือ 10.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
- ซื้อหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมดของบริษัท Nemo Subsea AS ซึ่ง Nemo Subsea AS น้ันถือหุน

ของบริษัท Nemo Subsea IS เปนจํานวน 3 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 3 ของหุนทั้งหมดของบริษัท Nemo Subsea IS โดยมูลคาของการซ้ือ
ทั้งหมดเปนจํานวนทั้งสิ้น 14.2 ลานบาท (หรือ 0.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ Nemo Subsea IS และ Nemo Subsea AS ผลแตกตาง

ระหวางมูลคายุติธรรมสุทธิกับราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนจะถือเปนคาความนิยม 
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 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาขายเรือเดินทะเลในราคา 5.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เรือเดินทะเลลําดังกลาวไดสงมอบเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 

พ.ศ. 2552 
 

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 บริษัท อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัท เฮอรเมลิน ชิปปง จํากัด”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทได
ซื้อหุนสามัญในบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) จํานวน 73,649,166 หุน จากผูถือหุนรายใหญ 2 รายในราคาหุนละ 23 
บาท คิดเปนรอยละ 48.46 ของทุนที่ชําระแลว UMS เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI นอกจากน้ี บริษัทยอยดังกลาวไดซื้อใบสําคัญแสดง
สิทธิของ UMS จํานวน 3,222,100 หนวย คิดเปนรอยละ 5.55 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือในราคา 14.6579 บาทตอหนวย ในการทํารายการ
ดังกลาว บริษัท อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด ตองทําคําเสนอซื้อ (tender offering) หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือของ UMS จากผูถือหุน
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือของ UMS  

 
 Soleado Holdings Pte. Ltd. ไดทําสัญญารับประกันการจําหนายชวงสําหรับหุนเพิ่มทุนกับบริษัท เมอรริลินน (สิงคโปร) พีทีอี แอลทีดี เพื่อ

รับประกันการจําหนายหุนเพิ่มทุนของ MMPLC โดยที่ MMPLC จะจายคานายหนาใหกับบริษัท เมอรริลินน (สิงคโปร) พีทีอี แอลทีดี  
ในอัตรา (1) รอยละ 1.5 ของราคาหุนเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายคูณดวยจํานวนหุนเพิ่มทุนที่บริษัทฯ  และ Soleado จะไดรับตามสัดสวน 
(Pro Rata Shares) และ (2) รอยละ 2.25 ของจํานวนหุนเพิ่มทุนคงเหลือ (Balance Rights Shares)  Soleado Holdings Pte. Ltd. 
จะไดรับคานายหนาจากบริษัท เมอรริลินน (สิงคโปร) พีทีอี แอลทีดี ในอัตราเดียวกันกับที่ MMPLC จายใหบริษัท เมอรริลินน (สิงคโปร) 
พีทีอี แอลทีดี ซึ่งคาดวาจะไดรับในเดือน พฤศจิกายน 2552 

 
 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของ MMPLC ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใต

โครงการจัดสรรสิทธิในการซ้ือหุนสามัญแกพนักงานสําหรับป พ.ศ. 2552 (“ESOP ป พ.ศ. 2552”) เปนจํานวนทั้งสิ้น 891,000 หนวย ใบสําคัญ
แสดงสิทธิหน่ึงหนวย สามารถใชสิทธิแปลงเปนหุนไดหน่ึงหุน ราคาที่ใชในการแปลงสิทธิคํานวณจากราคาเฉลี่ยของราคาปดยอนหลังที่หุนของ

MMPLC ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรเปนเวลา 15 วัน กอนวันท่ีบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
แปลงสิทธิไดทุก 6 เดือนหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเปนเวลา 3 ป แตทั้งน้ีตองไมเกิน 5 ปนับตั้งแตวันที่ออก 

 
 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของ MMPLC ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ 

ESOP ป พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมเปนจํานวนทั้งสิ้น 300,600 หนวย เน่ืองจากการจัดสรรสิทธิในการซ้ือหุนสามัญดังที่กลาวขางตน 
 

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 MMPLC ไดรับเงินจากการออกหุนสามัญใหมจํานวน 3,696.1 ลานบาทจากผูถือหุน เงินท่ีไดรับจากหุน
สามัญใหมดังกลาวแบงเปนเงินเพิ่มทุนจํานวน 243.5 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 3,452.6 ลานบาทกอนหักคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การออกหุนเพิ่มทุน ดังที่กลาวขางตน MMPLC ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
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โครงสร้างรายได้
	
       

(ล้านบาท) 

 รายได้ ประเภทธุรกิจ
2550 2551 2552 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

 1. ค่าระวาง ธุรกิจเดินเรือ 15,865.29 74.42 28,453.61 80.42 13,842.17 65.06  

 2. ค่าบริการ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 259.48 1.22 383.85 1.08 379.89 1.78  

 3. ค่าบริการ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 4,025.55 18.88 5,258.48 14.86 5,173.92 24.32  

 4. ค่านายหน้า ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 205.74 0.97 297.45 0.84 198.14 0.93  

 5. การขาย ธุรกิจการผลิตและขายปุ๋ย - - - - 365.80 1.72  

 6. ส่วนแบ่งกำไร  

 จากบริษัทร่วม  
9.39 0.04 74.21 0.21 29.88 0.14  

 7. อื่นๆ  953.14 4.47 914.87 2.59 1,287.63 6.05  

 รวม  21,318.59 100 35,382.47 100 21,277.43 100  

   




ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี


	
1.ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(Auditfee)

	 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงินรวม 

18,478,438 บาท 
	
2.ค่าบริการอื่น(Non-auditfee)

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงิน 6,404,995 

บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร การสอบทาน  

การจัดสรรราคาซื้อกิจการใหม่ที่ลงทุน และการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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(ล้านบาท) 

 รายได้ ประเภทธุรกิจ
2550 2551 2552 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

 1. ค่าระวาง ธุรกิจเดินเรือ 15,865.29 74.42 28,453.61 80.42 13,842.17 65.06  

 2. ค่าบริการ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 259.48 1.22 383.85 1.08 379.89 1.78  

 3. ค่าบริการ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 4,025.55 18.88 5,258.48 14.86 5,173.92 24.32  

 4. ค่านายหน้า ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ 205.74 0.97 297.45 0.84 198.14 0.93  

 5. การขาย ธุรกิจการผลิตและขายปุ๋ย - - - - 365.80 1.72  

 6. ส่วนแบ่งกำไร  

 จากบริษัทร่วม  
9.39 0.04 74.21 0.21 29.88 0.14  

 7. อื่นๆ  953.14 4.47 914.87 2.59 1,287.63 6.05  

 รวม  21,318.59 100 35,382.47 100 21,277.43 100  

   




ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี


	
1.ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(Auditfee)

	 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงินรวม 

18,478,438 บาท 
	
2.ค่าบริการอื่น(Non-auditfee)

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงิน 6,404,995 

บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร การสอบทาน  

การจัดสรรราคาซื้อกิจการใหม่ที่ลงทุน และการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนเผชิญความเสี่ยงหลายอย่างที่อาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ

ของบริษัทฯ และของกลุ่มบริษัทฯ 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ความผันผวนของอัตราค่าเช่าเรืออาจมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และรายรับของกลุ่ม 

 อัตราค่าเช่าเรือที่จ่ายให้กับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของเรือ 

และบริการต่างๆ ของเรือ ปัจจัยอื่นๆ รวมถึงอุปสงค์ของการผลิตสินค้าแห้งเทกอง ระยะทางการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  

ทางทะเล ความเปลี่ยนแปลงของการค้าทางทะเล และรูปแบบการขนส่งทางทะเลอื่นๆ จำนวนการรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่  

การปลดระวางเรือเก่า สภาพเศรษฐกิจโลก การพัฒนาต่างๆ ในการค้าระหว่างประเทศ การแข่งขันจากการขนส่งประเภทอื่น 

ความแออัดของท่าเรือและคลอง และจำนวนของเรือที่ไม่สามารถให้บริการได้ อาจมีอิทธิพลต่ออัตราค่าเช่าเรืออย่างมีนัย

สำคัญ ถ้าอัตราค่าเช่าเรือลดลง ผลประกอบการทางการเงิน การคาดการณ์ต่างๆ และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

ของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างมาก การขึ้นลงของอัตราค่าเช่าเรืออาจทำให้เกิดความผันผวนในรายได้และกำไร

ของกลุ่มบริษัทฯ 

 เพื่อจำกัดความผันผวนนี้ จุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการให้บริการกองเรือที่หลากหลายและมีความสมดุล 

กลุ่มบริษัทฯ แบ่งเรือจำนวนหนึ่งเพื่อให้เช่าเหมาลำแบบระยะยาวซึ่งมีสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าและให้บริการแบบ  

ไม่ประจำเส้นทางเป็นธุรกิจเสริม กลุ่มบริษัทฯ ยังได้กระจายชนิดของสินค้าที่ขนส่งโดยพยายามไม่มุ่งเน้นไปที่สินค้าชนิด  

ใดชนิดหนึ่ง   

มูลค่าตลาดของเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการและความสามารถในการลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทฯ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูง ซึ่งต้องการเงินทุนจำนวนมากและมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวอื่นๆ 

ด้วย มูลค่าตลาดของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลกซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรม อุปสงค์

ของเรือขนส่งสินค้า จำนวน ประเภท อายุและขนาดของเรือเทียบกับกองเรือโลก การแข่งขัน อัตราค่าเช่าเรือ กฎระเบียบ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาของเรือใหม่ การซื้อเรือเพิ่มในช่วงที่มีอุปสงค์ของการใช้เรือสูงอาจจะเป็นเหตุผลในเชิง

ธุรกิจที่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดของกองเรือให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาพทางการเงินของ  

กลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหารายได้มากเพียงพอ (เนื่องจากอัตราค่าเช่าเรือลดลง) เพื่อหักกลบกับค่าใช้จ่ายที่

เพิ่มมากขึ้น 

 มูลค่าของเรือที่ลดลง อาจมีผลกับความสามารถของกลุ่มในการหาเงินสดให้เพียงพอ และสามารถนำไปสู่การผิดนัด

ชำระหนี้สัญญากู้ยืมเงินของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ มูลค่าตลาดของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองอาจตกลงต่ำกว่ามูลค่าทาง

บัญชี เนื่องจากเรือมีอายุเพิ่มขึ้นและอาจเกิดผลขาดทุน ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ขายเรือในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี 

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการปลดระวางหรือขายเรือของเราเมื่อเรือมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และแทนที่

ด้วยแผนการปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนเพื่อรับนโยบายทยอยปรับปรุงกองเรือใหม่ในปี 2550 โดยการ

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (จำนวน 169.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) และเงินกู้ร่วมหลายสถาบัน (syndicated loans) (จำนวน 

396 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้นำมาใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากธนาคารในธุรกิจ

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันปลอดจากภาระ

จำนองและข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้ใดๆ  

ปัจจัยความเสี่ยง
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ความผันผวนของการผลิตน้ำมัน ราคาน้ำมัน และน้ำมันเชื้อเพลิงอาจทำให้มีผลกระทบต่อสภาวะทางการเงิน
และผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 บริษัทที่ขนส่งสินค้าทางทะเลจะมีค่าใช้จ่ายหลักคือ ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะอยู่ในช่วงร้อยละ 22.41 

ถึง 27.73 ของต้นทุนการดำเนินงานของเรือทั้งหมด เมื่อไม่กี่ปีมานี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อสิ้นรอบบัญชี 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับราคา 34 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาเรลถึง 81 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ต่อบาเรล กลุ่มบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันในกรณีให้บริการเดินเรือแบบประจำเส้นทางรวมถึง

สัญญารับส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreighment) เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ต้องรับภาระจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน

เชื้อเพลิงก่อนที่จะมีการปรับราคาในการให้บริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทาง  

 ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แม้ว่าข้อกำหนดในการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลาช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลักภาระต้นทุน

น้ำมันเชื้อเพลิงไปให้บริษัทลูกค้า และสามารถแก้ไขเงื่อนไขในสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ  

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้ การเพิ่มของราคาต้นทุนของน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถส่งผลกระทบต่อสภาวะทางการเงินและผลการ

ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นอัตราค่าเช่าเรือหรือไม่สามารถชดเชยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่  

สูงขึ้นจากลูกค้าได้ นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตนั้นยังส่งผลให้ธุรกิจการขนส่ง

สินค้าทางเรือถูกลดความสามารถในการแข่งขันกับการขนส่งสินค้าในรูปแบบอื่น อาทิ การขนส่งโดยรถบรรทุกหรือรถไฟ 

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการแบ่งกองเรือในสัดส่วนร้อยละ 20 ถึง 30 ไปใช้ในการให้บริการให้เช่าเหมาลำ

แบบเป็นระยะเวลาซึ่งจะช่วยจำกัดความเสี่ยงในด้านน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนจะทำสัญญาป้องกัน

ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันเป็นครั้งคราวในสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า  และเมื่อต้นทุนน้ำมันมีการป้องกันความเสี่ยงแล้ว 

ต้นทุนเหล่านี้อาจจะถูกผลักภาระไปที่ลูกค้า 

สถานการณ์โลกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาวะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 ภัยคุกคามจากการก่อร้ายในอนาคตได้สร้างความไม่มั่นคงและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง  

ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในอดีต การขัดแย้งทางการเมืองได้ส่งผลให้เกิดการจู่โจมเรือ  

เดินทะเล การวางทุ่นระเบิดใต้น้ำ และการจู่โจมในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการขัดขวางการเดินเรือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 

พฤติกรรมการก่อการร้ายและโจรสลัดได้ส่งผลกระทบต่อเรือสินค้าในน่านน้ำทวีปต่างๆ อาทิ ในบริเวณทะเลตะวันออกกลาง

และทะเล จีนใต้ เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 การจู่โจมโดยโจรสลัดที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  และจากการที่บริษัทฯ ได้ประสบกับเหตุการณ์เรือถูกโจรสลัดจับเรียกค่าไถ่

ในโซมาเลียเมื่อปีที่แล้ว ทำให้บริษัทฯ ได้จัดหามาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การฝึกฝน 

กระบวนการ และการอบรมลูกเรือก่อนที่จะนำเรือเข้าไปในเขตของโจรสลัด นอกจากนี้ ยังรวมถึงมาตรการการติดตั้งแนวรั้ว

ลวดหนามที่พันรอบตลอดลำตัวเรือ การป้องกันห้องพักของลูกเรือและห้องบังคับการเรือ เครื่องมือป้องกันร่างกายและศีรษะ

แบบทหาร และการใช้เส้นทางเชื่อมต่อทางทะเลที่มีการตรวจตรา นอกจากนี้ ยังมีการแสวงหามาตราการป้องกันและขัดขวาง

อื่นๆ กับที่ปรึกษาฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอีกด้วย 

 แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน เพื่อที่ประเมินจุดแข็งทางด้านการเงินของผู้เช่าเรือ แต่

วิกฤติการณ์ทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อผู้เช่าเรือที่ทำสัญญาไว้กับกลุ่มบริษัทฯ สภาวะการล้มละลายและปัญหาทาง  

การเงินของผู้เช่าเรือ อาจทำให้ต้องมีการเจรจาต่อรองกับผู้เช่าเรือใหม่อีกครั้ง หรือแม้กระทั่งต้องยกเลิกสัญญาเช่าเหมาลำที่

ทำไว้ก่อนครบกำหนด 
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ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจากการให้บริการเช่าเหมาลำระยะสั้นในตลาดเช่าเรือระยะสั้น อาจทำให้เกิด
ความผันผวนต่อความสามารถในการทำกำไร 

 อัตราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นหลายตลาดที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนดำเนินธุรกิจอยู่นั้นมีความหลากหลายอย่าง  

มากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ จำนวนเรือในกองเรือโลก การกระจายกำลังเรือ การที่มีเรือใหม่เข้ามาในตลาด  

การปลดระวางเรือเก่า และอุปสงค์ของสินค้าที่จะขนส่ง นอกจากนี้จุดที่เรือวิ่งรับขนส่งสินค้ายังมีผลต่อความสามารถของกลุ่ม

บริษัทฯ ในการใช้เรืออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อความผันผวนของความต้องการในการเช่าเรือ  

ในระยะสั้นและสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ร้อยละ 88.43 ของรายได้จาก  

ค่าระวางรวม และร้อยละ 81.47 ของรายได้สุทธิจากการเดินเรือในแต่ละเที่ยวได้มาจากการให้บริการแบบประจำเส้นทาง  

การให้เช่าเหมาลำและสัญญาอื่นๆ ที่มีการกำหนดราคาตามตลาดเช่าเรือระยะสั้น จากการที่กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้ง  

เทกอง มีรายได้บางส่วนจากการให้เช่าเรือที่อัตราตลาดเช่าเรือระยะสั้น การลดลงของอัตราค่าเช่าเรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

จึงมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ  

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือ การสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอตลอดปี โดยการทำสัญญากับลูกค้าไว้ล่วงหน้าชนิดให้

เช่าเหมาลำเป็นระยะเวลาและจากสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ดังนั้นจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราค่าเช่าเรือในตลาดเช่าเรือระยะสั้นได้ 

ความสำเรจ็ของกลุม่บรษิทัโทรเีซนในอนาคตขึน้อยูก่บัความสามารถในการบรหิารความเจรญิเตบิโตของกลุม่ธรุกจิ 

