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2554 บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ใน Baria Serece โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะ

สร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 3 ลำ เป็นเรือในตลาดมือสอง 

2 ลำ และเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 1 ลำ 

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด (“ปิโตรลิฟต์”) ร้อยละ 1.166   

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ปิโตรลิฟต์ เป็นร้อยละ 40.0  

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”)   

เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 34.30  

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  

คิดเป็นเงิน 34.30  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

Asia Offshore Drilling Limited (“AOD”) ได้ระดมเงินทุนจำนวน 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากตลาดทุน  

ในประเทศ และได้เซ็นสัญญาสร้างเรือขุดเจาะแบบ jack-up จำนวน 3 ลำ มูลค่ารวม 538 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกากับ Keppel FELS Ltd. ประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมดและ Seadrill Limited (“Seadrill”) ต่างถือหุ้น  

ใน AOD ร้อยละ 33.75 หุ้นของ AOD ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

Oslo Axess (ประเทศนอร์เวย์) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 กลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเท

กอง 15 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 8 ลำ และเรือขุดเจาะ 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็น

จำนวนประมาณ 5.70 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมกองเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2553 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 38.83 ใน ปิโตรลิฟต์ ซึ่งเป็นบริษัทเรือบรรทุก

น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ 

เมอร์เมด เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส์ เพื่อขยายบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลไปยัง

ตะวันออกกลาง 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ในประเทศ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีประกันเป็นจำนวนเงินรวม 4.0 พันล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารพาณิชย์ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวน 34.30  

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553   

คิดเป็นเงิน 68.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 4 ลำ เป็นเรือในตลาด  

มือสอง 3 ลำ และรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 1 ลำ ส่วนเมอร์เมดได้ซื้อเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลมือสอง  

1 ลำ และรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 3 ลำ 

ประวัติความเป็นมา
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2552 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ประกอบธุรกิจ  

การลงทุน (investment holding company) เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ สินทรัพย์ หรือลงทุนในบริษัทนอก

ประเทศไทย 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 89.55 ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจถ่านหินและโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะ  

สร้างธุรกิจถ่านหินแบบครบวงจร 

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บาคองโค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจปุ๋ยในประเทศเวียดนาม และได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 21.18 ในเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี ซึ่งเป็นกิจการ  

ร่วมค้าที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศฟิลิปปินส์  

เมอร์เมด ได้ระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวนเงิน 156 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อรองรับการเติบโต  

ของธุรกิจของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) 

2551 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand’s Best-Managed Medium-Cap 

Corporation จากนิตยสาร Asiamoney 

2550 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 169.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เพื่อนำมาใช้ในแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ  

เมอร์เมดได้จัดหาเงินทุนจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

ทั่วไปเป็นครั้งแรกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์  

2549 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เน้นการกระจายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยลงทุน

เพิ่มในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (“เมอร์เมด”) เป็นร้อยละ 74.01 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เพื่อรองรับ  

การขยายตัวอย่างรวดเร็วในด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ 1 ใน 200 บริษัทจดทะเบียนที่ดีที่สุดในเอเชีย ซึ่งมี  

รายได้ใกล้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยนิตยสาร Forbes Asia 

2548 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Performance Award ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ

บริการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2538 หุ้นสามัญของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน  

และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2536 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ได้เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) โดยมีการวาง

นโยบายให้บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ถือหุ้นในทุกบริษัทในเครือโทรีเซนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงในบริษัท

ย่อยที่ประกอบธุรกิจเดินเรือที่ตั้งขึ้นใหม่ทุกบริษัท เนื่องจากเริ่มมีการขยายกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

2529 เพื่อเป็นการแยกธุรกิจที่ไม่ใช่การเดินเรือทะเล อาทิ ตัวแทนเรือและนายหน้าเช่าเหมาเรือออกจากธุรกิจเดินเรือทะเล

ของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเดินเรือทะเลจึงถูกโอนไปยังบริษัท โทรีเซนไทย ออฟชอร์ 

จำกัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2529 

2469 โทรีเซน แอนด์ โค ลิมิเต็ด (ฮ่องกง) ตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจในด้านตัวแทนเรือและ  

นายหน้าเช่าเหมาเรือ 
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จุดเด่นทางการเงิน02

 

รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 

2554 2553 2552 

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้น หุ้น / ข้อมูลต่อหุ้นและ 
อัตราส่วนทางการเงิน) 

งบกำไรขาดทุน :    

รายได้จากการเดินเรือ 5,430.10  9,272.55  13,842.17  
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ* 2,819.35  4,885.73  8,115.66  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล - ส่วนของเจ้าของเรือ* 1,477.52  2,153.14  2,890.82  
รายได้จากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 5,542.74  3,476.37  5,209.87  
ค่าใช้จ่ายจากธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 3,911.52  2,641.82  3,310.88  
รายได้จากการขาย 6,249.37  4,667.09  365.80  
ต้นทุนขาย 5,283.13  3,844.31  320.26  
รายได้จากกลุ่มบริษัทที่ให้บริการและแหล่งอื่นๆ* 782.77  674.90  688.32  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,099.52  1,962.03  1,778.93  
ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหาร* 1,740.25  1,817.31  1,969.29  
ดอกเบี้ยจ่าย 619.61  510.62  378.05  
ดอกเบี้ยรับ 139.89  94.65  125.43  
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม 110.23  80.31  29.88  
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  91.78  24.34  (9.87) 
กำไรสุทธิ 139.47  795.57  1,813.71  

ข้อมูลต่อหุ้น :    

กำไรสุทธิ-ขั้นพื้นฐาน 0.20  1.12  2.56  
เงินปันผลจ่าย 0.00  0.26  0.54  
มูลค่าทางบัญชี 43.66  44.54  43.91  

งบดุล (ณ วันสิ้นรอบบัญชี) :    
เงินสดและมูลค่าหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 4,781.31  10,414.49  11,822.56  
เรือเดินทะเล เรือขุดเจาะ เครื่องจักร และอุปกรณ์สุทธิ 22,567.21  21,907.37  13,471.96  
รวมสินทรัพย์ 48,130.36  48,873.46  41,640.83  
หนี้สินรวม 17,216.42  17,341.32  10,549.39  
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 708,004,413  708,004,413  708,004,413  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 30,913.94  31,532.14  31,091.44  

ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ :    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ 144.99  1,652.50  5,000.69  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ (3,955.33) (10,883.10) (4,617.08) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมในจัดหาเงินสุทธิ (884.89) 7,202.92  (1,111.25) 
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน :    
 ยอดรวมการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,122.40  8,356.00  4,726.32  
อัตราส่วนทางการเงิน :    
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.54% 3.04% 7.06% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 0.29% 1.76% 4.33% 
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.79% 4.44% 9.09% 
ยอดหนี้สินทั้งหมดต่อทุนของบริษัทฯ 0.32  0.31  0.18  
ยอดหนี้สิน (เงินสด) สุทธิต่อทุนสุทธิ 0.24 0.11  (0.18) 