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาสั่งต่อเรือ

ใหม่เป็นจำนวนหลายลำ และจะมองหาโอกาสในการซื้อเรือใหม่ และ/หรือซื้อเรือมือสองต่อไปเรื่อยๆ ในการบริหารกองเรือ

และแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ โดยไม่ลดคุณภาพ การบริการให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้าจะขึ้นอยู่กับพนักงาน ลูกเรือ 

และเจ้าหน้าที่บนฝั่ง รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ ก็ไม่สามารถ

มั่นใจได้ว่าทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ จะประสบผลสำเร็จในการบริหารแผนการขยายและปรับปรุง  

กองเรือใหม่ได้ 

 นอกเหนือจากแผนงานในการขยายและปรับปรุงกองเรือใหม่ อีกส่วนของกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการหาโอกาส  

ในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคใหม่ๆ และหาบริการใหม่ๆ (ตัวอย่างเช่น การขยายไปสู่การให้บริการต่างๆ นอกชายฝั่ง)  

ซึ่งจะช่วยทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางการแข่งขัน หรือต่อยอดจากสายธุรกิจที่มีอยู่ในขณะนี้  

กลุ่มบริษัทฯ อาจจะไม่ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติตามกลยุทธ์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของกลยุทธ์ที่บริษัทฯ  

ได้วางไว้ 

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ และพัฒนาระบบพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552  

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจของตนอย่างละเอียดเพื่อจุดประสงค์ที่จะเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในระยะกลาง 

ถ้ากลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง รายได้
และความสามารถในการทำกำไรจะลดลง 

 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและผู้ประกอบการใหม่ๆ สามารถเข้าสู่

ธุรกิจนี้ได้อย่างไม่ยากนัก (แม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูง) กลุ่มบริษัทโทรีเซนแข่งขันโดยเน้นเรื่องราคาและ  

การบริการให้กับลูกค้า โดยใช้ชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ และคุณภาพและความยืดหยุ่นของกองเรือบริษัทฯในการแข่งขัน  
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ในการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คู่แข่งของกลุ่มบริษัทฯ หลายแห่งมีเงินทุนและทรัพยากรด้านอื่นๆ มากกว่า มี  

กองเรือใหญ่กว่ากองเรือของกลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่า หรือมีการเข้าไปในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  

ที่ดีกว่า ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในตลาดระหว่างประเทศไม่เพียงพอที่จะทำให้ บริษัทฯ มีอิทธิพลในการกำหนด  

ระดับราคาได้ และอัตราค่าเช่าเรือ ถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 

 ในช่วงขาขึ้นของตลาด มักจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด (มีความเป็นไปได้ที่จะรวมถึงผู้ประกอบการเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่มีขนาดใหญ่กว่าและผู้ประกอบการเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ในปัจจุบัน) ดังนั้นจึงทำให้มีผู้ประกอบ

การรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้น และส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น ดังนั้นถ้าดูตามแนวโน้มในอดีตก็จะเห็น

ว่า เมื่อมีการเติบโตในตลาดโลกสูง หรือมีการเปลี่ยนสมดุลการค้าที่ทำให้เกิดตลาดที่เติบโตและมีอัตราค่าระวางสูง จากนั้น  

ก็จะมีการเพิ่มขนาดระวางบรรทุกมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปสู่ช่วงซบเซา โดยความกดดันทางด้านราคาจะรุนแรง

และอัตราค่าเช่าเรืออาจลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจต้องมีรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษากองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า 

 ในกรณีที่เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนได้รับความเสียหาย (เช่น จากสภาพอากาศหรืออุบัติเหตุ) เรือเหล่านี้จะถูกนำไป

ซ่อมแซมที่อู่แห้ง ซึ่งต้นทุนและระยะเวลาการซ่อมที่อู่แห้งนั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงเป็นไปได้ที่ค่าซ่อมแซมนั้นอาจเป็น

เงินจำนวนที่สูงและไม่อยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกัน การสูญเสียรายได้ในระหว่างที่เรือเหล่านี้ถูกซ่อมแซมและปรับปรุง

ใหม่ รวมทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการซ่อมแซมเหล่านี้ จะทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง นอกจากนี้ในบางครั้งพื้นที่

สำหรับการนำเรือเข้าอู่แห้งนั้นมีจำนวนจำกัด และไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่สะดวกต่อการนำเรือไปซ่อมแซมอีกด้วย 

 นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนในด้านของกฏระเบียบต่างๆ ของรัฐบาลและมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยหรือด้านอุปกรณ์อื่นๆ อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้กับ

เรือที่มีสภาพเก่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานเหล่านั้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรือ

บางลำเป็นเวลานาน หรือเป็นเวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น จึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเรือของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ต้อง  

เข้ารับการซ่อมแซมเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  

 เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนจะถูกหยุดการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อตรวจเช็คสภาพเรือและการ

ดูแลรักษาเรือตามปกติ ในกรณีที่เรือจำเป็นต้องถูกซ่อมแซมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็จะทำให้เวลาที่จะนำเรือกลับมาใช้

ประโยชน์ขยายออกไป ความล่าช้าดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งก็จะมีผลต่อการดำเนินงาน 

และสภาวะทางการเงิน 

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อรักษามาตรฐานของกองเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  

ให้อยู่ในระดับสูง เพื่อจำกัดระยะเวลาการหยุดใช้งาน อัตราการใช้ประโยชน์ของกองเรือในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 97.67 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการกำหนดช่วงเวลาการเข้าอู่แห้งของกองเรือ  

ล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งถึงสองปี และเจรจาขอพื้นที่ในอู่แห้งล่วงหน้า ในหลายๆ กรณีเราได้เจรจากับอู่ต่อเรือที่เราต้องการ  

เพื่อกำหนดราคาการนำเรือเข้าอู่แห้ง และเพื่อให้แน่ใจว่าเรือจะอยู่ใกล้กับสถานที่เหล่านี้ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่เรือต้องเข้าอู่แห้ง 
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ความล่าช้าในการรับมอบเรือใหม่ หรือการซ่อมแซมเรือที่มีอยู่อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของ
กลุ่มบริษัทโทรีเซน 

 แผนงานในการทยอยปรับปรุงกองเรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซน มีจุดประสงค์เพื่อลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ โดยแผนที่จะ

สั่งซื้อเรือต่อใหม่ที่จะได้รับในอนาคตนั้น จะมีการรับมอบตรงเวลาและจะสามารถใช้งานได้ตามแบบที่กำหนดไว้ ความล่าช้า

อย่างมากในการรับมอบเรือ หรือการมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ซึ่งก็จะมีผลต่อผลการดำเนินงาน และสถานภาพการเงินของบริษัทฯ ความล่าช้าในการส่งมอบเรืออาจเกิดขึ้นจากปัญหาของ  

อู่ต่อเรือ การไม่สามารถชำระหนี้ หรือเหตุสุดวิสัยที่กลุ่มบริษัทฯ หรืออู่ต่อเรือไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุผลอื่นๆ ในกรณี  

ที่เหตุการณ์เหล่านี้ และความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายหรือมีการทำประกันไม่เพียงพอ อาจ  

มีผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือการที่จะหาอู่ต่อเรือที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์การต่อเรือที่เพียงพอ และมีทีมงาน

ดูแลการต่อเรือใหม่ที่แข็งขัน ซึ่งจะทำการตรวจสอบดูแลการต่อเรือของกลุ่มบริษัทฯ สม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  

กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับเรือที่มีคุณภาพ ได้รับการแจ้งเตือน ถ้ามีความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการส่งมอบเรือล่าช้า นอกจากนี้ ทาง

กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาการซื้อเรือมือสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคาเรือตกต่ำ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับปรุง  

กองเรือ ระยะเวลาในการรับมอบเรือมือสองที่สั้นลงสามารถที่จะชดเชยการล่าช้าในการรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่จากอู่ต่อเรือ 

ต้นทุนการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะเพิ่มมากขึ้น และความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพจะลดลงในขณะที่เรือของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีอายุงานมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายได้ของ  
กลุ่มบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของกลุ่มบริษัทโทรีเซนซึ่งมีอายุสูงสุด 25 ปี มีขนาดระวาง

บรรทุกเฉลี่ยประมาณ 27,185 เดทเวทตัน และมีอายุเฉลี่ย 19.05 ปี โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและต้นทุนอื่นๆ ในการรักษา

เรือให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุงานของเรือ โดยปกติแล้วเรือเก่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงกว่าเรือที่เพิ่ง  

ต่อขึ้นใหม่ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดูแลรักษามากขึ้น และมีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีคุณภาพลดลง จึงอาจ

ทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงและลดความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้กฎระเบียบต่างๆ ของ

รัฐบาล ความปลอดภัยหรือมาตรฐานของอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุของเรือ อาจทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านั้น และอาจจำกัดลักษณะของประเภทการ  

ให้บริการของเรือได้  

 แผนการทยอยปรับปรุงกองเรือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอายุเฉลี่ยของกองเรือในช่วงระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้านี้ และโดย

ทั่วไปแล้ว เรือสั่งต่อใหม่จะมีประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีกว่าเรือเก่า 

กลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจไม่ได้รับใบรับรองของสถาบันจัดอันดับชั้นเรือ 

 เรือแต่ละลำจะต้องมีการตรวจสอบตามกำหนด การตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบระหว่างกาล การตรวจสอบ  

เพื่อเข้าอู่แห้ง และการตรวจสอบแบบพิเศษต่างๆ และบางครั้งเรือต้องผ่านการตรวจสอบอื่นๆ ตามกฏและข้อบังคับของ

ประเทศที่เรือจดทะเบียนไว้ โดยปกติแล้วจะมีการสำรวจเพื่อเข้าอู่แห้ง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบส่วนที่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลาสองครั้ง

ภายในเวลาห้าปี 

 



196 รายงานประจำปี 2552 

 ถ้าเรือลำใดไม่สามารถรักษามาตรฐานหรือไม่ผ่านการตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบระหว่างกาล การตรวจสอบ

เพื่อเข้าอู่แห้ง และการตรวจสอบแบบพิเศษ หรือการตรวจสอบอื่นๆ ที่ทำโดยสถาบันจัดอันดับ เรือลำนั้นจะไม่สามารถ  

ทำการค้าระหว่างท่าเรือและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ การที่เรือไม่สามารถรักษามาตรฐานหรือไม่สามารถผ่านการตรวจสอบ

นั้น อาจทำให้เรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้บริษัทประกันลดความคุ้มครอง 

ซึ่งการที่เรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้และการไม่สามารถปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวอาจทำให้รายได้ของ  

กลุ่มบริษัทโทรีเซนลดลงอย่างมาก 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน

อุตสาหกรรมการให้บริการนอกชายฝั่งนั้นขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนให้บริการงานขุดเจาะนอกชายฝั่ง ให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยผ่านเมอร์เมด และ

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนราคาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีผล

กระทบต่อกิจกรรมการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเมอร์เมดให้

บริการอยู่  

 บริษัทต่างๆ ที่สำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสำรวจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาตลาดของ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้อุปสงค์ของงานบริการนอกชายฝั่งต่างๆ ของกลุ่มบริษัทโทรีเซนลดตามลงไปด้วย  

การผลิตที่ลดต่ำลงและการเลื่อนระยะเวลาการขุดเจาะออกไปมีผลกระทบต่อธุรกิจและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเฉพาะต่างๆ เช่น วิศวกรรมโยธาใต้น้ำและการขุดเจาะน้ำมันเพื่อช่วยลดความ

ผันผวนของรายได้ ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใต้น้ำของกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจปลายน้ำ (downstream) โดยเฉพาะการ

ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างที่มีอยู่ ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย โดยไม่ต้องคำนึงถึง

ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะเป็นอย่างไร เรือขุดเจาะจะนำไปใช้ในงานขุดเจาะในส่วนของการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็น

ส่วนที่มีความผันผวนน้อยกว่าส่วนงานขุดเจาะด้านอื่นๆ และยังช่วยลดภาวะผลกระทบด้านความเสี่ยงจากการผันผวนของ

ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ 

อุปสงค์ของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ มีความผันผวน และผลของการดำเนินงานบริการ  
นอกชายฝั่งต่างๆ อาจมีความผันผวน 

 อุปสงค์ของการบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูงแต่อุปทานมีอยู่จำกัดจะมีอัตราค่าเช่าเรือ

สูง แต่ส่วนใหญ่มักจะตามด้วยช่วงเวลาที่มีอุปสงค์ต่ำ ทำให้อุปทานล้นตลาด และมีผลทำให้อัตราค่าเช่าเรือต่ำ การที่มีเรือสั่ง

ต่อใหม่ เรือที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง เรือขุดเจาะ หรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำเข้ามาใหม่ในตลาดทำให้เกิด

อุปทานในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ยากต่อการขึ้นอัตราค่าเช่า หรืออาจมีผลทำให้อัตราค่าเช่าลดลงไป ช่วงเวลาที่มีอุปสงค์ต่ำ

ทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และทำให้สินทรัพย์ต่างๆ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในบางช่วงเวลา ทรัพย์สินที่ให้บริการ

นอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ อาจต้องถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน หรือไม่เช่นนั้นแล้วกลุ่มบริษัทฯ ต้องยอมทำสัญญาที่ได้  

รับค่าตอบแทนต่ำตามสภาพตลาดในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการต่อสัญญา หรือทำสัญญาใหม่ 

และเงื่อนไขของสัญญาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ ของตลาดในเวลาที่มีการพิจารณาสัญญาต่างๆ ดังกล่าว  
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 นอกจากนี้ เนื่องด้วยสัญญาการให้บริการงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสัญญาระยะสั้น การ  

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เนื่องด้วยธุรกิจ

งานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นธุรกิจที่ทำสัญญาเป็นโครงการ ดังนั้น กระแสเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจ  

งานบริการนอกชายฝั่งจึงไม่อาจคาดเดาได้และอาจไม่สม่ำเสมอ และจากความผันผวนของอุปสงค์ของกลุ่มธุรกิจงานบริการ

นอกชายฝั่ง อาจทำให้ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งผันผวนได้ 

 อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์หลายชนิดของกลุ่มบริษัทฯ มีการทำสัญญาระยะยาวไปจนถึง 5 ปี โดยเฉพาะเรือขุดเจาะ ซึ่ง

สามารถประกันรายได้ที่ไม่ต้องได้รับผลกระทบจากสภาพตลาด และยังเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาด 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการดำเนินงานหลายอย่าง 

 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงหลายอย่างที่มาจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

อาทิ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ระเบิด การทะลักของน้ำมันออกจากบ่อ การเผชิญกับความดันผิดปกติ การระเบิดของปล่อง

ภูเขาไฟ ท่อน้ำมันแตกและน้ำมันรั่ว ความเสี่ยง ต่างๆ เหล่านี้อาจมีผลตามมาอย่างร้ายแรง รวมทั้งการสูญเสียของชีวิต  

หรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือของบริษัทลูกค้า สร้างมลภาวะต่อ  

สิ่งแวดล้อม การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการบาดเจ็บของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง และความเสียหายต่อ  

ชื่อเสียงกลุ่มบริษัทฯ   

 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากความขัดข้องของอุปกรณ์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการ

ซ่อมแซมนานและทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องสูญเสียไป กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องหยุดการดำเนินการบางส่วนถ้ามีอุปกรณ์

สำคัญส่วนใดชำรุดจนกว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถทดแทน และ/หรือ ซ่อมแซมส่วนนั้นได้ ความล้มเหลวในระบบการทำงาน  

หลักอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือ และอุปกรณ์และ  

ข้อพิพาททางการเมืองหรือทางกฏหมายที่ยืดเยื้อและมีผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ  

 กรณีที่กล่าวมามีผลกระทบต่อชื่อเสียงกลุ่มบริษัทฯ สภาวะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และความสามารถของ

กลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจบริการนอกชายฝั่งต่อไป 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนลงทุนอย่างต่อเนื่องในกองเรือ โดยเน้นการบำรุงรักษาอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการเข้าซ่อมแซมตาม

กำหนดระยะเวลา เพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้านความบกพร่องของอุปกรณ์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำด้านความ

ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวทางความ

ปลอดภัยที่ชัดเจน รวมไปถึง การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด และจัดโครงการเพื่อสร้างความตระหนักถึง

เรื่องความปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น  ลูกค้าก็มีการตรวจสอบกองเรืออยู่เป็นประจำ และได้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ เพื่อบันทึกใน

โครงการตรวจซ่อมและบำรุงรักษากองเรือ 

ลูกค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งมีจำนวนจำกัด และการสูญเสียลูกค้าที่สำคัญอาจทำให้
เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประกอบการทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

 ลูกค้าที่มีศักยภาพในธุรกิจนี้มีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะในธุรกิจขุดเจาะ และจำนวนโครงการที่มีศักยภาพในธุรกิจ

บริการนอกชายฝั่งก็มีจำนวนจำกัดเช่นกัน ในปีหนึ่งๆ จำนวนสัญญา และโครงการไม่กี่โครงการมีสัดส่วนที่สำคัญต่อรายได้

ของเมอร์เมด นอกจากนี้ เนื่องด้วยเมอร์เมดมีเรือขุดเจาะทั้งสิ้น 3 ลำ จึงสามารถให้บริการงานขุดเจาะแก่ลูกค้าไม่เกิน 3 ราย 

ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น การสูญเสียลูกค้าของธุรกิจการขุดเจาะไปรายหนึ่งทำให้มีผลกระทบ  
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ต่อธุรกิจการขุดเจาะ ถ้าเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าที่สูญเสียไปได้ เหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ

ต่อรายได้และผลกำไรโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

 รายได้และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง และผลประกอบการทางการเงินของกลุ่ม

บริษัทโทรีเซนอาจได้รับผลกระทบถ้าลูกค้าสำคัญรายใดของเมอร์เมดยกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธไม่ยอมทำสัญญากับเมอร์เมด 

และกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าเหล่านี้ได้ 

 กลุ่มบริษัทฯ ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความสัมพันธ์และชื่อเสียงที่ดีของบริษัทกับลูกค้ารายใหญ่ทุกราย และ  

ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีลูกค้ารายใดเลยที่ยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท หรือแม้แต่เมอร์เมดเองก็ไม่เคยมีปัญหาในการเข้าไป

ประมูลสัญญาฉบับใหม่ๆ จากลูกค้าที่เคยให้งานประมูล ในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ถ้าธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 ในปี 2553 เมอร์เมดได้ยืนยันแผนที่จะรับมอบเรือขุดเจาะใหม่ 1 ลำ (KM-1) และ เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้

น้ำที่ต่อใหม่อีก 3 ลำ คือ เรือ Mermaid Sapphire เรือ Mermaid Asiana และ เรือ Mermaid Endurer จะมีระยะเวลา  

ห่างระหว่างเวลาที่เมอร์เมดซื้อเรือ และเวลาที่เรือดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานได้ ในช่วงเวลานั้น สภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมอาจเปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลกระทบให้เมอร์เมดไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ได้คาดการณ์ไว้  

 แผนการขยายกิจการของเมอร์เมดต้องการความใส่ใจในด้านการบริหารอย่างมาก และต้องการทรัพยากรที่สำคัญ   

ทั้งในด้านการเงินและบุคลากร จากการเติบโตของเมอร์เมดส่งผลให้มีความต้องการทางด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการ  

และระบบทางการเงิน ระบบข้อมูลทางด้านกฎหมาย/การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 

 ในปี 2552 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีการดำเนินงานหลายประการเพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งรวมไปถึงการตั้ง

กลุ่มธุรกิจพลังงานขึ้นมาใหม่และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้ง

คณะผูบ้รหิารในการบรหิารงานหลกัขึน้ใหม ่ซึง่ประกอบไปดว้ย งานทรพัยากรบคุคล งานดา้นการเงนิ ดา้นเทคโนโลย/ีสารสนเทศ 

และด้านธุรกิจ รวมไปถึงการริเริ่มทำการทบทวนและปรับปรุง ระบบและขั้นตอนทางธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อสนับสนุนทุก  

กลุ่มธุรกิจรวมถึงเมอร์เมด ขั้นตอนการทบทวนและปรับปรุงนี้จะทำอย่างต่อเนื่องไปตลอดปี 2553 นอกเหนือจากนั้น ผู้จัดการ

ระดับอาวุโสของเมอร์เมดทุกๆ คน จะมีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลของงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มเมอร์เมด

ในระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อช่วยในการรักษาบุคลากรไว้ และเชื่อมผลงานของบุคลากรให้เข้ากับผลการดำเนินงาน 

อุตสาหกรรมธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทางด้านราคา 

 ตลาดและภูมิภาคที่เมอร์เมดทำธุรกิจอยู่มีการแข่งขันสูง ราคามักเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่าผู้รับเหมารายใด  

จะได้สัญญา คู่แข่งบางรายมีขนาดธุรกิจใหญ่กว่ากลุ่มบริษัทฯ โดยมีกองเรือที่หลากหลายกว่าหรือกองเรือที่มีลักษณะจำเพาะ

กว่า มีทรัพยากรที่มากกว่าของกลุ่มบริษัทฯ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และสามารถเข้าไปถึงภูมิภาคต่างๆ ได้ดีกว่า และ/หรือ 

มีต้นทุนเงินทุนที่ต่ำกว่ากลุ่มบริษัทฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้คู่แข่งเหล่านี้สามารถรับสถานการณ์ขาลงของอุตสาหกรรมได้ดีกว่า 

สามารถแข่งขันเรื่องราคาได้ และเคลื่อนย้าย สร้าง และ/หรือ หาสินทรัพย์เพิ่มเติมได้ ซึ่งปัจจัยทั้งปวงนี้มีผลต่อยอดขาย  

และความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ 
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การซื้อเรือใหม่เพิ่มเติมของเมอร์เมดจะเพิ่มความหลากหลายของกองเรือและทำให้กองเรือมีความสามารถมากขึ้น ซึ่งจะทำให้

เมอร์เมดสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คู่แข่งบางรายนั้นมีการแข่งขันโดยยึดเอาความสามารถใน

การดำเนินงานได้หลายๆ ภูมิภาค แต่เมอร์เมดจะให้บริการโดยเน้นไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเมอร์เมดได้สร้าง

ชื่อเสียงที่ดีในภูมิภาคนี้ และยังมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาคนี้ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีโอกาส

เติบโตทางธุรกิจ 

ต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซนอาจมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การทำกำไรของสัญญาระยะยาว 

 สัญญาทั้งหมดของเมอร์เมดสำหรับบริการการขุดเจาะและบริการวิศวกรรมโยธาใต้น้ำบางฉบับ มีการกำหนดราคา  

ค่าบริการคงที่ในระยะยาว สัญญาระยะยาวอัตราคงที่เหล่านี้ จำกัดความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการปรับอัตราค่าบริการ

ตามการเพิ่มขึ้นของต้นทุน เช่น ต้นทุนเงินเดือน และต้นทุนอะไหล่และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้

และผันผวนตามเหตุการณ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าวมีผลอย่างมากต่อความสามารถ

ในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ 

 เมอร์เมดมีการทำสัญญาระยะสั้นและระยะยาวผสมกันอยู่ ซึ่งทำให้เมอร์เมดสามารถทำให้ความเสี่ยงในด้านความ

ผันผวนของราคาตลาดในสัญญาระยะสั้นกับความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของราคาที่กำหนดไว้ของสัญญาระยะยาวนั้น  

สมดุลกัน 

การบำรุงรักษา และซ่อมแซมเรือขุดเจาะ และเรือของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งมีค่าใช้จ่ายสูง 

 การดำเนินงานของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งขึ้นอยู่กับทรัพย์สิน อย่างเช่นเรือขุดเจาะ และเรือสนับสนุนงาน

วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ กลุ่มบริษัทโทรีเซนต้องบำรุงรักษาเรือขุดเจาะและเรือเหล่านี้ให้มีมาตรฐาน และเพื่อรักษามาตรฐาน  

ของเรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ เช่น เรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำต้อง  

เข้ารับการบำรุงรักษาที่อู่แห้งทุกๆ 5 ปี การบำรุงรักษาเรือที่อู่แห้งนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากและไม่สามารถประกันได้ว่าจะ

ไม่มีค่าใช้จ่ายเกินงบ กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงเรือขุดเจาะหรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำใหม่ 

หรือต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซื้ออะไหล่และทรัพย์สินเพิ่มเติม นอกจากนี้ เนื่องจากเรือขุดเจาะและเรือหลายลำของ  

กลุ่มบริษัทฯ ไม่ใช่เรือใหม่ ต้นทุนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเรือเหล่านั้นอาจจะสูงกว่าเรือที่สั่งต่อใหม่  

 เนื่องจากไม่อาจมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถหาเงินสดจากการดำเนินงาน หรือจัดหาเงินกู้ยืม หรือเงินทุน  

โดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือเพียงพอเพื่อดำเนินการตามนี้ได้ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เพียงพอเพื่อการ  

ดำเนินงานได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง 

 เมอร์เมดสามารถจัดหาเงินทุนจำนวน 156 ล้านดอลลาร์สิงค์โปร์ จากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งทำให้  

มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ที่ 0.22 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และจากกระแสเงินสด

หมุนเวียนที่แข็งแกร่ง ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และจากเงินสดสำรองที่มีอยู่มากกว่า 200 ล้านดอลลาร์

สิงคโปร์ ทำให้เมอร์เมดมีฐานที่มั่นคงพอที่จะจัดการกับค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น  

โดยไม่คาดคิด 
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ความเสี่ยงทั่วไปของกลุ่มบริษัทโทรีเซน

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง และธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ต้องปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบการเดินเรือทะเล และภาระผูกพันต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากและอาจมีผลกระทบ  
อย่างมากต่อผลการดำเนินงานและสถานภาพการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

 การดำเนินงานขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลและบริการนอกชายฝั่ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎบัตร

ต่างๆ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการบริหาร การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้า และการปล่อยปิโตรเลียมและสารพิษ  

ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะ และเพื่ออนุรักษ์ชีวิตสัตว์ทะเล รวมทั้งกฏหมายและระเบียบ

ของประเทศ รัฐ และท้องถิ่นอื่นที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่เรือให้บริการ หรือจดทะเบียน การดำเนินงานขนส่งทางทะเลของเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการประกัน และข้อกำหนดความรับผิดชอบทางด้านการเงิน ซึ่งอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือจะต้องทำตามเงื่อนไขการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การอบรม

และข้อกำหนดที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยที่ได้รับการ

รับรอง และกระบวนการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉิน กฎระเบียบเหล่านี้รวมทั้ง ภาคผนวกที่หกของอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ ข้อปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการเพื่อการเดินเรือที่ปลอดภัยและป้องกันมลภาวะ 

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยของชีวิตในทะเล และกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยระหว่างประเทศ

สำหรับท่าเรือและเรือ  (International Convention for Prevention of Pollution from Vessels, Management Code for 

the Safe Operation of Ships and Pollution Prevention, the International Convention for Safety of Life at Sea และ 

the International Security Code for Ports and Ships)  

 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทโทรีเซน ต้องได้รับการอนุญาตและการอนุมัติรับรองในการดำเนินธุรกิจ ใน

อนาคต กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องต่ออายุใบอนุญาตเพื่อทำธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ง หรือต้องขอรับใบอนุญาตและใบรับรอง

ใหม่ อย่างไรก็ตาม ไม่อาจมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หรือได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองดังกล่าว

ตามกรอบเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ คาดไว้หรือไม่ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุ รักษา หรือได้มาซึ่งใบอนุญาตหรือใบรับรอง

ดังกล่าว อาจทำให้การดำเนินงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ สะดุด หรือล่าช้า และอาจส่งผลกระทบต่อการบริการ

นอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ธรุกจิของกลุม่บรษิทัโทรเีซนมคีวามเสีย่งทางธรุกจิอนัเนือ่งมาจากความสญูเสยีและภาระหนีส้นิ และถา้กลุม่บรษิทัฯ 
ไม่มีการประกันที่เพียงพอต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงหรือภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจริง อาจส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อสถานภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

 ความสูญเสียของทรัพย์สินทางทะเลอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวน การชน การ  

เกยตื้น อัคคีภัย เครื่องยนต์ขัดข้อง ความผิดพลาดของบุคคลากร เรืออาจถูกกักบริเวณ หรือเรืออาจจมและมีการรั่วไหลของ

น้ำมันที่ทำให้เกิดมลภาวะ ซึ่งอาจทำให้ถูกบุคคลอื่นเรียกร้องค่าเสียหาย นอกจากนี้ สินค้าในเรืออาจติดไฟ ระเบิด และ  

สารพิษอาจเป็นอันตรายต่อเรือ คน และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ในการออกแบบ  

และการปฏิบัติการของกองเรือ กลุ่มบริษัทโทรีเซนเคยประสบกับอุบัติเหตุและเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรือเป็นบางครั้ง  

และไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายกันอีกในอนาคต 

 แม้ว่ากลุ่มบริษัทโทรีเซนจะสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายส่วนใหญ่ได้จากบริษัทประกันภัย ค่าชดเชยความ  

เสียหายอาจต้องมีการหักเงินความเสียหายส่วนต้น และอาจมีข้อจำกัดอื่นๆ ซึ่งทำให้ไม่อาจแน่ใจได้ว่าการประกันภัยของ  
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กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทั้งหมดเสมอ หรือแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถทำตาม

เงื่อนไขตามข้อบังคับของการประกันที่เกี่ยวข้องสำหรับการชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย ถ้าเหตุการณ์ที่คล้ายคลึง

กันเกิดขึ้นอีกในอนาคต อาจทำให้เกิดความสูญเสียโดยตรงหรือมีภาระหนี้สินต่างๆ ความสูญเสียของกำไร หรือต้นทุนที่สูงขึ้น 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงาน สภาพทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่ได้มีการประกันที่เกี่ยวกับความสูญเสียของกำไร การสูญเสียของการว่าจ้าง ความล่าช้า ความ  

สูญเสียที่เป็นผลต่อเนื่อง หรือความสูญเสียของรายได้จากการที่เรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นข้อเรียก

ร้องต่อบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ความเสี่ยงบางอย่าง เช่น ความเสียหายทางเคมีชีวภาพไม่สามารถประกันได้ และจากการที่มี  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลเพิ่มมากขึ้น ผู้รับประกันและสมาคมพีแอนด์ไออาจขอเพิ่ม

ค่าเบี้ยประกันได้ ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ต้องการ หรือมีความเสียหายใดที่กลุ่มบริษัทฯ  

ต้องรับผิดชอบและไม่ได้ครอบคลุมด้วยกรมธรรม์ที่มีอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โอกาสในอนาคต สภาพทาง  

การเงิน และผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ 

สมาคมพีแอนด์ไอที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนเป็นสมาชิกอยู่ อาจขอให้สมาชิกเพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งอาจมี  
ผลกระทบต่อสภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนจะได้รับการชดเชยความเสียหายสำหรับภาระหนี้สินบางอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่เรือของกลุ่มบริษัทฯ 

ดำเนินการอยู่ จากการเป็นสมาชิกของการคุ้มครองและการชดเชยความเสียหายหรือสมาคมพีแอนด์ไอ สมาคมพีแอนด์ไอ  

เป็นสมาคมการประกันที่สมาชิกต้องช่วยออกเงินเพื่อช่วยสมาชิกคนอื่นรับผิดชอบความสูญเสียต่างๆ สมาคมพีแอนด์ไอมี  

จุดประสงค์ในการให้ประกันซึ่งกันและกันในกลุ่มโดยวัดจากจำนวนน้ำหนักเป็นตันรวมของเรือของสมาชิก การชดเชยความ

เสียหายจะจ่ายตามเบี้ยประกันรวมของสมาชิกสมาคมทั้งหมด แม้ว่าอาจมีการขอให้เพิ่มการสนับสนุนทางด้านการเงิน ถ้าเบี้ย

ประกันรวมไม่พอที่จะชำระค่าเรียกร้องชดเชยความเสียหายที่ส่งให้กับสมาคม การเรียกร้องความเสียหายที่ยื่นให้กับสมาคม 

อาจรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากสมาชิกของกลุ่มรวมทั้งการเรียกร้องต่างๆ ต่อสมาคมจากสมาคม  

พีแอนด์ไออื่นๆ ที่มีข้อตกลงระหว่างสมาคม สมาคมพีแอนด์ไอที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกอยู่อาจขอให้สมาชิกจ่ายเงิน

สนับสนุนเพิ่ม และจำนวนเงินเพิ่มดังกล่าวอาจมีจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทฯ 

ถ้ากลุ่มบริษัทโทรีเซนไม่สามารถดึงดูดและรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อาจ  
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

 ปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือความสามารถในการจัดจ้างบุคลากร การอบรม และ

รักษาเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เพื่อปฏิบัติงานและสนับสนุนงานด้านเทคนิคและหาลูกค้าให้กับบริษัทฯ ตลาดของเจ้าหน้าที่  

ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์นั้น มีความแข่งขันสูงและเติบโตขึ้นมากในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เนื่องจากการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของจำนวนเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะ โอกาสในการจ้างงานจากแหล่งต่างๆ และเงินเดือนที่  

สูงขึ้น ไม่สามารถประกันได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จในการสรรหาและอบรมบุคลากรที่มีฝีมือในราคาที่สมเหตุ  

สมผล ถ้ากลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ และความสามารถของ

กลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทางต้นทุน กลุ่มบริษัทฯ อาจประสบปัญหาจากการที่

บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ลดน้อยลงเนื่องจากการหมุนเวียนเข้าออกของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจนำไป  

สู่ภาวะที่เกิดการหยุดทำงานของเครื่องจักรสูงขึ้นและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อเป็นการลด  
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ความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงเพิ่มความพยายามในการจัดจ้าง พัฒนา ฝึกอบรม รวมถึงโครงการให้ผลตอบแทนกับ

บุคลากร เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่คาดหวังไว้  

ความสามารถของกลุ่มบริษัทโทรีเซนที่จะขยายธุรกิจ โดยการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น อาจจะได้รับผลกระทบ  
จากวิกฤตการณ์การให้สินเชื่อทั่วโลก 

 ในอดีตที่ผ่านมา การขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถได้รับสินเชื่อจากสถาบัน

การเงินต่างๆ  แต่จากวิกฤตการณ์สินเชื่อและการเงินทั่วโลกที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทำให้การได้รับสินเชื่อเพื่อใช้ขยายธุรกิจ 

รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนที่จะให้กับเรือขุดเจาะ เรือเดินทะเล และการซื้อสินทรัพย์อื่นๆ ลดลง และในกรณีที่สามารถหา  