หมายเหตุ *: ไม่รวมรายการ one-off items    
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สาส์นจากประธานกรรมการ03

 บริษัท โทรีเซนไทย   

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   

(“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ได้วาง

กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงทาง

ธุรกิจไว้เมื่อ สี่ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วง

เวลาที่ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้ง  

เทกองเป็นธุรกิจเด่นของบริษัทฯ และ  

มีปริมาณธุรกิจในระดับที่สูงอยู่เสมอ 

ในปี 2554 ประโยชน์ของกลยุทธ์นี้

เริ่มปรากฏชัดยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้เข้า

ดำเนินกิจกรรมที่ใหม่แต่มีความ

เกี่ยวข้องกันในกลุ่มธุรกิจพลังงาน

และกลุ่มโครงสร้างขั้นพื้นฐานอย่าง

เป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน ตามที่

ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ธุรกิจเรือ

บรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้ชะลอ  

ลงในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนื่องจาก

ความไม่สมดุลกันระหว่างอุปทาน  

ที่ล้นตลาดและอุปสงค์ และได้มี  

การลดขนาดลงด้วยการขายเรือเก่า

ทั้งหมด ดังนั้น ในปี 2554 บริษัทฯ 

จึงสามารถมีรายได้ที่สมดุลยิ่งขึ้น  

เพื่อชดเชยรายได้ในธุรกิจเรือบรรทุก

สินค้าแห้งเทกองที่ตกต่ำลงอย่าง  

ต่อเนื่อง 

 นับตั้งแต่สิ้นปี 2553 บริษัทฯ 

ไม่ได้เข้าทำการลงทุนอย่างใหม่แต่

อย่างใด เนื่องจากในปัจจุบันแต่ละ

สายธุรกิจมีธุรกิจหลักอยู่สองอย่าง 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่การปรับปรุง

ประสิทธิภาพและผลตอบแทนของ

การลงทุนที่มีอยู่ และการพัฒนาและ

ติดตามดูแลสินทรัพย์ที่เป็นถ่านหิน

ในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ภาย

หลังจากการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์

ของบริษัทฯ ประจำปี บริษัทฯ ได้ใช้

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่อนุญาตให้

บริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจมีอำนาจ

มากขึ้นในการทำการตัดสินใจที่

สำคัญด้วยตนเอง โดยอยู่ในการ

ควบคุมของบริษัทแม่ภายใต้นโยบาย

ธุรกิจที่กว้างขึ้น คณะกรรมการ  

บริษัทฯ และผู้บริหารเชื่อว่าแนวทาง

นี้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของ  

บริษัทฯ  

 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้

การปรับปรุงและการสร้างความแข็ง 

แกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการ 

การบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเป็นเรื่องที่สำคัญ

สำหรบับรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ 

ได้อนุมัติการใช้ระบบการกำกับดูแล

กิจการ ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพื่อ

สะท้อนถึงโครงสร้างใหม่ของบริษัท  

ที่ลงทุนโดยการถือหุ้น และได้จัดตั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น

เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินการตาม

ระบบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง  

มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและ  

สาธารณชนทัว่ไปใหด้ยีิง่ขึน้ เนือ่งจาก 

บริษัทฯ มีฐานของผู้มีส่วนได้เสีย  

ที่ใหญ่และหลากหลายมาก 

 ในปีที่มีความท้าทายและ  

ยากลำบากเช่นปี 2554 นี้ บริษัทฯ 

สามารถพึ่งพาการอุทิศตนและความ

เป็นมืออาชีพของผู้บริหารและ  

พนักงาน จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถ

มผีลประกอบการทีด่ ีถงึแมว้า่บรษิทัฯ 

ต้องประสบกับสภาวะที่ร้ายแรงและ

อุปสรรคนานัปการ ผมขอขอบคุณ  

ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับ

ความพยายามและผลงานที่ดีเยี่ยม  

ในปี 2554 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นายอัศวิน คงสิริ 

ประธานกรรมการ 
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สาส์นถึงผู้ถือหุ้น04

 บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์

จำกดั (มหาชน) (“TTA” หรอื “บรษิทัฯ”) 

มกีำไร 139.47 ลา้นบาทในป ี2554   

ซึง่ลดลงรอ้ยละ 82.47 จาก 795.57  

ลา้นบาท ในป ี2553 โดยมสีาเหตหุลกัมา

จากธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองที่

ประสบกบัภาวะตกตำ่ อนัเปน็เหตกุารณ์

ทีส่อ่เคา้วา่มโีอกาสเกดิขึน้ไดอ้ยา่งสงูมา

ตัง้แตต่น้ป ี2550 และบรษิทัฯ ไดท้ำการ

ปรบัปรงุแผนการดำเนนิธรุกจิเพือ่รบัมอื

กบัภาวะตกตำ่ของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้

แหง้เทกองซึง่เกดิขึน้อยูใ่นขณะนีแ้ลว้ 

 

ป ี2552: จดุเริม่ตน้แหง่แผนยทุธศาสตร์

หา้ป ี

 เพือ่ใหร้ายไดแ้ละผลกำไรมคีวาม

สมำ่เสมอยิง่ขึน้และปรบัปรงุมลูคา่ของ  

ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ตน้

ดำเนนิแผนยทุธศาสตรห์า้ป ีเพือ่การ

ลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบั

ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองซึง่มี

ศกัยภาพทีจ่ะเตบิโตได ้แผนยทุธศาสตร์

ขัน้ที ่1 คอืการเขา้ลงทนุในธรุกจิเรอื

บรรทกุนำ้มนั ธรุกจิเหมอืงถา่นหนิและ  

โลจสิตกิส ์ธรุกจิปุย๋ และทา่เรอื สว่นแผน

ยทุธศาสตรข์ัน้ที ่2 คอืการบรหิารจดัการ

และสรา้งมลูคา่ใหแ้กธ่รุกจิของบรษิทัฯ 

อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ไดเ้ริม่ตน้ขึน้แลว้ 

 ความสำเรจ็ของแผนยทุธศาสตรน์ี้

จำเปน็ตอ้งอาศยัปจัจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

	 ความเชีย่วชาญในการมองหา

วเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งการลงทนุ

อยา่งมวีนิยั:		เนือ่งจากเปน็ทีค่าดวา่

เศรษฐกจิในประเทศอืน่จะมศีกัยภาพการ

เตบิโตทีแ่ขง็แกรง่กวา่ประเทศไทย  

ในอกีสามถงึหา้ปขีา้งหนา้ บรษิทัฯ จงึให้

ความสำคญักบัโอกาสการเตบิโตในระดบั

โลกหรอืระดบัภมูภิาคของภมูภิาคเอเชยี

แปซฟิคิ โดยเนน้ทีก่ลุม่สนิคา้โภคภณัฑ์

และโลจสิตกิส์ 

 ความแขง็แกรง่ทางการเงนิเพือ่การ

ลงทนุในสนิทรพัยห์รอืบรษิทัตา่งๆ:  

ณ วนัสิน้รอบปบีญัช ีบรษิทัฯ มเีงนิสด

จำนวน 3,797.38 ลา้นบาท และอตัรา 

สว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 

0.47:1 ผลกำไรอยา่งสงูจากการเตบิโต

ของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง ใน

ป ี2547 ถงึ 2551 ทำใหบ้รษิทัฯ สามารถ

ลดอตัราหนีส้นิโดยรวมและเพิม่ระดบั

เงนิสดของบรษิทัฯ ได ้ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัฯ 

สามารถเขา้ลงทนุในสนิทรพัยห์รอืบรษิทั 

ตา่งๆ ในรอบสามปทีีผ่า่นมา และ

สามารถสามารถมกีระแสเงนิสดเพยีงพอ

เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยและจา่ยเงนิปนัผลให ้ 

แกผู่ถ้อืหุน้ 

 ความเปน็ผูน้ำทีเ่ขม้แขง็ในการ

ดำเนนิแผนธรุกจิ: เนือ่งจากการดำเนนิ

งานประจำวนัของทกุหนว่ยธรุกจิอยู ่ 

ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบคุลากร  

มอือาชพี บรษิทัฯ จงึใหค้วามสำคญักบั

การสรรหา การพฒันาและการบรหิาร

จดัการการดำเนนิงานของบคุลากรใน  

สองระดบัแรกของแตล่ะหนว่ยธรุกจิ 

บรษิทัฯ ดำเนนิงานผา่นคณะกรรมการ

และผูบ้รหิารระดบัสงูของแตล่ะหนว่ย

ธรุกจิในการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์

และสรา้งผลงาน 

 การใชบ้รกิารสว่นกลางเพือ่ลด	 

คา่ใชจ้า่ยระหวา่งกลุม่ธรุกจิ: บรกิารที ่ 

ใชร้ว่มกนัของบรษิทัฯ ไดแ้กบ่รกิารดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบพืน้ฐาน และ

โปรแกรมประยกุตม์าตรฐาน ตลอดจน

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งสำหรบัรายการ

ทีม่รีาคาสงูและมกีารจดัซือ้โดยหลาย

หนว่ยธรุกจิ การรวมศนูยบ์รกิารเหลา่นี้

ทำใหส้ามารถลดจำนวนพนกังานทีซ่ำ้

ซอ้นได้ 

 นอกเหนอืจากปจัจยัดงักลา่วขา้งตน้ 

บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการธรุกจิ  

ดว้ยมาตรฐานความเปน็มอือาชพีขัน้สงู 

ความโปรง่ใสและหลกัการกำกบัดแูล

กจิการทีด่ ีมาตรฐานเหลา่นีม้คีวาม

สำคญั เนือ่งจากบรษิทัฯ ตอ้งการทีจ่ะ

ดำเนนิกจิการดว้ยความเปน็เลศิ   

และไปใหถ้งึจดุหมาย และบรษิทัฯ ได้

ประสบความสำเรจ็ในการสรา้งพนัธมติร

จำนวนหนึง่เพราะบรษิทัฯ ไดร้บัการ

ยอมรบัวา่เปน็พนัธมติรทีไ่วว้างใจได ้  
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และเปน็นกัลงทนุระดบัโลกทีย่ดึมัน่ใน

มาตรฐานและคา่นยิมทางดา้นจรยิธรรม 

บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัการกำกบัดแูล

กจิการระดบัดเีลศิ (หา้ดาว) จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

เนือ่งจากความมมีาตรฐานทางดา้น  

การกำกบัดแูลกจิการทีด่ี 

 

ปัจจัยลบที่รุนแรงในปี 2554 

 บรษิทัฯ เผชญิกบัอปุสรรคหรอื 

“ปจัจยัลบ” หลายประการในป ี2554 

เฉพาะในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมาเทา่นัน้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ถกูโจมต ีเรอืทอรเ์นก็ซสั

ถกูโจรสลดัในโซมาเลยีจบัเรยีกคา่ไถ ่

โรงงานแหง่หนึง่ของบรษิทั ยนูคิ ไมนิง่ 

เซอรว์สิเซส จำกดั (มหาชน) (“UMS”) 

ถกูปดิเนือ่งจากการประทว้งทางดา้น  

สิง่แวดลอ้มในจงัหวดัสมทุรสาคร และ

เหตกุารณน์ำ้ทว่มครัง้ใหญใ่นประเทศไทย

ไดท้ำใหโ้รงงานของ UMS อกีแหง่หนึง่  

ในจงัหวดัอยธุยาตอ้งปดิงานและสรา้งผล

กระทบตอ่ชวีติของพนกังานจำนวนมาก  

 นอกจากอปุสรรคดงัทีก่ลา่วมาขา้ง

ตน้นีแ้ลว้ หนว่ยธรุกจิหลายหนว่ยตอ้ง

ประสบกบัความยากลำบากในการดำเนนิ

งานในตลาด ในระหวา่งป ี2554 อตัรา  

คา่ระวางยงัคงอยูใ่นระดบัทีต่ำ่นบัตัง้แต ่  

ป ี2545 เปน็ตน้มา ดชันคีา่ระวางบอลตคิ 

(Baltic Dry Index) (“ดชัน ีBDI”) เฉลีย่ไม่

เคยลดตำ่ลงมากเทา่กบัป ี2554 อปุสงค์

ของบรกิารนอกชายฝัง่เพิง่กระเตือ้งขึน้ใน

รอบหกเดอืนสดุทา้ย สภาวะตลาดที่

ลำบากเชน่นีท้ำใหท้กุหนว่ยธรุกจิทีส่ำคญั

ตอ้งทำการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจปรบั

โครง สรา้งอยา่งยากลำบาก โดยมกีาร

พจิารณาทบทวนกลยทุธท์างธรุกจิและ

การควบคมุภายใน และลดจำนวน

บคุลากรในทกุธรุกจิทีส่ำคญั 

 การดำเนนิตามแผนยทุธศาสตร ์ 

และการตดัสนิใจอยา่งเหมาะสมใน  

ระดบับรหิาร ทำใหบ้รษิทัฯ สามารถสรา้ง  

รายไดท้ีแ่ขง็แกรง่และผลการดำเนนิงาน

ในระดบัปกต ิโดยรายไดท้ัง้หมดเทา่กบั 

17,565.07 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.98 

ในป ี2554 ถงึแมว้า่รายไดค้า่ระวางได ้ 

ลดลงรอ้ยละ 41.44 แตร่ายไดแ้ละยอด

ขายจากบรกิารนอกชายฝัง่ไดเ้พิม่ขึน้  

รอ้ยละ 44.80 ซึง่เปน็การชว่ยชดเชย  

รายไดค้า่ระวางทีล่ดลง 

 กราฟดา้นลา่งแสดงใหเ้หน็วา่  

ตามกำไรจากการดำเนนิงานปกต ิ

(normalised EBITDA) ในป ี2554 เทา่กบั 

2,543.65 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.31 EBITDA ของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้