สินเชื่อได้ก็มักจะมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ได้ผลตอบแทนที่ไม่จูงใจ ซึ่งจะทำให้เกิด  

ผลกระทบต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการขยายตัวด้านรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์ที่มีต้นทุนสูง 

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซนคือ การทำให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ที่ตกลงซื้อไว้แล้วมีการสนับสนุนทางการเงินรองรับ  

และแผนงานการขยายสินทรัพย์ในอนาคตได้คำนึงถึงภาวะวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกในปัจจุบัน รวมถึงโอกาสในการซื้อ 

สินทรัพย์ใหม่ๆ ในราคาที่คุ้มค่าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์นี้ 

การดำเนินการของกลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของลูกค้า 

 กลุ่มบริษัทโทรีเซนมีความเสี่ยงจากความสูญเสียจากการไม่ชำระเงิน หรือการที่ลูกค้าไม่ปฎิบัติตามสัญญา ถ้าลูกค้า

ของกลุ่มบริษัทฯ รายสำคัญรายใดไม่ชำระเงินหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ในช่วงธุรกิจซบเซาอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ  

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ หรือผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ถ้าลูกค้าสำคัญรายใดของกลุ่มบริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้ 

ผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ ผลจากการที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้จะส่งผลกระทบรุนแรง

มากต่อธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งที่อายุสัญญามีระยะเวลายาวกว่า มูลค่าของสัญญาสูงกว่าและมีจำนวนสัญญาน้อยกว่า 

 นโยบายของกลุ่มบริษัทโทรีเซน คือการทำงานร่วมกับบริษัทลูกค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นหลัก ซึ่งได้ทำการคัดเลือกจาก

กลุ่มบริษัทฯ แล้ว หรือในกรณีที่เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทฯ จะให้ลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนเริ่มปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร

ตารางที่33:การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการณวันที่30กันยายน2552

 รายชื่อกรรมการ ณ30กันยายน2551 เปลี่ยนแปลง ณ30กันยายน2552 

 1.  ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
    คู่สมรส 
2.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
 คู่สมรส 
3.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม  
 คู่สมรส 
4.  นางปรารถนา มงคลกุล 
  คู่สมรส 
5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
   คู่สมรส 
6.  นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ  
 คู่สมรส 
7.  ดร. ศิริ การเจริญดี  
  คู่สมรส 
8.  นางโจอี้ ฮอร์น  
   คู่สมรส 
9.  นายอัศวิน คงสิริ(1) 

  คู่สมรส 
10. นายเทอร์เจ สเก๊า(1) 

    คู่สมรส 

755,030        
395,000        
176,080 

0 
0 
0 

20,000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0         
0             
0 

75,503 
51,000 
20,908 

0 
0 
0 

2,000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

830,533        
446,000 

        196,988 
0 
0 
0 

22,000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0         
0 

             0 

 

 รวม 1,346,110 149,411 1,495,521 

 หมายเหตุ : (1)นายอัศวิน คงสิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 
และ นายเทอร์เจ สเก๊า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 

 

ตารางที่34:การถือครองหุ้นโดยผู้บริหารณวันที่30กันยายน2552

 รายชื่อผู้บริหาร ณ30กันยายน2551 เปลี่ยนแปลง ณ30กันยายน2552 

 1.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
 คู่สมรส 
2.  นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส(2) 

 คู่สมรส 
3.  นายจอห์น เครน(2) 

4.  นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร 
5.  นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์(3) 

 คู่สมรส 
6.  นายแอนดรูว์ ทอม สปริงกอล(4) 

 คู่สมรส 
7.  นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ(2)   
 คู่สมรส 

176,080 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,000 
0 

20,908 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
0 

        196,988 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,100 
0 

 

 รวม 177,080 21,008 198,088 

 หมายเหตุ : (1) ไม่รวมถึงการถือครองหุ้นของผู้บริหารในบริษัทย่อย 
 (2) นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส นายจอห์น เครน และ นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของ  

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 
 (3) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  

 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 
 (4) นายแอนดรูว์ ทอม สปริงกอล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 
 

 

   
 

 

   



204 รายงานประจำปี 2552 

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตารางที่35:ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ณวันที่15ตุลาคม2552(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)

 ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % 

 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 112,560,948 15.90  

 2. State Street Bank and Trust Company 44,392,453 6.27  
 3. Norbax INC., 13 24,285,306 3.43  
 4. HSBC (Singapore) Nominee Pte Ltd 17,860,530 2.52  
 5. Mellon Bank, N.A. 16,339,103 2.31  
 6. Morgan Stanley & Co. International Plc 10,590,353 1.50  
 7. State Street Bank and Trust Company, For London 9,617,380 1.36  
 8. State Street Bank and Trust Company, For Australia 9,267,060 1.31  
 9. The Bank of New York (Nominees) Limited 8,718,470 1.23  
 10. Nortrust Nominee Limited - Melbourne Brunch Future 7,904,660 1.12  
  Fund Client    

 รวม 261,536,263 36.94 

นโยบายจ่ายเงินปันผล

 ช่วงเวลาและจำนวนเงินปันผล (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด และ
เงินสดที่มีอยู่ ข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ตามสัญญากู้เงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้น และไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทย่อยและ  
บริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ 
แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไป  
ตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร   
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายไทย ตัวอย่างเช่น กฎหมายกำหนดไว้ว่าการประกาศ
และจ่ายเงินปันผลประจำปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการเสนอ และในกรณี
การประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังห้ามจ่าย
เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรเงิน
ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งห้าม  
จ่ายเงินปันผลหากบริษัทอยู่ในภาวะล้มละลายหรืออาจเข้าข่ายล้มละลาย ถ้าทำการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท โทรีเซน
ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ยกเว้น บริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง  
กับการเดินเรือที่มีขนาดเล็ก และบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งจากการที่เมอร์เมดเป็นบริษัท  
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ คณะกรรมการของเมอร์เมดจะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียว
กับคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ รวมถึง ผลตอบแทน  
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสม ผลประกอบการที่คาดไว้ในอนาคต ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และแผนการการลงทุน
อื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาทุนเงินกู้ต่างๆ เป็นต้น 
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตารางที่35:ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ณวันที่15ตุลาคม2552(วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด)

 ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % 

 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 112,560,948 15.90  

 2. State Street Bank and Trust Company 44,392,453 6.27  
 3. Norbax INC., 13 24,285,306 3.43  
 4. HSBC (Singapore) Nominee Pte Ltd 17,860,530 2.52  
 5. Mellon Bank, N.A. 16,339,103 2.31  
 6. Morgan Stanley & Co. International Plc 10,590,353 1.50  
 7. State Street Bank and Trust Company, For London 9,617,380 1.36  
 8. State Street Bank and Trust Company, For Australia 9,267,060 1.31  
 9. The Bank of New York (Nominees) Limited 8,718,470 1.23  
 10. Nortrust Nominee Limited - Melbourne Brunch Future 7,904,660 1.12  
  Fund Client    

 รวม 261,536,263 36.94 

นโยบายจ่ายเงินปันผล

 ช่วงเวลาและจำนวนเงินปันผล (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด และ
เงินสดที่มีอยู่ ข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ตามสัญญากู้เงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้น และไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทย่อยและ  
บริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ 
แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไป  
ตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร   
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายไทย ตัวอย่างเช่น กฎหมายกำหนดไว้ว่าการประกาศ
และจ่ายเงินปันผลประจำปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการเสนอ และในกรณี
การประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังห้ามจ่าย
เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสมใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรเงิน
ไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้นตามข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งห้าม  
จ่ายเงินปันผลหากบริษัทอยู่ในภาวะล้มละลายหรืออาจเข้าข่ายล้มละลาย ถ้าทำการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท โทรีเซน
ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ยกเว้น บริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง  
กับการเดินเรือที่มีขนาดเล็ก และบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งจากการที่เมอร์เมดเป็นบริษัท  
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ คณะกรรมการของเมอร์เมดจะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียว
กับคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ รวมถึง ผลตอบแทน  
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสม ผลประกอบการที่คาดไว้ในอนาคต ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และแผนการการลงทุน
อื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาทุนเงินกู้ต่างๆ เป็นต้น 

 

รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ

 หลักการว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่เน้นย้ำในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

(มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุพันธกิจของตนได้สำเร็จ การกำกับ  

ดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  คณะกรรมการและ  

ฝ่ายบริหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวพร้อมกับการคำนึงถึง  

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นด้วย  

 คณะกรรมการบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” และจะเรียกกรรมการแต่ละท่านว่า “กรรมการ”) มีบทบาท

สำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าวคือการดูแลการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายให้  

แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมบริหาร ซึ่งจะปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

ต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เข้ากับกฎระเบียบ  

ดังกล่าว การกำกับดูแลกิจการที่ดีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการ  

ปฏิบัติและตัวอย่างที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทในกลุ่มโทรีเซน  


1.นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และพยายามศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น  

ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

อย่างมีระบบ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการตัดสินใจใน

ระดับสูง อีกทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อีกด้วย  

 นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ตระหนักถึงบทบาทพิเศษของคณะกรรมการ ในการเป็นตัวเชื่อมในห่วงโซ่อำนาจ

ระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมบริหาร นอกจากนี้ นโยบายยังมีเนื้อหา

ครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงบทบาทควบคู่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อื่นๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส  

 วัตถุประสงค์อันสำคัญยิ่ง ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการก็เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีจริยธรรม 

และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินการและการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติ  

ตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นโยบาย  

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมา แผนกตรวจสอบภายในได้

ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การกำหนดทิศทางของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 

ความรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยรวมเป็นของประธานคณะกรรมการ  

 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้ความสัมพันธ์

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพในระหว่างการประชุมกรรมการนัดต่างๆ  
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ซึ่งหมายถึงประธานคณะกรรมการจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารระหว่างการ

ประชุมคณะกรรมการ และต้องติดต่อกับกรรมการท่านอื่นตลอดจนผู้ถือหุ้น  

 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้  

 1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 


2.ผู้ถือหุ้น:สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

 (ก) สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผย ข้อมูล  

วิธีทำบัญชี การใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและการตัดสินใจใดๆ จะต้องทำด้วย

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้น  

  บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ในเวลา  

อันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารผ่าน  

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีธรรมเนียมปฎิบัติที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการ  

ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  

  นโยบายของบริษัทฯ กำหนดว่า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน  

และเพียงพอเกี่ยวกับวาระการประชุมที่มีการนำเสนอซึ่งจะแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวการประชุม โดยหนังสือบอกกล่าว  

การประชุมดังกล่าวจะส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม  

  ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ และลงคะแนน

เสียง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่สำคัญ โดย บริษัทฯ สนับสนุนการเปิดเผย  

ข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ  

ผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านบริหารจัดการและรายงานการเงินอย่างเท่าเทียม อีกทั้ง

ยังมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการจัดสรรเงินปันผลและค่าตอบแทนอีกด้วย  

  ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระ

ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนตน  

  เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการ

เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ และเสนอวาระการประชุม  

ผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ โดยบริษัทฯ พยายาม

ตอบทุกคำถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 
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 (ข) การประชุมผู้ถือหุ้น

  นโยบายของบริษัทฯ คือจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน

อย่างเต็มที่โดยได้รับข้อมูลอย่างดีก่อนหน้าที่จะใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 

เดือนนับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม การดำเนินการประชุม  

ไปจนถึงการนำส่งรายงานการประชุม 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย  

1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ใช้การสื่อสารทางอีเล็คโทรนิคในการรายงาน ดังนั้น เอกสารเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมด  

ได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com   

  รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง มีดังนี้  

  (ข.1) วิธีการก่อนการประชุม

   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือ

บอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ให้กับผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2552 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดว่าจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อน  

การประชุมแต่ละครั้ง นอกจากนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันล่วงหน้า

ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการจะมีอยู่ใน  

แต่ละวาระของการประชุม  

   ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานที่จัดการ

ประชุม วาระการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้น  

ในการใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม  

   ข้อมูลที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึง 

   1. รายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม 

   2. ข้อมูล เช่น รายชื่อและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระในปีดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย 

   3. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้

แนะนำให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของตนด้วย  

 

  (ข.2) ณที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่างผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะ และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ในการนับคะแนน พร้อม

กันนี้บริษัทฯ ได้เตรียมดวงตราไปรษณีย์ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมาทางไปรษณีย์อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ  
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ได้มีการนำระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส 

   สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ได้มีการดาวน์โหลดบันทึกการ

ประชุมผู้ถือหุ้นลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดูการประชุมย้อนหลังได้ 

  (ข.3) ระหว่างการประชุม

   ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 กรรมการทั้งหมด 

11 ท่าน ซึ่งรวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุมครบทุกคน ประธานคณะกรรมการและกรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นอย่างเป็น

ทางการ ประธานคณะกรรมการได้อธิบายถึงวิธีลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระ  

การประชุม 

   เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอ

ระหว่างการประชุมทั้งหมด บริษัทฯ จัดการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียง  

ของตนอย่างเท่าเทียมกัน ประธานคณะกรรมการให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้งคำถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

การดำเนินการของบริษัทฯ  ตลอดจนรายงานการเงินประจำปี โดยไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการหรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ความกระจ่างระหว่างการประชุมและยังได้พบปะกับผู้ถือหุ้นอย่าง  

ไม่เป็นทางการ หลังจากนั้น คะแนนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าที่ออกโดยผู้ถือหุ้นเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะได้รับ

การนับอย่างเป็นทางการ 

  (ข.4) วิธีการหลังการประชุม

   บริษัทฯ จัดเตรียมและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายใน 14 วันหลังการประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้รับการ

บันทึกและนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 หรือ 14 วันหลังจากวันประชุม  

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com   

 

3.นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

และบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับความได้เปรียบในการแข่งขัน 

และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

ภายในองค์กร กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงานและฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า   

ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  และมีนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วยการปฏิบัติ  

ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย  

 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และทันต่อเวลา  โดย บริษัทฯ ใช้นโยบายเกี่ยวกับการรับแจ้งประเด็นข้อสงสัย

ต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการซักถามบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อซักถามมายังคณะกรรมการตรวจสอบ  

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งประเด็นข้อซักถามดังกล่าวจะถูกนำมาหารือ และประเด็นที่มีความสำคัญจะถูกรายงาน  

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีคำสั่งให้ทำการสืบสวนประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมต่อไป  

 (ก) ผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการเพื่อสร้าง  

ความเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันโดยคำนึงถึง

ความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เน้นการดำเนินการเพื่อสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ  

ผ่านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ 

และการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุด

ที่จะปกป้องทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ  

 (ข) พนักงาน

  บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์

อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และดูแลให้พนักงานเหล่านั้นยังคงอยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังได้จัดการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและ

บรรยากาศที่ดีในสถานประกอบการ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ  

ให้กับพนักงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันทันตกรรม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคล

ภายนอก ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง  

ชมรมโทรีเซนคลับ (Thoresen Club) ขึ้นมาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น งานกีฬาสี งานท่องเที่ยวนอกสถานที่   

และงานปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ 

TTA Happy Everyday ซึ่งในโครงการนี้จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การนั่งวิปัสนากรรมฐาน การเล่นโยคะ และการนวด

เพื่อผ่อนคลาย เพื่อให้กับพนักงานทุกคนได้ร่วมทำหลังเวลาเลิกงาน  

 (ค) ฝ่ายบริหาร

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้  

จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับผู้อื่นในธุรกิจเรือเดินทะเล  

และบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย ในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

ระดับสูงเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังมีอิสระในการทำงานในหน้าที่และ  

ความรับผิดชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอีกด้วย  

 (ง) คู่สัญญา

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้าและอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็น

สัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัทฯ มีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกัน  
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  สำหรับคู่ค้าและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการรวมฐานข้อมูล (centralised 

approach) ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและและยุติธรรม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อบุคคล

เหล่านี้ด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อให้คู่ค้าและเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทน  

ที่ยุติธรรม บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะปฏิบัติตามพันธสัญญาใดๆ  

ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้  

  สำหรับคู่แข่ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับคู่แข่งอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลโดยจะไม่มี

การล่วงละเมิดความลับของคู่แข่งหรือได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ฉ้อโกง 

 (จ) ลูกค้า

  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ 

จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง  

ของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า บริษัทฯ จึงทุ่มเททั้งฝีมือและ

ประสบการณ์ และให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี ปกป้องความลับของลูกค้า และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 

ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าจะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อเป็นไปตาม  

ข้อบังคับตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเท่านั้น 

 (ฉ) ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยึดมั่นในการรักษา

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความใส่ใจ กับประเด็นต่างๆ ที่กระทบ

ต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ดูได้ในรายงานประจำปี หน้า 92 ถึงหน้า 97 


4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ข้อมูล  

ที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือราคาหุ้น

และหลักทรัพย์ใดที่บริษัทฯ ออกอย่างถูกต้องแม่นยำ เพียงพอและครบถ้วน ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเวลาอันเหมาะสมด้วยวิธีที่

โปร่งใสผ่านช่องทางที่เป็นธรรมและเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ   

เป็นไปบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ  

 ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ คือ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ทำหน้าที่

เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ประชุมและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังน้ี  