แหง้เทกองเทา่กบั 898.39 ลา้นบาท   

หรอืลดลงรอ้ยละ 50.32 แต ่EBITDA   

ของหนว่ยธรุกจิอืน่ๆ ชว่ยชดเชยการลด

ลงทีเ่กดิขึน้ในธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้

เทกองได ้สว่นอตัรา EBITDA (EBITDA 

margin) เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 14.48 และ

ในทำนองเดยีวกนัสำหรบัระดบัของกำไร

กอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี(“EBIT”) กลา่ว

คอื ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองม ี

EBIT เปน็คา่ลบ แตห่นว่ยธรุกจิอืน่ๆ 

ทัง้หมดม ีEBIT สงูขึน้ในป ี2554 เปรยีบ

เทยีบกบัป ี2553 ซึง่แสดงใหเ้หน็อยา่ง

ชดัเจนวา่แผนยทุธศาสตรห์า้ปกีำลงั

ประสบผลสำเรจ็ 

 บรษิทัฯ ไดใ้ชจ้า่ยไปมากกวา่ 

5,277.75 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาสาม

ปทีีผ่า่นมาเพือ่การลงทนุใน UMS บรษิทั 

ปโิตรลฟิต ์จำกดั และบรษิทั บาคองโค 

จำกดั เงนิจำนวนนีต้ำ่กวา่จำนวนทีไ่ด้

ลงทนุไปแลว้ในธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้

แหง้เทกองและบรษิทั เมอรเ์มด มารไิทม ์

จำกดั (มหาชน) (“เมอรเ์มด”) ดงันัน้   

ผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ ยงัคงขึน้

อยูก่บัธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง

และเมอรเ์มด บรษิทัฯ ประมาณการ  

วา่ธรุกจิอืน่ๆ จะมกีารเตบิโตและสรา้ง  

ผลกำไรมากขึน้ในป ี2556 และตอ่ๆ ไป 

 

การเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อการลงทุนเชิงกล

ยุทธ์ 

 บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นสถานะเปน็บรษิทั

ทีป่ระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้เพือ่การ

ลงทนุเชงิกลยทุธ ์(strategic investment 

company) ซึง่เนน้ทีแ่นวคดิในการลงทนุ

หลกับางอยา่ง ซึง่รวมถงึตลาดเกดิใหม่

และสนิคา้โภคภณัฑ ์บรษิทัฯ ไดท้ำการ

ตดัสนิใจจดัสรรเงนิทนุเพือ่ลดความเสีย่ง

ในธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง และ 

ลงทนุเพิม่เตมิในธรุกจิพลงังาน และ

โครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน และไดท้ำการ

ตดัสนิใจเชงิกลยทุธว์า่บรษิทัฯ ไมจ่ำเปน็

ตอ้งเปน็เจา้ของแตล่ะหนว่ยธรุกจิทัง้ 100% 

 

หลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญได้แก่ 

• ดว้ยความแขง็แกรง่ทางการเงนิและ

ความหลากหลายของสนิทรพัย ์บรษิทัฯ 

ตอ้งการทีจ่ะเขา้ทำการลงทนุเมือ่  

มลูคา่ของสนิทรพัยอ์ยูใ่นระดบัตำ่  

• บรษิทัฯ กำลงัพฒันาความสามารถ  

ในการลงทนุทีด่ใีนสนิทรพัยต์า่งๆ ซึง่  

ชว่ยใหบ้รษิทัฯ สามารถทำการวเิคราะห์

และจดัโครงสรา้งโอกาสทีเ่กดิขึน้อยา่ง  

ตอ่เนือ่งได้ 
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ทกุๆ ระดบัของบรษิทัฯ และผลลพัธ ์ 

ทีเ่กดิขึน้กำลงัเคลือ่นไปในทศิทางทีค่าด

คะเนไว ้บรษิทัฯ สามารถแขง่ขนัดว้ย

ความชาญฉลาดและมเีอกภาพในการ

ตดัสนิใจ เพราะการทีจ่ะบรรลผุลลพัธ ์ 

ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกนัในธรุกจิตา่งๆ ที่

มคีวามเปน็วฎัจกัรอยา่งสงูเปน็เรือ่งทีย่าก

เปน็อยา่งยิง่ 

 การตดัสนิใจลงทนุทีส่ำคญัทกุครัง้จะ

มขีึน้ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารตรวจสอบ

อยา่งละเอยีดแลว้ ซึง่เปน็กระบวนการที่

เกดิขึน้ภายในองคก์ร ดว้ยความชว่ยเหลอื 

จากทีป่รกึษาภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญ

และประสบการณ ์บรษิทัฯ   

จะเฝา้ตดิตามการลงทนุ และเชือ่มัน่ใน

การเพิม่มลูคา่ระยะยาวใหแ้กผู่ม้สีว่นได้

เสยี จติวญิญาณของความกลา้หาญและ

การตอ่สู ้ทัง้สองสิง่นีเ้ปน็คณุสมบตัทิีน่า่

ชืน่ชมอนัเปน็ทีต่อ้งการในทกุวนันี ้การถกู

วจิารณเ์ปน็สว่นหนึง่ของงาน แตห่นทาง

เดยีวทีจ่ะอยูร่อดไดค้อืการแสดงใหเ้หน็วา่

ทกุคนเปน็เอกภาพ ถา้เราขาดเอกภาพ 

งานทีท่ำไวต้ลอดสามปทีีผ่า่นมากจ็ะ  

สญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์ 

 