 1. การประชุมตัวต่อตัวกับผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้และนักวิเคราะห์ (มากกว่า 70 ครั้งในปี 2552) 

 2. การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์เพื่อพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครั้งล่าสุดของบริษัทฯ (4 ครั้ง  

ในปี 2552) 



รายงานประจำปี 2552 211

 3. การประชุมนักลงทุน (17 ครั้งในปี 2552) 

 4. โรดโชว์ (2 ครั้งในปี 2552) 

 นอกจากโอกาสข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางการสื่อสารอีกหลายช่องทางซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี รายงาน  

การเงินประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ส่งเสริม  

การใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บนเว็บไซต์ของ  

บริษัทฯ ยังมีข่าวที่บริษัทฯ นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนำเสนอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบทสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ 

และบทสัมภาษณ์ในนิตยสารอีกด้วย  

 นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดงานแถลงข่าวเป็นประจำเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่

สำคัญให้สาธารณชนได้รับทราบ เช่น การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากการเปิดเผย

ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ได้กระทำอยู่แล้ว  

 ท่านใดที่ต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-0569 ต่อ 363 หรืออีเมล์ 

charmaine_u@thoresen.com  


5.คณะกรรมการ

 (ก) โครงสร้างคณะกรรมการ

  จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  

ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ

จำนวน 10 ท่าน และกรรมการส่วนใหญ่ (จำนวน 8 ท่านจากทั้งหมด 10 ท่าน) เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการที่มาจาก 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะมีจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด  

  กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้ 

  1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และควรตั้งคำถาม

ที่สำคัญ เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ 

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 

  3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น  

ของตนอย่างอิสระ โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง 

  4. กรรมการควรจัดประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมประชุมอยู่ด้วยอย่างสม่ำเสมอและพยายามทุก

วิถีทางเพื่อหาโอกาสที่จะพูดคุยประเด็นธุรกิจกับฝ่ายบริหาร  

  5. กรรมการอิสระควรส่งหนังสือยืนยันให้กับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของตนตามคำจำกัดความ  

ของบริษัทฯ ในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และทุกๆ ปีหลังจากนั้นหากได้มีการกำหนดไว้ 

  6.  โดยหลักแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดี ระยะเวลา

ในการดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามาดำรง
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ตำแหน่งแทนได้ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่บุคคลนั้นๆได้

สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะยังมิได้กำหนดระยะเวลาใน

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ  แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปีหรือ 4 วาระไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดำรง

ตำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านั้น ซึ่งควรจะพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนทำ

ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้

กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 

  (ก.1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

   กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา และได้รับค่าตอบแทนเป็น

ประจำทุกเดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า  

  (ก.2) กรรมการอิสระ

   กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจาก

คณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  

   คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง   

   1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัท

ร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5  

   2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

   3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและ

ธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น  

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย  

ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

   5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

   6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่

เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ  

การแต่งตั้ง 

   7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น  

ที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง   

พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่น  

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

   9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ  

  (ก.3) คณะกรรมการ

   ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 

ท่าน (ร้อยละ 10 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ร้อยละ 10 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด)  

และกรรมการอิสระ 8 ท่าน (ร้อยละ 80 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการประกอบ  

ไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้ 

ตารางที่36:รายนามคณะกรรมการ

 ชื่อ ตำแหน่ง 

 1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานคณะกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ  
 4. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ  
 5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ  
 6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระ  
 7. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ  
 8. นางโจอี้ ฮอร์น กรรมการอิสระ  
 9. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ  
 10. นายเทอร์เจ สเก๊า  กรรมการอิสระ  
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   5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

   6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่

เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ  

การแต่งตั้ง 

   7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น  

ที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง   

พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่น  

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

   9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ  

  (ก.3) คณะกรรมการ

   ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 

ท่าน (ร้อยละ 10 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน (ร้อยละ 10 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด)  

และกรรมการอิสระ 8 ท่าน (ร้อยละ 80 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการประกอบ  

ไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้ 

ตารางที่36:รายนามคณะกรรมการ

 ชื่อ ตำแหน่ง 

 1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานคณะกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 3. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ  
 4. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ  
 5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ  
 6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระ  
 7. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ  
 8. นางโจอี้ ฮอร์น กรรมการอิสระ  
 9. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ  
 10. นายเทอร์เจ สเก๊า  กรรมการอิสระ  
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  (ก.4) การแยกตำแหน่ง

   คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหนึ่งคนให้เป็นประธานคณะกรรมการ ประธาน  

คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นบิดาของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นกรรมการที่

มีความเป็นอิสระ แม้ท่านจะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก็ตาม 

   ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่  

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง 

กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถามสำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง 

   อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

กรรมการจะประชุมกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน  

เจ้าหน้าที่บริหารในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบ

ของฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงาน

เหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงสอดรับกับฝ่ายบริหาร

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการระบุขอบเขตหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหารทุกระดับไว้อย่างเป็น  

ลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน 

 (ข) บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ

  (ข.1) คณะกรรมการ

   คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎและระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  

คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   1. ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่อ

ให้การดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

   2. บริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และกฎ  

ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

   3. จัดทำและให้ความเห็นชอบ  แผนงาน  การดำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สำคัญ 

   4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบ

บัญชีและการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ  

   5. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนมาตรการ

เพื่อนำมาแก้ไขและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว  

   6. ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น 
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   7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน 

   8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

   คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และ

เพื่อให้เป็นไปตามแผน คำสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ  

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่  

เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะ  

ที่สอดคล้องกับกรอบค่านิยมหลัก พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (Core Value, Mission, and Vision (VMV) Framework) ของ  

บริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

  (ข.2)กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   อำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้  

   1. ดูแลให้การปฏิบัติการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผน  

ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของหน่วยงานราชการ  

ที่เกี่ยวข้อง  

   2. ติดตามและจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับสภาพธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการให้คำ

แนะนำว่าด้วยทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด 

   3. พิจารณาและการให้ความเห็นชอบธุรกรรมทางธุรกิจตามคำสั่งของคณะกรรมการ และภายใต้

ขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด 

   4. จัดการและดูแลหน่วยงานภายในองค์กรทั้งหมด ทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึง  

ฝ่ายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ 

   5. เป็นตัวแทนบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และผู้มีอำนาจในการ

ควบคุม 

   6. ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และดำเนินการในด้านการส่งเสริมชื่อเสียงและ     

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

   7. ทำงานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มอบหมาย 

   8. ดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

   9. กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ก่อนนำส่งคณะกรรมการ  
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  (ข.3) ประธานคณะกรรมการ

   ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ในการดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

หนึ่งท่านให้เป็นประธานในที่ประชุมนั้น ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของ

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม (ถ้ามี) ตลอดจนจัดการให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่ง  

การประชุมนั้น  

 (ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะมอบหมายการพิจารณา

เรื่องในรายละเอียดให้กับคณะกรรมการชุดย่อยและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีที่เป็นกระบวนการของตน) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ในกรณีที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ)  

  คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 

(Remuneration Committee) รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้งสาม  

คณะนี้ปรากฎอยู่ด้านล่างนี้ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com 

  (ค.1) เลขานุการบริษัท

   คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล ให้เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับ

การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

   โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานคณะกรรมการ และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงาน  

ต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มปฏิบัติการ รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

(http://www.thoresen.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” 

  (ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปดว้ยกรรมการตอ่ไปนี ้นางปรารถนา มงคลกลุ (ประธานคณะกรรมการ  

ตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และ นายอัศวิน คงสิริ ทั้งนี้ นายอัศวิน คงสิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

แทน นายบียอร์น ออสตรอม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยพร้อมกันนี้ได้  

แต่งตั้งนางปรารถนา มงคลกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนเป็นกรรมการอิสระ 

และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 8 ครั้งในปี 2552 โดยนางปรารถนา มงคลกุล และ ดร. ศิริ การเจริญดี  

เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง นายอัศวิน คงสิริ เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น  

4 ครั้ง  

   คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน ซึ่งจำเป็นต่อ  

การทำงานในหน้าที่ของตน หัวหน้าทีมผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงินและบัญชีและผู้จัดการ

แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต่างเข้าร่วมการประชุมสำคัญทุกครั้งก่อนการเปิดเผยรายงานการเงินรายไตรมาสของ  

บริษัทฯ ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในโดยไม่มี  

ฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย  
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   คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯในการปฎิบัติงานในหน้าที่ของ

ตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลและ  

การจำกัดอำนาจทางด้านการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละปีจะมีการกำหนดวาระล่วงหน้า เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัทฯ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการทันทีหลังการ

ประชุมทุกครั้ง ระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้น

ร่วมกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงินและบัญชี และผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีภายนอก 

   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้ 

   1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรงของกระบวนการรายงาน

ข้อมูลทางการเงิน โดยการประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน  

รายไตรมาส และรายปี 

   2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

เพื่อให้มั่นใจในความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและ

ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

    • สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ

ให้มั่นใจว่า ไม่มีการจำกัดขอบเขตการปฏิบัติงาน 

    • ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

    • พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 

    • พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับ

ดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

    • สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การ

บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายภายใน  

ของบริษัทฯ 

   3. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

   4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ  

บริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ 

    • สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของ

ทรัพยากร ขอบเขตการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี  

ของบริษัท 

    • สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและ

มิได้มีการจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ 
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    • ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

    • พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีและกำกับดูแลการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว  

    • ในระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้จัดการแผนกตรวจสอบ

ภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

   5. สอบทานการดำเนินธุรกิจรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินรายการค้าระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ  

ในประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงความสมเหตุสมผลของ  

การดำเนินรายการเพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

   6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบใน

รายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

    • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

    • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

    • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชีโดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี นอกจากนี้ ในทุกๆ 

ห้าปี จะมีการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าทีมผู้สอบบัญชีใหม่ 

    • ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

    • จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

    • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

    • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

   7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

ตรวจสอบ 

   8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตร โดยขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

   งานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำไปจนสำเร็จในปี 2552 นี้ รวมถึง  

   1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการเงินรายปีและรายไตรมาสทั้งหมด ก่อนแนะนำให้

คณะกรรมการตีพิมพ์รายงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้อภิปรายและทำการตัดสินใจอย่างใช้วิจารณญานเต็มที่  
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และสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและประมาณการสำคัญๆ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานที่ได้จัดเตรียม การ  

นำเสนอข้อมูล รวมทั้งคำแนะนำอิสระที่ได้จากผู้สอบบัญชีภายนอก 

   2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน ในฝ่ายปฏิบัติการเรือ ฝ่ายบริการขนส่งสินค้าแบบประจำเส้นทางและแบบไม่ประจำเส้นทาง และแผนกบัญชี 

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคู่มือการปฏิบัติงานบัญชีและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ระบบสารสนเทศใหม่ของบริษัทที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 

   3. แผนกตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพในการ

ควบคุมของบริษัทประจำปี มีการพิจารณารายงานที่ได้จากการตรวจสอบภายในและการสนองตอบของฝ่ายบริหารอย่าง

ละเอียด การอภิปรายรายงานเหล่านี้มีส่วนต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบควบคุม

ภายในของบริษัท  

  (ค.3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

   คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ภายนอกและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้ 

   1. แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือนายสุดวิณ  

ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3534 หรือ นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 แห่ง  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีการเงิน 2552 

   2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 2.965 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ  

บริษัทฯ และงบการเงินรวม หลังพิจารณาข้อกำหนด และค่าธรรมเนียมในการว่าจ้างการสอบบัญชีตามที่มีการเสนอแล้ว  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงให้คณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน  และแนะนำคณะกรรมการให้แต่งตั้ง        

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเป็นผู้สอบบัญชีอีกครั้ง โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งต่อไปที่

กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2553  

  (ค.4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

   คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้ ดร. พิชิต นิธิวาสิน (ประธาน  

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน) ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการในคณะกรรมการกำหนด  

ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมกัน 5 ครั้งในปี 2552  

   หน้าที่หลักของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึง  

   1. แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบ

การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจำปี/ พิเศษ (โบนัส)  และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่ 

    • กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป 

    • กรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการ 
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   2. แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบ

การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่ 

    • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

    • ผู้บริหารที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   3. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ 

    • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

    • ผู้บริหารที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   4. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ  

อนุมัติ 

   5. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามที่จะ

กล่าวต่อไปด้านล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการรับทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป 

    •  ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการ

ผลักดันและบริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ 

    • เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มี

ขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

   ในปี 2552 Mercer (Thailand) Ltd. และ Development Dimension International, Inc (DDI) ได้รับการ

ว่าจ้างให้จัดทำนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ใหม่ โดยขอบเขตในการทำงานดังกล่าวนั้น ประกอบด้วยการพัฒนาการจัด

ลำดับชั้นงาน (job grade) สำหรับทุกตำแหน่งงาน การเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบัน และการพัฒนาเครื่องมือใน

การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ กลุ่มทรัพยากรบุคคลจะได้นำมาใช้จัดทำแผนการให้ผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น

และระยะกลางเพื่อเสนออนุมัติต่อไป 

   หลักการสำคัญดังต่อไปนี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติ  

   1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม 

   2. องค์ประกอบสำคัญๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำมาเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการบรรลุ  

เป้าหมายของการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการนำผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหาร

และผู้ถือหุ้น 

   3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัววัดผลการปฏิบัติงานและ

ความสามารถที่กำหนด 

   4. นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ  

ผู้ถือหุ้น  
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   ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนฉบับใหม่ของบริษัทฯ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งบการเงินปี 2553 เป็นต้นไป 

   คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในตลาด เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด

ระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนปะจำปี ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับบุคคลากร

เป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความสำเร็จของบริษัทฯ  และผลการดำเนินงานของ  

คู่แข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ  

   ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ผลตอบแทนจูงใจใน

ระยะยาว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ 

   คณะกรรมการกำหนดระดับเงินค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด ให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัด

ที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ จากแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหน 

   ค่าตอบแทนกรรมการ ฉบับเดือนกันยายน 2549 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปรับปรุงแผนการ

ให้ผลตอบแทนให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำ

ปี (โบนัส) เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 15 ซึ่งข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และ

ผลตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

  (ค.5) คณะกรรมการสรรหา

   คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ประกอบด้วย นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม (ประธาน  

คณะกรรมการสรรหา) ดร. พิชิต นิธิวาสิน ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ 

   คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในปี 2552 หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหา ได้แก่ 

   1. กำหนดกระบวนการและเกณฑ์ในการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือก

ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ 

   2. ทบทวนและเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือก (ไม่ว่าจะ  

โดยคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ 

ศักยภาพ จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   3. เสนอและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ หรือ

เสนอให้แต่งตั้งกรรมการท่านเดิมให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดย  

คำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานและผลการทำงานของกรรมการ (เช่น การเข้าประชุม ความพร้อม และความร่วมมือ)  

   4. ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มี

คุณสมบัติเป็นไปตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

   5. เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้

กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

   6. ระบุและเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนตำแหน่ง

ที่ว่างในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
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   7. ทบทวนผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 

   8. เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนสืบทอดงาน 

(succession plan) เพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายนั้น และทบทวนแผนสืบทอดงาน (succession plan) ของประธานกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายปี 

   9. ทบทวน และให้คำเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ  

คณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ โดยคำนึงถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยทบทวนอย่างน้อย  

1 ครั้งทุกๆ รอบงบการเงิน 

   10. จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ หรือมีจำนวน  

ขั้นต่ำตามสัดส่วนหรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฏหมายหรือกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 

   11. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยรวมต่อ  

คณะกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ  

ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว เกณฑ์วัดผลงานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ  

จากคณะกรรมการ 

    ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วม

ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสรรหา  รวมทั้งในกรณีเสนอชื่อสมาชิกใหม่ที่สมควรเข้ารับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ 

   12. สนับสนุนช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ    

   คณะกรรมการได้ทำแผนการสืบทอดงาน (succession planning) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงสร้างของ

คณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ได้เข้ามา  

ร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 และนางโจอี้ ฮอร์น ได้เข้ามาร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ  

เมื่อเดือนมกราคม 2551 และจากการสรรหากรรมการที่จะมาเข้ามามีส่วนร่วมในกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อ นายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการอิสระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และได้รับ  

ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น สำหรับในการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี 2553 คณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้ นายสตีเฟน 

ฟอร์ดแฮม นางปรารถนา มงคลกุล นางโจอี้ ฮอร์น และนายเทอร์เจ สเก๊า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  

อีกวาระหนึ่ง 

 (ง) ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

  (ง.1) ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ

   คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญา  

ที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์  

แหง่ประเทศไทยและนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จำกดั (มหาชน) นอกจากนี ้ธรุกรรม  

ดงักลา่วจะตอ้งทำในลกัษณะเสมอืนทำรายการกบับคุคลภายนอกทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั และดำเนนิการ 

โดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
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ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ บันทึกที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดจะต้องนำส่ง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีกรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม  

อยู่ด้วย  

   ในปี 2552 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมี

เนื้อหาสรุปเกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคล  

ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือรายการ

กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน 30 วันหลังจาก  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่  

แก้ไขใหม่ให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

   คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรม

ดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน คู่สัญญาใน  

ธุรกรรม เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินที่เกี่ยวข้อง  

   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหา  

ผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ ที่อาจนำไปสู่  

การขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้

เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมี  

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ 

   คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังได้ย้ำเน้นการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท ซึ่งหมายถึงธุรกรรม

ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติด้วย 

  (ง.2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

   คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานใน

ตำแหน่งของตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้าม  

ใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด  

และห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

   กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และฐานะการถือ

ครองหุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกท่านซื้อขาย

หุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของ  

บริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของ  

บริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน  
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 (จ) การควบคุมภายใน

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

และการปฏิบัติงานในทุกระดับ บริษัทฯได้กำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงอำนาจบริหารไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร นอกจากนี้ แผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ยังช่วย  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเด็นทาง

ด้านการบัญชีการเงิน การปฏิบัติตามระบบและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  

การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงินอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับการควบคุมภายใน บริษัทฯ ให้  

ความสำคัญใน 5 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้  

  1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

   บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้ออำนวยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และใช้

ในการติดตามผล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที่เหมาะสมนั้นจะส่ง

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. การบริหารความเสี่ยง

   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณถึง  

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างประเทศ ราคาน้ำมัน อุบัติเหตุ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา จึงถูกนำมา

พิจารณาอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายบริหาร และนำไปสู่การกำหนดกระบวนการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว 

   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดได้รับมอบหมายให้ช่วยพัฒนาแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรให้แก่บริษัทฯ เพื่อ 

   • ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

   • ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง 

   • สร้างกระบวนการที่เป็นระบบในการทำความเข้าใจและจัดการกับความเสี่ยงของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

  3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

   บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในแต่ละแผนกไว้ และได้ทำการติดตามตรวจสอบอย่าง

สม่ำเสมอ  กรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่  

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การ

ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการเพื่อกำหนดอำนาจ หน้าที่ ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน   

ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการกำหนดระดับการควบคุมและบำรุงดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

อย่างเหมาะสม และขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการกำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายควบคุมและ  
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ฝ่ายประเมินผลออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี  

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอต่อ  

ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน บริษัทฯใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและประเมินผล  

การปฏิบัติงาน รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อเหตุการณ์ 

  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

   ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของ

ฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสาร

ข้อมูล ทั้งนี้วัตถุประสงค์เบื้องต้นก็เพื่อความถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจโดยบริษัทฯ  

ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อ  

การตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการได้ถูกจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการล่วงหน้าก่อน  

การประชุม  

  5. ระบบการติดตาม

   จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ

บริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็

สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่แผนกตรวจสอบภายใน

ทำการตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

   ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงาน  

การตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระ

สำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการ

  โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น  

เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่าง ในปี 2552 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณาทิศทาง

เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญ 

โดยปกติเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้งและจัดส่งเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาประเด็นการประชุม 

  เลขานุการบริษัทฯ จะจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการภายใน 14 วันหลังวันประชุม รายงาน  

การประชุมจะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตรวจสอบต่อไป  

  คณะกรรมการกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหน้าที่

ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าประชุม  

คณะกรรมการในปี 2552 มีดังนี้  
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ตารางที่37:รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี2552

 ชื่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ที่ประชุม
คณะกรรมการ

กำหนด
ค่าตอบแทน

ที่ประชุม
คณะกรรมการ

สรรหา



ที่ประชุม
ปกติ

ที่ประชุม
เฉพาะกิจ

รวม ที่ประชุม
ปกติ

ที่ประชุม
เฉพาะกิจ

รวม

 1.  ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 3/4 4/7 7/11 - - - - -  

 2.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  4/4 7/7 11/11 - - - - -  

 3.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 3/4 5/7 8/11 - - - - 5/5  

 4.  นางปรารถนา มงคลกุล 4/4 6/7 10/11 4/4 4/4 8/8 - -  

 5.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 4/4 5/7 9/11 - - - 5/5 5/5  

 6.  นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ  4/4 7/7 11/11 - - - 5/5 5/5  

 7.  ดร. ศิริ การเจริญดี 4/4 7/7 11/11 4/4 4/4 8/8 5/5 4/5  

 8.  นางโจอี้ ฮอร์น  4/4 4/7 8/11 - - - - -  

 9.  นายอัศวิน คงสิริ (1) 3/3 3/4 6/7 2/2 2/2 4/4 - -  

 10. นายเทอร์เจ สเก๊า (1) 2/2 2/2 4/4 - - - - -  

 
หมายเหตุ :  (1) นายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมกราคม 2552 และนายเทอร์เจ สเก๊า เข้าดำรงตำแหน่ง      
     กรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2552  

 (ช) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ

  คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 8 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็น  

ผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำทุกๆ 3 ปี กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสัญญาจ้างงานกับบริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  

  คณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกภายในคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ทำให้

ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลงแต่ประการใด เมื่อเทียบกับคณะกรรมการในปีพ.ศ. 2548  สมาชิกคนเดียวที่ยังคงดำรง

ตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันคือประธานคณะกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับเชิญให้มาเข้าร่วมบนพื้นฐานของ  

เกณฑ์ต่างๆ โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความสามารถที่จะมีส่วนร่วมผลักดันกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยกำหนดว่ากรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารโดยทั่วไปไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 10 ปี หรือ 4 วาระ ไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควรหลัง

พิจารณาความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ตลอดจนการที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนทำประโยชน์ต่อให้บริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน 

และที่คาดการณ์ในอนาคต ในกรณีที่กรรมการท่านใดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่อยู่ไม่ครบวาระ 

กรรมการท่านนั้นต้องเข้ารับการเลือกตั้งในทันทีหลังได้รับแต่งตั้งแล้ว  

  คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 

กันยายน 2552 โดประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ

แต่ละท่าน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ 
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ตารางที่37:รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี2552

 ชื่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ที่ประชุม
คณะกรรมการ

กำหนด
ค่าตอบแทน

ที่ประชุม
คณะกรรมการ

สรรหา



ที่ประชุม
ปกติ

ที่ประชุม
เฉพาะกิจ

รวม ที่ประชุม
ปกติ

ที่ประชุม
เฉพาะกิจ

รวม

 1.  ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 3/4 4/7 7/11 - - - - -  

 2.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  4/4 7/7 11/11 - - - - -  

 3.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 3/4 5/7 8/11 - - - - 5/5  

 4.  นางปรารถนา มงคลกุล 4/4 6/7 10/11 4/4 4/4 8/8 - -  

 5.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 4/4 5/7 9/11 - - - 5/5 5/5  

 6.  นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ  4/4 7/7 11/11 - - - 5/5 5/5  

 7.  ดร. ศิริ การเจริญดี 4/4 7/7 11/11 4/4 4/4 8/8 5/5 4/5  

 8.  นางโจอี้ ฮอร์น  4/4 4/7 8/11 - - - - -  

 9.  นายอัศวิน คงสิริ (1) 3/3 3/4 6/7 2/2 2/2 4/4 - -  

 10. นายเทอร์เจ สเก๊า (1) 2/2 2/2 4/4 - - - - -  

 
หมายเหตุ :  (1) นายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมกราคม 2552 และนายเทอร์เจ สเก๊า เข้าดำรงตำแหน่ง      
     กรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2552  

 (ช) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ

  คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 8 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็น  

ผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำทุกๆ 3 ปี กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสัญญาจ้างงานกับบริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  

  คณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกภายในคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ทำให้

ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลงแต่ประการใด เมื่อเทียบกับคณะกรรมการในปีพ.ศ. 2548  สมาชิกคนเดียวที่ยังคงดำรง

ตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันคือประธานคณะกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับเชิญให้มาเข้าร่วมบนพื้นฐานของ  

เกณฑ์ต่างๆ โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความสามารถที่จะมีส่วนร่วมผลักดันกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยกำหนดว่ากรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารโดยทั่วไปไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 10 ปี หรือ 4 วาระ ไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควรหลัง

พิจารณาความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ตลอดจนการที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนทำประโยชน์ต่อให้บริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน 

และที่คาดการณ์ในอนาคต ในกรณีที่กรรมการท่านใดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่อยู่ไม่ครบวาระ 

กรรมการท่านนั้นต้องเข้ารับการเลือกตั้งในทันทีหลังได้รับแต่งตั้งแล้ว  

  คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 

กันยายน 2552 โดประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ

แต่ละท่าน โดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ 

  ทั้งนี้ การประเมินแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 6 ประเด็น ดังนี้ 

  1. โครงสร้างและคุณลักษณะของคณะกรรมการ 

  2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  3. การประชุมคณะกรรมการ 

  4. ผลงานของคณะกรรมการ 

  5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

  6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ 

  ผลการประเมินในภาพรวมในเรื่องข้างต้นดังกล่าวนั้น สรุปได้ว่า มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี  

บางเรื่องที่ควรมีการปรับปรุง เช่น การทบทวนและติดตามดูแลในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และการทบทวน

และติดตามดูแลนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการนำไปปฎิบัติของบริษัทฯ 

 (ซ) ค่าตอบแทน

  (ซ.1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

   นโยบายของคณะกรรมการคือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม  

ในการทำหน้าที่ดังกล่าว 

   ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบัน ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 

คณะกรรมการยังได้กำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารอาวุโสจากคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจำนวน

เงินค่าตอบแทนนี้จะพิจารณาจากความรับผิดชอบของผู้บริหารดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อ

บริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และที่คาดการณ์ในอนาคต และหากเป็นไปได้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะสะท้อนระดับค่าตอบแทนที่

ให้กับผู้บริหารอาวุโสในตลาดธุรกิจอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ 

  (ซ.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยและเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในปี2552

   (ซ.2.1)ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด

    ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

    ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน

สำหรับคณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้  

       • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนที่

กำหนดในปีปฏิทิน 2551 กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับเบี้ย

ประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของเบี้ยประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ) 

       • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า

ของเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) ขณะที่กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง 
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       • ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาจะได้รับเบี้ย

ประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของเบี้ยประชุมของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) 

ขณะที่กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง 

       • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ 

       • จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทาง

ในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี 

เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ15 ของผลตอบแทนเงิน

ลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน 

   หมายเหตุ : * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก 

     กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง           

               ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม  

รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ทั้งหมดปรากฎตามตารางด้านล่างนี้ 

ตารางที่38:ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี(โบนัส)ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 หน่วย : บาท  

 ชื่อ

คณะกรรมการ เบี้ยประชุม รวม
(ค่าตอบแทน
มาตรฐานและ
เบี้ยประชุม



ค่าตอบแทน
มาตรฐาน (1)

โบนัส คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

1.  ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต  3,360,000 -     378,000 -  - -    3,738,000

2.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต         - - - - - - -

3.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม    420,000 - 225,000 - -      72,000    717,000

4.  นางปรารถนา มงคลกุล    420,000 -  270,000 352,000 - -    1,042,000

5.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน    420,000 -  270,000  -    78,000      60,000     828,000

6.  นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ   420,000 -   315,000 -     60,000      60,000    855,000

7.  ดร. ศิริ การเจริญดี   420,000 -   315,000 320,000     60,000      50,000    1,165,000

8.  นางโจอี้ ฮอร์น   420,000 -   270,000 -  - -    690,000

9.  นายอัศวิน คงสิริ (2)    280,000 -  270,000 160,000 - -    710,000

10. นายเทอร์เจ สเก๊า (2)    231,000 -  180,000 - - - 411,000

 รวม 6,391,000 - 2,493,000 832,000 198,000 242,000 10,156,000 

 หมายเหตุ :  (1) ค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนที่กำหนดในปีปฏิทิน 2551 
 (2) นายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมกราคม 2552 และนายเทอร์เจ สเก๊า เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  

 ของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2552 

 

    • ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่รายงานตรงต่อ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งสิ้น 6 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 35.14 ล้านบาท  
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       • ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาจะได้รับเบี้ย

ประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของเบี้ยประชุมของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) 

ขณะที่กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง 

       • กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ 

       • จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทาง

ในการจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี 

เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ15 ของผลตอบแทนเงิน

ลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน 

   หมายเหตุ : * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก 

     กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง           

               ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม  

รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ทั้งหมดปรากฎตามตารางด้านล่างนี้ 

ตารางที่38:ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี(โบนัส)ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 หน่วย : บาท  

 ชื่อ

คณะกรรมการ เบี้ยประชุม รวม
(ค่าตอบแทน
มาตรฐานและ
เบี้ยประชุม



ค่าตอบแทน
มาตรฐาน (1)

โบนัส คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

1.  ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต  3,360,000 -     378,000 -  - -    3,738,000

2.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต         - - - - - - -

3.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม    420,000 - 225,000 - -      72,000    717,000

4.  นางปรารถนา มงคลกุล    420,000 -  270,000 352,000 - -    1,042,000

5.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน    420,000 -  270,000  -    78,000      60,000     828,000

6.  นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ   420,000 -   315,000 -     60,000      60,000    855,000

7.  ดร. ศิริ การเจริญดี   420,000 -   315,000 320,000     60,000      50,000    1,165,000

8.  นางโจอี้ ฮอร์น   420,000 -   270,000 -  - -    690,000

9.  นายอัศวิน คงสิริ (2)    280,000 -  270,000 160,000 - -    710,000

10. นายเทอร์เจ สเก๊า (2)    231,000 -  180,000 - - - 411,000

 รวม 6,391,000 - 2,493,000 832,000 198,000 242,000 10,156,000 

 หมายเหตุ :  (1) ค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนที่กำหนดในปีปฏิทิน 2551 
 (2) นายอัศวิน คงสิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมกราคม 2552 และนายเทอร์เจ สเก๊า เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  

 ของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2552 

 

    • ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่รายงานตรงต่อ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งสิ้น 6 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 35.14 ล้านบาท  

   (ซ.2.2)ค่าตอบแทนอื่น

    เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ จ่ายให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวม 6 คน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น  

3.59 ล้านบาท  

 (ฌ) การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ

  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้จัดการปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ของ  

คณะกรรมการ ในการประชุมดังกล่าว จะมีการชี้แจงนโยบายของบริษัทฯ และธุรกิจหลักๆ รวมทั้งข้อบังคับบริษัทฯ  

การนำเสนอ (presentations) ล่าสุดนี้ ตลอดจนรายงานประจำปีปีล่าสุดในคู่มือกรรมการ 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงการทำงานของกรรมการ

ในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ 6 ท่านได้เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”)) ซึ่งรวมถึงหลักสูตร Director Certification Program 

(“DCP”) และหลักสูตร Director Accreditation Program (“DAP”) และหลักสูตร Finance for Non-Finance Director 

Program (“FN”) และหลักสูตร Role of Chairman (“RCP’) 

  บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการอบรมในหลักสูตร

ดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม 


6.จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์จำกัด(มหาชน)

 (ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีแนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการ ดังนี้ 

  1. ความยุติธรรม

   บริษัทฯ เชื่อในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีกว่าบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  2. ความเป็นมืออาชีพ

   บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นเลิศด้วยการทำงาน

ให้ได้ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  3. การทำงานเชิงรุก

   บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และ

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ 

  4.  วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

   บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ  
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 (ข) จรรยาบรรณ

  คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบกรอบค่านิยมขององค์กร พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (VMV Framework) เพื่อเป็น

แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขณะนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อนำกรอบค่านิยม พันธกิจ และ

วิสัยทัศน์ดังกล่าวมาใช้ โดยเน้นค่านิยมหลัก 4 ประการของบริษัทฯ  

  ค่านิยมหลัก 4 ประการได้แก่  

  1. คุณธรรม:เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผย และซื่อสัตย์ต่อกันและกันในการทำงานร่วมกัน จะปฏิบัติตามที่ให้

สัญญาไว้ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน  

  2. ความเป็นเลิศ: เราจะทำงานด้วยมาตรฐานระดับสูงในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาสภาพ

แวดล้อม ความมั่นคง การบริการ เราพร้อมรับมือกับงานท้าทายเสมอ และจะดำเนินธุรกิจของเราอย่างมืออาชีพ 

  3. จิตสำนึกของการร่วมกันเป็นทีม:เราใส่ใจในลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าของเรา และจะปฏิบัติตนในอันที่จะ

ส่งเสริม และสร้างสรรค์การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม และเคารพต่อกันและกัน 

  4. การยึดมั่นในพันธะ:เราจะคำนึงถึงอนาคตของบริษัทฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลและ  

ความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ  

  นโยบายของคณะกรรมการ คือ กรรมการจะดำรงจริยธรรมในระดับสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งหมด คณะกรรมการยินยอมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น นอกกลุ่มบริษัทฯ  

ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและความเห็นชอบของคณะกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารเมื่อได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ของบริษัทอื่นๆ นั้นจะรับค่าตอบแทนจากบริษัทอื่นๆ นั้นเป็นรายได้ส่วนตัวก็ได้ โดยทั่วไปการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทนอกกลุ่มบริษัทฯ จะจำกัดให้เป็นกรรมการไม่เกิน 2 บริษัทเท่านั้น ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถทำงาน  

เป็นกรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการทำหน้าที่ของตน

ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ 
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับ  

ที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์  

ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อน  

ที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดู  

ในหัวข้อรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ 
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รายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบของงบ  

การเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ามีดังต่อไปนี้:  

 บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ

(บาท)
นโยบายการ
คิดราคา



 1. บริษัท ชิดลม มารีน 
เซอร์วิสเซส แอนด์ 
ซัพพลายส์ จำกัด 

บริษัท กัลฟ   
เอเจนซี่ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำกัด 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.9  
ในบริษัท ชิดลม มารีน   
เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ 
จำกัด และถือครองหุ้น  
ร้อยละ 51 ในบริษัท กัลฟ  
เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ทั้งสองบริษัทฯ  
มีกรรมการร่วมกัน   

บริษัท ชิดลม มารีน 
เซอร์วิสเซส แอนด์ 
ซัพพลายส์ จำกัด ให้เช่า
โกดังสินค้าและบริการ  
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ ให้กับ บริษัท   
กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1,230,733.53 
(บันทึกเป็นรายได้

ค่าบริการ) 

ราคาปกติที่  
ให้กับบุคคล
ภายนอก 
 

 

 2. บริษัท เมอร์เมด   
มาริไทม์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท กัลฟ   
เอเจนซี่ คัมปะนี   
(ประเทศไทย) จำกัด 

TTA ถือหุ้นร้อยละ  57.14   
ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) และ  
ถือครองหุ้นร้อยละ 51 ใน
บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำกัด   
ทั้งสองบริษัทฯ มีกรรมการ
ร่วมกัน   

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) แบ่งพื้นที่
ส่วนหนึ่งของสำนักงาน 
(ประมาณ 317 ตรม.)  
ณ ชั้น 9 อาคารอรกานต์ 
ให้ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ 
คัมปะนี (ประเทศไทย) 
จำกัด เช่าพื้นที่ 

1,673,760.00 
(บันทึกเป็นรายได้

อื่นๆ)  

ราคาปกติที่  
ให้กับบุคคล
ภายนอก 
 

 

 3. บริษัท เมอร์เมด   
มาริไทม์ จำกัด 
(มหาชน) และ  
บริษัทย่อย  

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ 
คัมปะนี  
(ประเทศไทย) จำกัด 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 57.14   
ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น  
ร้อยละ 51 ในบริษัท กัลฟ  
เอเจนซี่ คัมปะนี   
(ประเทศไทย) จำกัด 
   
ทั้งสองบริษัทฯ มีกรรมการ
ร่วมกัน   

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่  
คัมปะนี (ประเทศไทย) 
จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ
การนำของออกจากท่าเรือ/  
ท่าอากาศยานตามพิธีการ
ศุลกากร การขนส่งสินค้า 
รวมทั้งการคิดค่าระวาง
ขนส่งสินค้า แก่ บริษัท 
เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย  

43,310,898.90 
(บันทึกเป็น  

ค่าใช้จ่ายบริการ
จากธุรกิจ  

นอกชายฝั่ง) 

ราคาปกติที่  
ให้กับบุคคล
ภายนอก 
 

 

 บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ

(บาท)
นโยบายการคิด

ราคา


 4. บริษัท เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด 

บริษัท เวิลด์คลาส 
อินสไปเรชั่น   
เอสดีเอ็น บีเอชดี  

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษัท เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 
ในบริษัท เวิลด์คลาส   
อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น   
บีเอชดี โดย TTA ถือหุ้น  
ทางอ้อมในทั้งสองบริษัท     

บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ 
เซอร์วิสเซส จำกัดให้  
เงินกู้ยืมจำนวน 
1,147,988,712.23 บาท   
แก่ บริษัท เวิลด์คลาส 
อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น   
บีเอชดี เพื่อการชำระ  
ค่างวดในการซื้อเรือ
วิศวกรรมโยธาใต้น้ำลำใหม่ 
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 
2552 บริษัท เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด ได้รับคืนเงินกู้เต็ม
จำนวนแล้ว โดยมีการเรียก
เก็บอัตราดอกเบี้ย LIBOR +
ร้อยละ 3.5 สำหรับส่วน  
ที่เป็นเงินกู้ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และ 8.5% 
สำหรับส่วนที่เป็นเงินกู้   
ริงกิตมาเลเซีย  

8,285,470.52  
(บันทึกเป็นรายได้
จากดอกเบี้ย) 

อัตราดอกเบี้ย 
อ้างอิงใกล้เคียง
กับต้นทุนการ  
กู้ยืมของบริษัท  
ที่ให้กู้ 
 
 

 

 5. บริษัท เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด  

บริษัท อัลลายด์ 
มารีน แอนด์ 
อิควิปเมนท์ เอสดีเอ็น 
บีเอชดี  

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษัท เมอร์เมด
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 
22.5 ในบริษัท อัลลายด์ 
มารีน แอนด์ อิควิปเมนท์  
เอสดีเอ็น บีเอชดี ผ่าน 
บริษัท เวิลด์คลาส   
อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น   
บีเอชดี  

TTA ถือหุ้นทางอ้อมในทั้งสอง
บริษัท     

บริษัท อัลลายด์ มารีน 
แอนด์ อิควิปเมนท์   
เอสดีเอ็น บีเอชดี เช่าเรือ
จากบริษัท เมอร์เมด
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด  

5,050,069.26 
(บันทึกเป็น  

รายได้ค่าบริการ
จากธุรกิจ  

นอกชายฝั่ง) 

ราคาปกติที่  
ให้กับบุคคล
ภายนอก 
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 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบของงบ  

การเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ามีดังต่อไปนี้:  

 บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ

(บาท)
นโยบายการ
คิดราคา



 1. บริษัท ชิดลม มารีน 
เซอร์วิสเซส แอนด์ 
ซัพพลายส์ จำกัด 

บริษัท กัลฟ   
เอเจนซี่ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำกัด 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.9  
ในบริษัท ชิดลม มารีน   
เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ 
จำกัด และถือครองหุ้น  
ร้อยละ 51 ในบริษัท กัลฟ  
เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ทั้งสองบริษัทฯ  
มีกรรมการร่วมกัน   

บริษัท ชิดลม มารีน 
เซอร์วิสเซส แอนด์ 
ซัพพลายส์ จำกัด ให้เช่า
โกดังสินค้าและบริการ  
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ ให้กับ บริษัท   
กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1,230,733.53 
(บันทึกเป็นรายได้

ค่าบริการ) 

ราคาปกติที่  
ให้กับบุคคล
ภายนอก 
 

 

 2. บริษัท เมอร์เมด   
มาริไทม์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท กัลฟ   
เอเจนซี่ คัมปะนี   
(ประเทศไทย) จำกัด 

TTA ถือหุ้นร้อยละ  57.14   
ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) และ  
ถือครองหุ้นร้อยละ 51 ใน
บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำกัด   
ทั้งสองบริษัทฯ มีกรรมการ
ร่วมกัน   

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) แบ่งพื้นที่
ส่วนหนึ่งของสำนักงาน 
(ประมาณ 317 ตรม.)  
ณ ชั้น 9 อาคารอรกานต์ 
ให้ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ 
คัมปะนี (ประเทศไทย) 
จำกัด เช่าพื้นที่ 

1,673,760.00 
(บันทึกเป็นรายได้

อื่นๆ)  

ราคาปกติที่  
ให้กับบุคคล
ภายนอก 
 

 

 3. บริษัท เมอร์เมด   
มาริไทม์ จำกัด 
(มหาชน) และ  
บริษัทย่อย  

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ 
คัมปะนี  
(ประเทศไทย) จำกัด 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 57.14   
ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น  
ร้อยละ 51 ในบริษัท กัลฟ  
เอเจนซี่ คัมปะนี   
(ประเทศไทย) จำกัด 
   
ทั้งสองบริษัทฯ มีกรรมการ
ร่วมกัน   

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่  
คัมปะนี (ประเทศไทย) 
จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับ
การนำของออกจากท่าเรือ/  
ท่าอากาศยานตามพิธีการ
ศุลกากร การขนส่งสินค้า 
รวมทั้งการคิดค่าระวาง
ขนส่งสินค้า แก่ บริษัท 
เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย  

43,310,898.90 
(บันทึกเป็น  

ค่าใช้จ่ายบริการ
จากธุรกิจ  

นอกชายฝั่ง) 

ราคาปกติที่  
ให้กับบุคคล
ภายนอก 
 

 

 บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ

(บาท)
นโยบายการคิด

ราคา


 4. บริษัท เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด 

บริษัท เวิลด์คลาส 
อินสไปเรชั่น   
เอสดีเอ็น บีเอชดี  

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษัท เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 25 
ในบริษัท เวิลด์คลาส   
อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น   
บีเอชดี โดย TTA ถือหุ้น  
ทางอ้อมในทั้งสองบริษัท     

บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ 
เซอร์วิสเซส จำกัดให้  
เงินกู้ยืมจำนวน 
1,147,988,712.23 บาท   
แก่ บริษัท เวิลด์คลาส 
อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น   
บีเอชดี เพื่อการชำระ  
ค่างวดในการซื้อเรือ
วิศวกรรมโยธาใต้น้ำลำใหม่ 
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 
2552 บริษัท เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด ได้รับคืนเงินกู้เต็ม
จำนวนแล้ว โดยมีการเรียก
เก็บอัตราดอกเบี้ย LIBOR +
ร้อยละ 3.5 สำหรับส่วน  
ที่เป็นเงินกู้ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และ 8.5% 
สำหรับส่วนที่เป็นเงินกู้   
ริงกิตมาเลเซีย  

8,285,470.52  
(บันทึกเป็นรายได้
จากดอกเบี้ย) 

อัตราดอกเบี้ย 
อ้างอิงใกล้เคียง
กับต้นทุนการ  
กู้ยืมของบริษัท  
ที่ให้กู้ 
 
 

 

 5. บริษัท เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด  

บริษัท อัลลายด์ 
มารีน แอนด์ 
อิควิปเมนท์ เอสดีเอ็น 
บีเอชดี  

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
100 ในบริษัท เมอร์เมด
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 
22.5 ในบริษัท อัลลายด์ 
มารีน แอนด์ อิควิปเมนท์  
เอสดีเอ็น บีเอชดี ผ่าน 
บริษัท เวิลด์คลาส   
อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น   
บีเอชดี  

TTA ถือหุ้นทางอ้อมในทั้งสอง
บริษัท     

บริษัท อัลลายด์ มารีน 
แอนด์ อิควิปเมนท์   
เอสดีเอ็น บีเอชดี เช่าเรือ
จากบริษัท เมอร์เมด
ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 
จำกัด  

5,050,069.26 
(บันทึกเป็น  

รายได้ค่าบริการ
จากธุรกิจ  

นอกชายฝั่ง) 

ราคาปกติที่  
ให้กับบุคคล
ภายนอก 
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 บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ

(บาท)
นโยบายการคิด

ราคา


 6. บริษัท โทรีเซนไทย   
เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) 

 

บริษัท กัลฟ   
เอเจนซี่ คัมปะนี   
(ประเทศไทย) จำกัด  

TTA ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน
บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำกัด   
ทั้งสองบริษัทฯ มีกรรมการ
ร่วมกัน   

บริษัท โทรีเซนไทย  
เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) ให้เงินกู้ยืม 
จำนวน 27,323,000 บาท 
กับ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ 
คัมปะนี (ประเทศไทย) 
จำกัด โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2552 มูลค่า  
เงินต้นของเงินกู้คงเหลือ
เท่ากับ 11,323,000 บาท 
โดย TTA เรียกเก็บอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ MOR +  
ร้อยละ 1 ต่อปีสำหรับ
วงเงินกู้ดังกล่าว  

996,309.00 
(บันทึกเป็นรายได้
จากดอกเบี้ย) 

อัตราดอกเบี้ย 
อ้างอิงใกล้เคียง
กับต้นทุนการ  
กู้ยืมของบริษัท  
ที่ให้กู้ 
 
 

 


ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ  

บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

ของ บริษัทฯ เป็นหลัก  


มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

 ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บุคคลภายนอก และหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฎิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

 
นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

 กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการ  

ที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม   

 ลำดับที่ ชื่อบริษัท
ชนิดของ

หุ้น
จำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้ว

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น%

มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้



 ประเภทธุรกิจ:ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

 1. บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด 
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8  
ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2250-0569  
โทรสาร (0) 2254-9417 

หุ้นสามัญ 9,470,000 9,470,000 99.9 10  

หุ้นบุริมสิทธิ์ 3,030,000 3,029,994    

 2. บริษัท เฮอร์มิส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 270,000 269,994 99.9 100  

 3. บริษัท เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100  

 4. บริษัท ทอร์สตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100  

 5. บริษัท ทอร์สกิปเปอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100  

 6. บริษัท ทอร์เซลเลอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100  

 7. บริษัท ทอร์ซัน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100  

 8. บริษัท ทอร์สปิริต ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100  

 9. บริษัท ทอร์สกาย ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100  

 10. บริษัท ทอร์ซี ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100  

 11. บริษัท ทอร์ มาสเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,880,000 1,879,993 99.9 100  

 12. บริษัท ทอร์ เมอร์แชนท์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 200,000 199,994 99.9 100  

 13. บริษัท ทอร์ มารีเนอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 350,000 349,994 99.9 100  

 14. บริษัท ทอร์ เมอร์คิวรี่ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 600,000 599,994 99.9 100  

 15. บริษัท ทอร์ กัปตัน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,530,000 1,529,994 99.9 100  

 16. บริษัท ทอร์ ไพล็อต ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 800,000 799,993 99.9 100  

 17. บริษัท ทอร์ จัสมิน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 700,000 699,993 99.9 100  

 18. บริษัท ทอร์ แชมเปี้ยน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100  

 19. บริษัท ทอร์ ออร์คิด ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 472,500 472,493 99.9 100  

 20. บริษัท ทอร์ นาวิเกเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 990,000 989,993 99.9 100  

 21. บริษัท ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,150,000 1,149,993 99.9 100  

 22. บริษัท ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100  

 23. บริษัท ทอร์ โลตัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 630,000 629,993 99.9 100  

 24. บริษัท ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 450,000 449,993 99.9 100  

 25. บริษัท ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 450,000 449,993 99.9 100  

 26. บริษัท ทอร์ เวนเจอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100  

 27 บริษัท ทอร์ นอติก้า ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 753,000 752,993 99.9 100  
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 บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ

(บาท)
นโยบายการคิด

ราคา


 6. บริษัท โทรีเซนไทย   
เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) 

 

บริษัท กัลฟ   
เอเจนซี่ คัมปะนี   
(ประเทศไทย) จำกัด  

TTA ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน
บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำกัด   
ทั้งสองบริษัทฯ มีกรรมการ
ร่วมกัน   

บริษัท โทรีเซนไทย  
เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) ให้เงินกู้ยืม 
จำนวน 27,323,000 บาท 
กับ บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ 
คัมปะนี (ประเทศไทย) 
จำกัด โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2552 มูลค่า  
เงินต้นของเงินกู้คงเหลือ
เท่ากับ 11,323,000 บาท 
โดย TTA เรียกเก็บอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ MOR +  
ร้อยละ 1 ต่อปีสำหรับ
วงเงินกู้ดังกล่าว  

996,309.00 
(บันทึกเป็นรายได้
จากดอกเบี้ย) 

อัตราดอกเบี้ย 
อ้างอิงใกล้เคียง
กับต้นทุนการ  
กู้ยืมของบริษัท  
ที่ให้กู้ 
 
 

 


ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ  

บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

ของ บริษัทฯ เป็นหลัก  


มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

 ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บุคคลภายนอก และหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฎิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

 
นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

 กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการ  

ที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม   

การลงทุนในบริษัทต่างๆ

 ลำดับที่ ชื่อบริษัท
ชนิดของ

หุ้น
จำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้ว

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น%

มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้



 ประเภทธุรกิจ:ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

 1. บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด 
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8  
ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2250-0569  
โทรสาร (0) 2254-9417 

หุ้นสามัญ 9,470,000 9,470,000 99.9 10  

หุ้นบุริมสิทธิ์ 3,030,000 3,029,994    

 2. บริษัท เฮอร์มิส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 270,000 269,994 99.9 100  

 3. บริษัท เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100  

 4. บริษัท ทอร์สตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100  

 5. บริษัท ทอร์สกิปเปอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100  

 6. บริษัท ทอร์เซลเลอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100  

 7. บริษัท ทอร์ซัน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100  

 8. บริษัท ทอร์สปิริต ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100  

 9. บริษัท ทอร์สกาย ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100  

 10. บริษัท ทอร์ซี ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100  

 11. บริษัท ทอร์ มาสเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,880,000 1,879,993 99.9 100  

 12. บริษัท ทอร์ เมอร์แชนท์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 200,000 199,994 99.9 100  

 13. บริษัท ทอร์ มารีเนอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 350,000 349,994 99.9 100  

 14. บริษัท ทอร์ เมอร์คิวรี่ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 600,000 599,994 99.9 100  

 15. บริษัท ทอร์ กัปตัน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,530,000 1,529,994 99.9 100  

 16. บริษัท ทอร์ ไพล็อต ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 800,000 799,993 99.9 100  

 17. บริษัท ทอร์ จัสมิน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 700,000 699,993 99.9 100  

 18. บริษัท ทอร์ แชมเปี้ยน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100  

 19. บริษัท ทอร์ ออร์คิด ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 472,500 472,493 99.9 100  

 20. บริษัท ทอร์ นาวิเกเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 990,000 989,993 99.9 100  

 21. บริษัท ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,150,000 1,149,993 99.9 100  

 22. บริษัท ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100  

 23. บริษัท ทอร์ โลตัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 630,000 629,993 99.9 100  

 24. บริษัท ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 450,000 449,993 99.9 100  