บทสรปุ 

 คณะกรรมการและทมีผูบ้รหิารถอืวา่

เรามคีวามโชคดทีีไ่ดอ้ยูท่ีน่ี ่และยงัคง  

มคีวามภกัดแีละความทุม่เทเพือ่ความ

สำเรจ็ของบรษิทัฯ เราตระหนกัดวีา่

สถานภาพของเราขึน้อยูก่บัการสนบัสนนุ

อยา่งตอ่เนือ่งของทา่น ถา้ผูถ้อืหุน้ตดัสนิ

ใจวา่มบีคุคลอืน่ๆ ซึง่สามารถตอบสนอง

ผูถ้อืหุน้ไดด้กีวา่ คณะกรรมการและ  

ผูบ้รหิารกย็นิดจีะนอ้มรบัการตดัสนิใจนัน้ 

แตใ่นขณะเดยีวกนั เรากย็งัมหีนา้ที ่ 

ตอ้งทำใหผู้ถ้อืหุน้ตระหนกัถงึแผน  

ยทุธศาสตร ท์ีส่ำคญั และผลทีอ่าจ  

เกดิขึน้ไดห้ากมกีารพยายามเขา้ครอบงำ

กจิการหรอืทำสงครามชกัชวนใหผู้ถ้อืหุน้

• บรษิทัฯ ตอ้งการทีจ่ะบรหิารจดัการ

กลุม่ธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ที ่ 

จะสามารถจา่ยเงนิปนัผลไดใ้นทกุๆ 

ระยะของวงจรธรุกจิ และสรา้งความ

เตบิโตทัง้ในสว่นของธรุกจิและเงนิปนัผล 

บรษิทัฯ คาดหวงัทีจ่ะเพิม่มลูคา่ของ  

ผูถ้อืหุน้ในระยะยาวดว้ยการดำเนนิตาม

หลกัการเหลา่นี ้จากภาพรวม ณ ปจัจบุนั 

ในอกีสองปขีา้งหนา้ รายไดแ้ละกระแส

เงนิสดกวา่รอ้ยละ 50 ของบรษิทัฯ นา่จะ

มาจากกลุม่ธรุกจิพลงังาน สว่นธรุกจิเรอื

บรรทกุสนิคา้แหง้เทกองมทีทีา่จะออ่นตวั

ในอกีสองปขีา้งหนา้ ในขณะทีบ่รกิารนอก

ชายฝัง่และถา่นหนิมทีทีา่จะสดใส หลงั

จากนีอ้กีสองสามป ีธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้

แหง้เทกองนา่จะกระเตือ้งขึน้   

 ในขณะทีธ่รุกจิอืน่ๆ อาจจะอยู ่ 

ในชว่งมกีารเตบิโตเลก็นอ้ย หรอืไมม่ ี  

การคดิในเชงิกลยทุธร์ะยะยาวและการ

จดัสรรเงนิทนุอยา่งสมดลุและมวีนิยั  

จะเปน็ความรบัผดิชอบทีส่ำคญัของ  

คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

 

ความตอ้งการเปน็ผูน้ำ 

 บรษิทัฯ กำลงัสรา้งวฒันธรรมความ

รบัผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละการคดิในระยะ

ยาวใหก้บัผูจ้ดัการกลุม่ธรุกจิ บรษิทัฯ   

มคีวามคาดหวงัตอ่ผูจ้ดัการกลุม่ธรุกจิ

อยา่งชดัเจน อนัไดแ้ก่ 

 การตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง:	

ตลาดมคีวามผนัผวนมากขึน้ และจำเปน็

ตอ้งมกีารปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัสภาพ

ตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 การถอ่มตน: ผูจ้ดัการตอ้งเปน็ผูฟ้งัที่

ดแีละพึง่พงิคำแนะนำจากบคุคลตา่งๆ 

ทมีงานทีด่จีำเปน็สำหรบัการใหบ้รกิาร  

แกล่กูคา้ และความออ่นนอ้มถอ่นตนเปน็

คณุสมบตัทิีส่ำคญัสำหรบัทมีงานทีด่ี 

ผูบ้รหิารอาวโุสเปน็ผูม้คีวามถอ่มตน 

 บรษิทัฯ จะยงัคงทำการลงทนุโดยมี

การวเิคราะหเ์ปน็อยา่งด ีดงันัน้ จงึเปน็ที่

คาดหวงัวา่ผูจ้ดัการจะเปน็ผูท้ีร่บัความ

เสีย่งอยา่งชาญฉลาดและมวีนิยั เราไดท้ำ

ผดิพลาดและเรยีนรูเ้ปน็อยา่งมากในรอบ

หา้ปทีีผ่า่นมา เรามคีวามยดืหยุน่มากขึน้ 

และการเปน็ผูจ้ดัการอาวโุสจะตอ้งมี

ความกระตอืรอืรน้ในการแขง่ขนัที่

ตอ้งการการพฒันาในทกุๆ วนั 

 

การวางตำแหนง่ใหมใ่หก้บับรษิทัฯ 

 เนือ่งจากป ี2541 เปน็ปทีีธ่รุกจิเรอื

บรรทกุสนิคา้แหง้เทกองมผีลประกอบการ

ทีด่เียีย่มเปน็ประวตักิารณ ์การเปรยีบ

เทยีบชว่งระยะเวลาทีรุ่ง่เรอืงเปน็อยา่ง

มากกบัชว่งเวลาปจัจบุนัจงึเปน็การ

วเิคราะหท์ีท่ำใหเ้กดิความเขา้ใจผดิได ้

เมือ่พจิารณาจากบรษิทัขนสง่ทีเ่ทยีบเคยีง

กนัได ้จะเหน็วา่บรษิทัเหลา่นัน้หลายแหง่

มผีลประกอบการในทำนองเดยีวกบัหรอื

แยก่วา่กวา่ของบรษิทัฯ การลงทนุตา่งๆ 

ตอ้งใชเ้วลาทีต่า่งกนักวา่จะประสบผล 

การลงทนุบางอยา่ง เชน่โครงการเหมอืง

ถา่นหนิใหมตอ้งใชเ้วลา 3-5 ปกีวา่จะแสดง

ศกัยภาพอยา่งเตม็ที ่สว่นการลงทนุอืน่ๆ 

เชน่ บาคองโคและ UMS ตอ้งการการฟืน้

ตวั ทัง้นี ้บาคองโคสามารถฟืน้ตวัไดเ้รว็

กวา่ทีค่าดไว ้ในขณะที ่UMS ถกูรมุเรา้

ดว้ยปญัหาระยะสัน้นานปัการซึง่ทำ ใหผู้้

บรหิารอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัทีจ่ะตอ้งแกไ้ข

โดยเรว็ สำหรบัการลงทนุอืน่ๆ เชน่ ปโิตร

ลฟิต ์และ Baria Serece กส็รา้งผล

ตอบแทนทีม่ัน่คง ดงันัน้ การลงทนุโดย

รวมจงึมผีลประกอบการซึง่บางครัง้อาจ

จะดกีวา่ทีผู่ส้งัเกตการณบ์างรายเคย

ชีแ้นะไว้ 

 การวางตำแหนง่ใหมใ่หก้บับรษิทัฯ 

ในชว่งเวลาทีม่คีวามผนัผวนนัน้ตอ้งการ

ความอดทนจากผูถ้อืหุน้ เรามคีวามเชือ่

มัน่อยา่งสงูในแผนยทุธศาสตรห์า้ปใีน
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มอบฉนัทะเพือ่การเขา้ประชมุและออก

เสยีงแทนภารกจิ นีเ้ปน็การเนน้ยำ้ถงึ

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ในฐานะ

บรษิทัจดทะเบยีนซึง่เชือ่มัน่ในหลกัการ

กำกบัดแูลกจิการระดบัสากล กลา่วคอื 

เราจะกระทำทกุสิง่ทกุอยา่งเพือ่ใหม้ัน่ใจ

วา่ผูถ้อืหุน้ทกุรายไดร้บัผลประโยชนอ์ยา่ง

เทา่เทยีมกนั มใิชไ่ดร้บัแตเ่พยีงผูถ้อืหุน้

กลุม่เลก็ 

 ขณะนีบ้รษิทัฯ อยูใ่นสถานะทีด่มีาก 

ดว้ยพืน้ฐานทางธรุกจิและศกัยภาพที่

เหมาะสม การลงทนุทีห่ลากหลายนีม้ ี 

จดุประสงคส์ว่นใหญเ่พือ่การสรา้งผล

กำไร โครงการเหมอืงถา่นหนิใหมจ่ะสรา้ง

ผลกำไรในทนัททีีก่ารดำเนนิงานได้

พฒันาสูร่ะดบัเชงิพาณชิย ์ในขณะนี้

บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิเดนิเรอืเพยีงอยา่ง

เดยีวกำลงัประสบกบัการสญูเสยีรายได ้

บรษิทัฯ จงึไดท้ำการลงทนุทัง้แบบระยะ

สัน้ ระยะกลาง และระยะยาวเพือ่สรา้ง

ผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ เราได้

รบัความเหน็สะทอ้นกลบัในเชงิบวกอยา่ง

ทว่มทน้จากผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้ใจดวีา่การ

เปลีย่นแปลงเหลา่นีไ้มไ่ดเ้กดิขึน้เพยีง  

ชัว่ขา้มคนื 

 บรษิทัฯ มผีูจ้ดัการและทมีงานซึง่

พรอ้มทีจ่ะตอ่สู ้เพราะเราเหน็พวกเขา

ทำงานอยา่งแขง็ขนัในทกุๆ วนั สาสน์ที่

เราตอ้งการจะสือ่ถงึทา่นคอื โปรดไว้

วางใจในพวกเรา ทมีงานนีเ้ปน็ทมีงานทีม่ี

คณุภาพ และทมีงานนีจ้ะตอ่สู ้เราหวงัวา่

เมือ่เวลาผา่นไป คนทัว่ไปจะมองยอ้นกลบั

มาทีจ่ดุนีแ้ละคดิวา่เราไดน้ำพาบรษิทัฯ 

มาอยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้ง และไดป้กปอ้ง

คา่นยิมทีเ่หมาะสม และโดยรวมแลว้ เรา

ไมไ่ดถ้อืวา่มคีวามออ่นดอ้ยจนเกนิไป 

 เราจะไมก่ลา่วถงึรายละเอยีดของ

แตล่ะหนว่ยธรุกจิเอง แตจ่ะขอใหส้ายงาน

ธรุกจิตา่งๆ พจิารณาทบทวนผลการ

ดำเนนิงานในป ี2554 และเสนอมมุมอง

ในอนาคตของตน เราหวงัวา่ผูถ้อืหุน้จะ  

มคีวามรูส้กึเชน่เดยีวกบัเรา นัน่คอืธรุกจิ

ของเรามโีอกาสการเตบิโตทีแ่ขง็แกรง่ 

และทีส่ำคญัยิง่ไปกวา่นัน้คอื เรามุง่เนน้ที่

การสรา้งธรุกจิซึง่มคีณุภาพ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

ม.ล. จนัทรจฑุา จนัทรทตั 

กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
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กลุ่มธุรกิจขนส่ง 
 
 กลุม่ธรุกจิขนสง่สรา้งผลกำไรสทุธิ
จำนวน 271.15 ลา้นบาทใหแ้กบ่รษิทัฯ 
ในป ี2554 ลดลงรอ้ยละ 67.93 จากป ี
2553 ธรุกจิทีส่ำคญัทีส่ดุคอืธรุกจิเรอื
บรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง ซึง่ไดด้ำเนนิ  
การตามแผนปรบัปรงุกองเรอืแลว้เสรจ็
เมือ่เรว็ๆ นี ้ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้  
เทกองเปน็เจา้ของเรอืขนาด Supramax 
ทีท่นัสมยัจำนวน 15 ลำ และมบีนัทกึ  
ผลกำไรจำนวน 587.04 ลา้นบาทจาก  
การขายเรอืเกา่จำนวน 15 ลำ ซึง่ทำให้
กลุม่ธรุกจิขนสง่มกีำไรสทุธทิีเ่ปน็บวก
สำหรบัปนีี้ 
 
ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง 
 รายไดจ้ากคา่ระวางลดลงรอ้ยละ 
41.44 เปน็ 5,430.10 ลา้นบาท เนือ่งจาก
การลดลงของจำนวนเรอืและจำนวนวนั
เดนิเรอืทีม่ ีธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้  

เทกองสญูเสยีรายได ้24.93 ลา้นบาท  
เมือ่พจิารณา กำไรกอ่นหกัดอกเบีย้และ
ภาษ ี(normalised EBIT) ภาวะเรอืลน้
ตลาดเกดิขึน้ทัว่โลก และจะยงัคงกดดนั
อตัราคา่ระวางตอ่ไปในระยะเวลา 18-24 
เดอืนขา้งหนา้ แตบ่รษิทัฯ กไ็ดด้ำเนนิการ
หลายอยา่งเพือ่แกไ้ขสถานการณน์ี้ 
 บรษิทัฯ มกีำไรสงูเปน็ประวตักิารณ์
จำนวน 8,776.44 ลา้นบาทในป ี2551   
ซึง่เปน็ปทีีอ่ตัราคา่ระวางสงูอยา่งไมเ่คย
เกดิขึน้มากอ่น  ดชัน ีBDI ซึง่ประเมนิ
อตัราคา่ระวางของเสน้ทางเดนิเรอืกวา่ 
26 เสน้ทาง ไดส้งูขึน้ถงึ 11,793 จดุใน
เดอืนพฤษภาคม 2551 และมคีา่เฉลีย่  
อยูท่ี ่8,614 จดุสำหรบัทัง้ป ีสว่นป ี2554 
ดชัน ีBDI ขึน้ไปแตะทีร่ะดบั 2,784 จดุ
และคา่เฉลีย่สำหรบัปอียูท่ี ่1,657 จดุ  
ดงันัน้ รายไดข้องธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้
แหง้เทกองไดล้ดลงรอ้ยละ 80.76 นบั  

ตัง้แตป่ ี2551 เนือ่งจากสถานการณเ์รอื
ลน้ตลาด 
 ผลตอบแทนของหุน้ของบรษิทัฯ และ
หุน้อืน่ๆ อกี 16 ตวัในกลุม่เดยีวกนัตัง้แต่
ป ี2543 ถงึ 2554 แสดงอยูใ่นแผนภมูขิา้ง
ลา่งนี ้และยงัคงสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิ  
กบัดชัน ีBDI ผลประกอบการและมลูคา่
ตลาดรวมของบรษิทัขนสง่สนิคา้แหง้เท
กองไดล้ดลงอยา่งมากนบัตัง้แตป่ ี2551 
บรษิทัขนสง่สนิคา้แหง้เทกองสว่นใหญม่ี
ผลประกอบการลดลงในทำนองเดยีวกบั
หรอืรนุแรงยิง่กวา่ของบรษิทัฯ ตวัอยา่ง
เชน่ หุน้ของ Diana Shipping และ 
Pacific Basin ลดลงรอ้ยละ 80 นบั  
ตัง้แตจ่ดุสงูสดุในป ี2551 หุน้ของ Star 
Bulk Carriers ลดลงรอ้ยละ 90 ซึง่ไม ่ 
นา่แปลกใจเนือ่งจากดชัน ีBDI กไ็ดล้ดลง
รอ้ยละ 80 ในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั 
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BDI
Jinhui
Navios Golden Ocean Genco Excel