 25. บริษัท ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 450,000 449,993 99.9 100  

 26. บริษัท ทอร์ เวนเจอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100  

 27 บริษัท ทอร์ นอติก้า ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 753,000 752,993 99.9 100  

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ดังต่อไปนี้ 
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 28. บริษัท ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100   

 29. บริษัท ทอร์ การ์เดียน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100   

 30. บริษัท ทอร์ ไทรอัมพ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 600,000 599,993 99.9 100   

 31. บริษัท ทอร์ เน็กซัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,857,000 1,856,993 99.9 100   

 32. บริษัท ทอร์ เนปจูน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,380,000 1,379,993 99.9 100   

 33. บริษัท ทอร์ ทริบิวท์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,170,000 1,169,993 99.9 100   

 34. บริษัท ทอร์ จูปิแตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 974,000 973,993 99.9 100   

 35. บริษัท ทอร์ อลายอันซ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,060,000 1,059,993 99.9 100   

 36. บริษัท ทอร์ นอติลุส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100   

 37. บริษัท ทอร์ วิน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100   

 38. บริษัท ทอร์ เวฟ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100   

 39. บริษัท ทอร์ ไดนามิค ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,600,000 3,599,993 99.9 100   

 40. บริษัท ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 6,300,000 6,299,993 99.9 100   

 41. บริษัท ทอร์ ฮาร์โมนี่ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,500,000 3,499,993 99.9 100   

 42. บริษัท ทอร์ อินทิกริตี้ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,850,000 3,849,993 99.9 100   

 43. บริษัท ทอร์ เนคตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,541,000 2,540,993 99.9 100   

 44. บริษัท ทอร์ เนรัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,128,000 2,127,993 99.9 100   

 45. บริษัท ทอร์ ทรานสิท ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100   

 46. บริษัท ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 11,000,000 10,999,993 99.9 100   

 47. บริษัท ทอร์ เอนเนอร์ยี ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 10,000,000 9,999,993 99.9 100   

 หมายเหตุ : ที่อยู่ของบริษัทในลำดับที่ 2-47 คือ 26/32 อาคารอรกานต์ ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
 โทรศัพท์ (0) 2250-0569 โทรสาร (0) 2254-8437 

  

 ประเภทธุรกิจ:ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  

 48. บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) แอลทีดี 
Suite B 12/F Two Chinachem Plaza  
135 Des Voeux Road  
Central, Hong Kong 

หุ้นสามัญ 500,000 499,999 99.99 1 ดอลลาร์ 
ฮ่องกง 

  

 49. บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์  
พีทีอี แอลทีดี 
25 International Business Park 
#02-65/67 German Centre  
Singapore 609916 
โทรศัพท์ +65 6578-7000 
โทรสาร +65 6578-7007 

หุ้นสามัญ 111,300,000 111,300,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
สิงคโปร์ 

  

 ลำดับที่ ชื่อบริษัท
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 50. บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมันนี จีเอ็มบีเอช 
Stavendamm 4a 
28195 Breman, Germany 
โทรศัพท์ 421 336 52 22 

หุ้นสามัญ 25,000 25,000 100.0 1 
ยูโร 

 

 51. PT Perusahaan Pelayaran Equinox 
Globe Building 4th & 5th floor  
Jalan Bancit Raya Kav. 31-33  
Jakarta, Indonesia 12740 
โทรศัพท์ +6221 7918 7006      
โทรสาร +6221 7918 7097 

หุ้นสามัญ 24,510 12,010 49.0 1,000,000 
รูเปียห์ 

 

 ประเภทธุรกิจ:บริการวัสดุจัดเรียงสินค้าบนเรือโลจิสติกส์ขนถ่ายสินค้า 

 52. บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ 
ซัพพลายส์ จำกัด 
26/22-23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2250-0569 
โทรสาร (0) 2655-7746 

หุ้นสามัญ 700,000 699,993 99.9 100  

 53. บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด 
26/30-31 อาคารอรกานต์ ชั้น 9  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 3818-5090-2  
โทรสาร (0) 3818-5093 

หุ้นสามัญ 750,000 382,496 51.0 100  

 ประเภทธุรกิจ:ตัวแทนเรือ 

 54. บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี  
(ประเทศไทย) จำกัด 
26/30-31 อาคารอรกานต์ ชั้น 9  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2650-7400  
โทรสาร (0) 2650-7401 

หุ้นสามัญ 22,000 11,215 51.0 1,000  

 55. บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2254-0266  
โทรสาร (0) 2254-0628 

หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100  
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 28. บริษัท ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100   

 29. บริษัท ทอร์ การ์เดียน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100   

 30. บริษัท ทอร์ ไทรอัมพ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 600,000 599,993 99.9 100   

 31. บริษัท ทอร์ เน็กซัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,857,000 1,856,993 99.9 100   

 32. บริษัท ทอร์ เนปจูน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,380,000 1,379,993 99.9 100   

 33. บริษัท ทอร์ ทริบิวท์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,170,000 1,169,993 99.9 100   

 34. บริษัท ทอร์ จูปิแตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 974,000 973,993 99.9 100   

 35. บริษัท ทอร์ อลายอันซ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,060,000 1,059,993 99.9 100   

 36. บริษัท ทอร์ นอติลุส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100   

 37. บริษัท ทอร์ วิน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100   

 38. บริษัท ทอร์ เวฟ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100   

 39. บริษัท ทอร์ ไดนามิค ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,600,000 3,599,993 99.9 100   

 40. บริษัท ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 6,300,000 6,299,993 99.9 100   

 41. บริษัท ทอร์ ฮาร์โมนี่ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,500,000 3,499,993 99.9 100   

 42. บริษัท ทอร์ อินทิกริตี้ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,850,000 3,849,993 99.9 100   

 43. บริษัท ทอร์ เนคตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,541,000 2,540,993 99.9 100   

 44. บริษัท ทอร์ เนรัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,128,000 2,127,993 99.9 100   

 45. บริษัท ทอร์ ทรานสิท ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100   

 46. บริษัท ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 11,000,000 10,999,993 99.9 100   

 47. บริษัท ทอร์ เอนเนอร์ยี ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 10,000,000 9,999,993 99.9 100   

 หมายเหตุ : ที่อยู่ของบริษัทในลำดับที่ 2-47 คือ 26/32 อาคารอรกานต์ ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
 โทรศัพท์ (0) 2250-0569 โทรสาร (0) 2254-8437 

  

 ประเภทธุรกิจ:ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล  

 48. บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (เอชเค) แอลทีดี 
Suite B 12/F Two Chinachem Plaza  
135 Des Voeux Road  
Central, Hong Kong 

หุ้นสามัญ 500,000 499,999 99.99 1 ดอลลาร์ 
ฮ่องกง 

  

 49. บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์  
พีทีอี แอลทีดี 
25 International Business Park 
#02-65/67 German Centre  
Singapore 609916 
โทรศัพท์ +65 6578-7000 
โทรสาร +65 6578-7007 

หุ้นสามัญ 111,300,000 111,300,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
สิงคโปร์ 
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การถือหุ้น%

มูลค่าหุ้น
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 50. บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมันนี จีเอ็มบีเอช 
Stavendamm 4a 
28195 Breman, Germany 
โทรศัพท์ 421 336 52 22 

หุ้นสามัญ 25,000 25,000 100.0 1 
ยูโร 

 

 51. PT Perusahaan Pelayaran Equinox 
Globe Building 4th & 5th floor  
Jalan Bancit Raya Kav. 31-33  
Jakarta, Indonesia 12740 
โทรศัพท์ +6221 7918 7006      
โทรสาร +6221 7918 7097 

หุ้นสามัญ 24,510 12,010 49.0 1,000,000 
รูเปียห์ 

 

 ประเภทธุรกิจ:บริการวัสดุจัดเรียงสินค้าบนเรือโลจิสติกส์ขนถ่ายสินค้า 

 52. บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ 
ซัพพลายส์ จำกัด 
26/22-23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2250-0569 
โทรสาร (0) 2655-7746 

หุ้นสามัญ 700,000 699,993 99.9 100  

 53. บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด 
26/30-31 อาคารอรกานต์ ชั้น 9  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 3818-5090-2  
โทรสาร (0) 3818-5093 

หุ้นสามัญ 750,000 382,496 51.0 100  

 ประเภทธุรกิจ:ตัวแทนเรือ 

 54. บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี  
(ประเทศไทย) จำกัด 
26/30-31 อาคารอรกานต์ ชั้น 9  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2650-7400  
โทรสาร (0) 2650-7401 

หุ้นสามัญ 22,000 11,215 51.0 1,000  

 55. บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2254-0266  
โทรสาร (0) 2254-0628 

หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100  
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 ลำดับที่ ชื่อบริษัท
ชนิดของ

หุ้น
จำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้ว

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น%

มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้



 56. โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 
1901-19th Floor, Golden Tower 
Opp. Marbella Resort, Al Buhairah 
Corniche Road, Sharjah, UAE. 
โทรศัพท์ 971-6-574 2244    
โทรสาร 971-6-574 4244 

หุ้นสามัญ 1 1 100.0 550,550 
เดอร์แฮม 

 

 57. โทรีเซน อินโดไชน่า เอสเอ 
12A Floor, Bitexco Building 19-25 
Nguyen Hue Boulevard District 1 
Ho Chi Min City, Vietnam 
โทรศัพท์ +84 8 821 5423   
โทรสาร +84 8 821 5424 

หุ้นสามัญ 2,500 1,250 50.0 100 
ดอลลาร์ 

สหรัฐอเมริกา 

 

 ประเภทธุรกิจ:นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

 58. บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
26/55 อาคารอรกานต์ ชั้น 15  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2253-6160  
โทรสาร (0) 2655-2761 

หุ้นสามัญ 20,000 10,194 51.0 100  

 59. บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) แอลทีดี 
8 Cross Street # 11-00, PWC Building 
Singapore 048424 

หุ้นสามัญ 100,000 100,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
สิงคโปร์ 

 

 ประเภทธุรกิจ:บริการธุรกิจนอกชายฝั่ง 

 60. บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) 
26/28-29 อาคารอรกานต์ ชั้น 9  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2255-3115-6  
โทรสาร (0) 2255-1079 

หุ้นสามัญ 541,205,340 191,602,670 
(ถือหุ้น 

ทางตรง) 
117,648,600 

(ถือหุ้น 
ทางอ้อม) 

57.14 1  

 ประเภทธุรกิจ:บริหารท่าเรือ 

 61. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
P.O.Box 510, Port Khalid 
Sharjah, United Arab Emirates 
โทรศัพท์ 971-6-528 1327  
โทรสาร 971-6-528 1425 

หุ้นสามัญ 26,000 12,740 49.0 
(ถือหุ้น 

ทางอ้อม) 

100 
เดอร์แฮม 

 

 ลำดับที่ ชื่อบริษัท
ชนิดของ

หุ้น
จำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้ว

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น%

มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้



 ประเภทธุรกิจ:ลงทุนโดยการถือหุ้น 

 62. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
25 International Business Park 
#02-65/67 German Centre  
Singapore 609916 
โทรศัพท์ +65 6578-7000 
โทรสาร +65 6578-7007 

หุ้นสามัญ 130,000,000 130,000,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
สิงคโปร์ 

 

 ประเภทธุรกิจ:เหมืองถ่านหิน 

 63. เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 
Nikou Kranidioti 7D, Tower 4, 3rd Floor 
Flat/Office 302, Egkomi, PC 2411, 
Nicosia, Cyprus  

หุ้นสามัญ 15,733 3,333 21.18 
(ถือหุ้น 

ทางอ้อม) 

1 ดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา 

 

 ประเภทธุรกิจ:ขายปุ๋ยเคมี 

 64. บริษัท บาคอนโค จำกัด 
Phu My I Industrial Park, Tan Thanh 
Town Baria Vung Tau Province, 
Vietnam 
โทรศัพท์ (84-64) 389 5005 
โทรสาร (84-64) 387 6030 

ทุนชำระแล้ว 377,072,638,790 
เวียดนามดอง หรือ 

25,833,128.40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

100.0 
(ถือหุ้น 

ทางอ้อม) 

-  
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 ลำดับที่ ชื่อบริษัท
ชนิดของ

หุ้น
จำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้ว

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น%

มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้



 56. โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 
1901-19th Floor, Golden Tower 
Opp. Marbella Resort, Al Buhairah 
Corniche Road, Sharjah, UAE. 
โทรศัพท์ 971-6-574 2244    
โทรสาร 971-6-574 4244 

หุ้นสามัญ 1 1 100.0 550,550 
เดอร์แฮม 

 

 57. โทรีเซน อินโดไชน่า เอสเอ 
12A Floor, Bitexco Building 19-25 
Nguyen Hue Boulevard District 1 
Ho Chi Min City, Vietnam 
โทรศัพท์ +84 8 821 5423   
โทรสาร +84 8 821 5424 

หุ้นสามัญ 2,500 1,250 50.0 100 
ดอลลาร์ 

สหรัฐอเมริกา 

 

 ประเภทธุรกิจ:นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

 58. บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
26/55 อาคารอรกานต์ ชั้น 15  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2253-6160  
โทรสาร (0) 2655-2761 

หุ้นสามัญ 20,000 10,194 51.0 100  

 59. บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) แอลทีดี 
8 Cross Street # 11-00, PWC Building 
Singapore 048424 

หุ้นสามัญ 100,000 100,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
สิงคโปร์ 

 

 ประเภทธุรกิจ:บริการธุรกิจนอกชายฝั่ง 

 60. บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) 
26/28-29 อาคารอรกานต์ ชั้น 9  
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2255-3115-6  
โทรสาร (0) 2255-1079 

หุ้นสามัญ 541,205,340 191,602,670 
(ถือหุ้น 

ทางตรง) 
117,648,600 

(ถือหุ้น 
ทางอ้อม) 

57.14 1  

 ประเภทธุรกิจ:บริหารท่าเรือ 

 61. ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
P.O.Box 510, Port Khalid 
Sharjah, United Arab Emirates 
โทรศัพท์ 971-6-528 1327  
โทรสาร 971-6-528 1425 

หุ้นสามัญ 26,000 12,740 49.0 
(ถือหุ้น 

ทางอ้อม) 

100 
เดอร์แฮม 

 

 ลำดับที่ ชื่อบริษัท
ชนิดของ

หุ้น
จำนวนหุ้น
ที่ชำระแล้ว

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

สัดส่วน
การถือหุ้น%

มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้



 ประเภทธุรกิจ:ลงทุนโดยการถือหุ้น 

 62. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
25 International Business Park 
#02-65/67 German Centre  
Singapore 609916 
โทรศัพท์ +65 6578-7000 
โทรสาร +65 6578-7007 

หุ้นสามัญ 130,000,000 130,000,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
สิงคโปร์ 

 

 ประเภทธุรกิจ:เหมืองถ่านหิน 

 63. เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 
Nikou Kranidioti 7D, Tower 4, 3rd Floor 
Flat/Office 302, Egkomi, PC 2411, 
Nicosia, Cyprus  

หุ้นสามัญ 15,733 3,333 21.18 
(ถือหุ้น 

ทางอ้อม) 

1 ดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา 

 

 ประเภทธุรกิจ:ขายปุ๋ยเคมี 

 64. บริษัท บาคอนโค จำกัด 
Phu My I Industrial Park, Tan Thanh 
Town Baria Vung Tau Province, 
Vietnam 
โทรศัพท์ (84-64) 389 5005 
โทรสาร (84-64) 387 6030 

ทุนชำระแล้ว 377,072,638,790 
เวียดนามดอง หรือ 

25,833,128.40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

100.0 
(ถือหุ้น 

ทางอ้อม) 

-  
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ชื่อบริษัท : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียน : 0107537002737  

วันก่อตั้งบริษัท : 16 สิงหาคม 2526 

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : 15 ธันวาคม 2537  

วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: 25 กันยายน 2538 

ที่ตั้ง : 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ + 66 (0) 2254-8437 
เว็บไซด์ http://www.thoresen.com 

ประเภทของธุรกิจ


: ธุรกิจขนส่ง 
ธุรกิจพลังงาน  
ธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

ทุนจดทะเบียน : 933,052,865 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 708,004,413 บาท  

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : 708,004,413 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่าย : 169,800,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 113,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 

วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯเริ่มทำการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์

: 25 กันยายน 2550 

นายทะเบียนหุ้นสามัญ  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 (0) 2596-9000 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

ณ วันที่  30 กันยายน 2552  
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ผู้สอบบัญชีี : นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
179/74-80 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 (0) 2344-1000 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด 
2038-2042 ถนนพระราม 6 (บรรทัดทอง)  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 (0) 2219-2031-2 

 : บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคารสินธร 3 ชั้น 22 
130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ +66 (0) 2263-7600 

 : บริษัท วัตสันฟาร์ลี แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
ยูนิต 902 ชั้น 9 จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ บี 
93/1 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2655 7800/78 

 : บริษัท สำนักกฏหมาย ธีรคุปต์ จำกัด 
546 อาคารยูนิเวสท์ คอมเพลกซ์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก 
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ +66(0) 2511-1512, +66(0) 2513-1976 

 : บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี่ จำกัด 
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 5, 22-25 
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ +66(0) 2636-2000 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จำกัด (มหาชน)
26/26-27 อาคารอรกานต ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร +66 (0) 2250 0569-74, +66 (0) 2254 8437-38 โทรสาร +66 (0) 2655 5631
investors@thoresen.com  www.thoresen.com
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