Mercator Norden DryShips CMB Diana Safe Bulkers
U-Ming STX Pan Ocean Pac Basin Precious Sincere TTA

แผนภมู ิ: มลูคา่ตลาดรวมของหุน้ในกลุม่เดยีวกนั 

กลุม่เรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองเปรยีบเทยีบกบัดชัน ีBDI (ตัง้แตป่ ี2543) ดชันเีปรยีบเทยีบตัง้แตป่ ี2553 

ที่มา: Bank of America Merrill Lynch 

(1) Change since 2000 or since IPO 

 Asian Bulkers 

BDI U-Ming STX Pan Ocean Pac Basin Precious Sincere TTA Jinhui  Mercator 

Change Since 2000(1) 45.7% 543.4% (28.6%) 39.6% 3,340.0% 376.2% 2,911.9% 300.0% (80.%) 

LTM CHANGE (3.9%) (29.1%) (48.1%) (33.9%) (9.5%) (24.3%) (1.9%) (49.7%) (55.1%) 

 

International Bulkers 

Norden Dry ships CMB Diana Safe Bulkers Navios Golden Ocean Genco Excel 

Change Since 2000(1) 2,835.4% (88.6%) 65.6% (53.9%) (67.2%) (28.0%) 11.2% (62.5%) 4.0% 

LTM CHANGE (29.9%) (60.2%) (29.8%) (37.3%) (25.1%) (23.0%) (48.9%) (45.1%) (64.7%) 

(Index) 
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 เนือ่งจากธรุกจิขนสง่ทางเรอืเปน็
อตุสาหกรรมทีม่วีฎัจกัร ราคาหุน้จงึเปน็
ไปตามวฎัจกัรนัน้ดว้ย ป ี2550 และ 
2551 เปน็ปทีีร่าคาหุน้ของธรุกจิเรอื
บรรทกุสนิคา้แหง้เทกองสงูอยา่งทีไ่มเ่คย
เกดิขึน้มากอ่น ดงันัน้ การเปรยีบเทยีบ
ชว่งระยะเวลาทีรุ่ง่เรอืงเปน็อยา่งมากใน
ประวตัศิาสตรก์บัชว่งเวลาปจัจบุนัจงึเปน็ 
การวเิคราะหท์ีท่ำใหเ้กดิความเขา้ใจผดิได้ 
 ธรุกจิขนสง่ทางเรอืยงัคงเปน็ธรุกจิ
หลกั และจะมกีารลงทนุตอ่ไปเนือ่งจาก
ยงัมโีอกาสทีด่ ีผลกำไรทีด่สีามารถสรา้ง
ไดจ้ากธรุกจิทีม่วีฎัจกัร โดยกลยทุธข์ัน้
พืน้ฐานคอืการเขา้ลงทนุในสนิทรพัยใ์น
ขณะทีม่รีาคาตำ่ เมือ่ตลาดฟืน้ตวัขึน้   
ผลกำไรจะเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ทำให้
สามารถชำระคนืหนีไ้ด ้เมือ่ภาวะตกตำ่
ปรากฎ กจ็ะมกีารลดจำนวนสนิทรพัย์
และการลงทนุใหมจ่ะเกดิขึน้อกีครัง้  
เมือ่ตลาดฟืน้ตวั 
 บรษิทัฯ อยูใ่นขัน้ตอนการแยกธรุกจิ
เรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองออกเปน็หนว่ย 
ธรุกจิทีแ่ยกตา่งหาก เรอืทีเ่ปน็กรรมสทิธิ์
ของไทยทัง้หมดจะถกูโอนไปใหแ้กบ่รษิทั 
โทรเีซน ชปิปิง้ สงิคโปร ์พทีอี ีแอลทดี ี
(“TSS”) ซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัฯ ถอื
หุน้อยูท่ัง้หมด และจะใชธ้งสงิคโปร ์ซึง่ให้
มาตรการจงูใจทางดา้นภาษอียา่งมากแก่
ธรุกจิขนสง่ เรอืทีเ่ปน็กรรมสทิธิข์องไทยที่
เหลอือยูท่ัง้หมดจำนวน 8 ลำจะถกูโอน
ใหแ้ก ่TSS ภายในสิน้เดอืนมกราคม 2555 
TSS จะกลายเปน็หนว่ยธรุกจิเดยีวสำหรบั
ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองทีอ่ยู่
ภายใตบ้รษิทัฯ ซึง่ ณ จดุนัน้ TSS จะ
สามารถมองหาเงนิทนุจากภายนอกเพือ่
สรา้งความเตบิโตใหก้บัธรุกจิในอนาคต 
 กลยทุธอ์กีสว่นหนึง่คอืการปรบั
โครงสรา้งองคก์ร โดยมกีารลดจำนวน
พนกังานไปรอ้ยละ 20 ในเดอืนกนัยายน 
เนือ่งจากทมีงานใหเ้ชา่เรอืไดย้า้ยไปยงั
ประเทศสงิคโปร ์การทีท่มีงานดา้น

พาณชิยม์ฐีานอยูใ่นประเทศสงิคโปรจ์ะ
ชว่ยสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ยีิง่ขึน้กบักลุม่
ลกูคา้ทีใ่หญก่วา่ เนือ่งจากประเทศ
สงิคโปรเ์ปน็ศนูยก์ลางการขนสง่ชัน้นำ
ของเอเชยี บรษิทัฯ คาดหวงัวา่การปรบั
โครงสรา้งนีจ้ะนำไปสูก่ารเพิม่รายได ้และ
การเกดิประโยชนส์งูสดุของคา่ใชจ้า่ย
ทัว่ไปและคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร ตาม
กลยทุธข์องธรุกจิขนสง่ในปจัจบุนั ธรุกจิ
เรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองจะมกีำไรหรอื
ระดบัจดุคุม้ทนุปานกลางจนกวา่สภาพ
ตลาดจะปรบัดขีึน้ 
 การขยายตวัของเสน้ทางการคา้ที่
เสีย่งตอ่โจรสลดัจนเขา้ไปถงึพืน้ทีส่ว่น
ใหญข่องมหาสมทุรอนิเดยีไดส้รา้งแรง
กดดนัทางดา้นการคา้และการดำเนนิงาน
ใหก้บับรษิทัขนสง่สนิคา้แหง้เทกอง กอ่น
หนา้ป ี2554 โจรสลดัโซมาเลยีมุง่เปา้ที่
อา่วเอเดน ดว้ยการเขา้ยดึ “เรอืลำใหญ”่ 
ไวไ้ด ้โจรสลดัจงึสามารถขยายพืน้ทีอ่อก
ไป เนือ่งจากโทรเีซนมกัจะใชเ้สน้ทางคา้
ทะเลแดง/ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนตะวนั
ออกไปยงัเอเชยีเปน็เสน้ทางหลกัใน
กจิกรรมการคา้ เราจงึตอ้งมกีารปรบั
ตวัอยา่งรวดเรว็กบัสภาพแวดลอ้มใหม ่
ซึง่สว่นหนึง่ของการปรบัตวันีค้อืการปลด
เรอืลำทีเ่กา่และชา้ออกไป 
 แผนการปรบัปรงุเรอืของโทรเีซนยงั
คงดำเนนิตอ่ไปโดยมกีารเพิม่เรอืทอร์
ฟอรจ์นูซึง่เปน็เรอืแบบเดยีวกบัเรอื
ทอรเ์ฟรนดช์ปิ เรอืทอรฟ์อรจ์นูสง่มอบใน
เดอืนมถินุายน 2554 และไดเ้ริม่มสีว่น
สนบัสนนุเปา้หมายของโทรเีซนในการลด
คา่ใชจ้า่ยการดำเนนิงานไดท้นัที 
 
ปโิตรลฟิต ์
 การลงทนุในปโิตรลฟิต ์ยงัคงเปน็  
ไปตามทีป่ระมาณการไว ้ปโิตรลฟิตม์สีว่น
สนบัสนนุกำไรสทุธขิองบรษิทัฯ ซึง่เพิม่ขึน้
จาก 51.86 ลา้นบาทในป ี2553 เปน็ 
114.50 ลา้นบาทในป ี2554 นบัจากการ
เขา้ลงทนุในเดอืนเมษายน 2553   

ปโิตรลฟิตไ์ดส้รา้งสว่นแบง่กำไรจากเงนิ
ลงทนุใหก้บับรษิทัฯ เพิม่ขึน้ทกุไตรมาส
ตดิตอ่กนัในป ี2554 เนือ่งจากกองเรอื
สว่นใหญข่อง ปโิตรลฟิตอ์ยูใ่นระหวา่ง
การใหเ้ชา่เหมาลำเปน็ระยะเวลา (period 
time charter) ผลประกอบการของ  
ปโิตรลฟิต ์จงึสามารถพยากรณไ์ด ้  
จนถงึปจัจบุนั บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปนัผล
จากปโิตรลฟิตแ์ลว้เปน็จำนวน 77.31 
ลา้นบาท ดว้ยเรอืบรรทกุนำ้มนัลำใหมท่ี่
เพิม่เตมิเขา้มาในเดอืนกนัยายน 2554 
ปจัจบุนั ปโิตรลฟิตจ์งึมกีองเรอืซึง่ยงัอายุ
นอ้ย (อายเุฉลีย่สบิป)ี อนัประกอบดว้ย
เรอืบรรทกุ/เรอืลำเลยีงนำ้มนัจำนวน 9 
ลำ รวมทัง้เรอืบรรทกุกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว
จำนวน 1 ลำ กองเรอืนีส้ามารถบรรทกุ
นำ้มนัเชือ้เพลงิ นำ้มนัปโิตรเลยีมกลัน่ 
และผลติภณัฑก์า๊ซปโิตรเลยีมเหลว
ประมาณ 38 ลา้นลติรหรอื 230,000 
บารเ์รล ไปยงัทา่เรอืและคลงัแหง่ใหญท่กุ
แหง่ในประเทศฟลิปิปนิส์ 
 ในป ี2555 ปโิตรลฟิตก์ำลงัมองหา
โอกาสการขยายธรุกจิ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ความสำเรจ็ในการยืน่ประมลู ตาม
นโยบายแลว้ ปโิตรลฟิตจ์ะไมซ่ือ้เรอื
บรรทกุนำ้มนัลำใหมเ่วน้แตจ่ะมหีลกั
ประกนัเปน็การเชา่เหมาลำระยะยาว   
ผลตอบแทนจากการลงทนุในปโิตรลฟิต์
คดิเปน็รอ้ยละ 12 ในป ี2554 โดย
พจิารณาจากผลกำไร มลูคา่ของ ปโิตร
ลฟิตม์กีารเตบิโตขึน้ และรปูแบบการทำ
ธรุกจิทีม่คีวามมัน่คงของปโิตรลฟิตไ์ด้
ชว่ยลดผลกระทบในดา้นความผนัผวน
ของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง 
 
ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
นายเดวดิ เอเมส 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 
สายงานธรุกจิขนสง่ 

จุดเด่นของปี 2554 
• มกีารแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการและ  
ผูอ้ำนวยการฝา่ยพาณชิยค์นใหมส่ำหรบั
ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง 

• ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง
ทำการเดนิเรอืรวม 216 เทีย่ว โดยขนสง่
สนิคา้กวา่ 8.07 ลา้นตนั 

• ลดขนาดองคก์รจำนวน 77 ตำแหนง่ 
• ลกูเรอืและเรอืทอรเ์นก็ซสักลบับา้น
อยา่งปลอดภยั ภายหลงัจากทีอ่ยูใ่น  
ความควบคมุของโจรสลดัเปน็เวลาสีเ่ดอืน 
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 กลุม่ธรุกจิโครงสรา้งขัน้พืน้ฐานมี

สว่นแบง่ผลกำไรสทุธใิหก้บั TTA 301.10 

ลา้นบาทในป ี2554 ลดลงรอ้ยละ 3.51 

จากป ี2553 ธรุกจิหลกัทีส่ำคญัสองธรุกจิ

ไดแ้กบ่าคองโคและ UMS 

 

ยนูคิ ไมนิง่ เซอรว์สิเซส 

 UMS เปน็สว่นหนึง่ทีส่ำคญัของ

แผนการสรา้งธรุกจิถา่นหนิแบบครบ

วงจรของบรษิทัฯ  กลา่วคอื บรษิทัฯ 

สามารถทำเหมอืง ขนสง่และขายถา่นหนิ

ในลกัษณะเปน็สว่นหนึง่ของโซอ่ปุทาน

เดยีว การมองทีม่ลูคา่ของ UMS แยก

ตา่งหากจากมลูคา่ของเหมอืงถา่นหนิ

เปน็การมองทีไ่มถ่กูตอ้ง 

 เปน็ทีท่ราบวา่ UMS มปีญัหาทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร แต่

สถานการณโ์ดยรวมของ UMS กำลงัดี

ขึน้ รายไดข้อง UMS เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

30.28 เปน็ 3,275.62 ลา้นบาท เนือ่งจาก

ยอดขายถา่นหนิทีเ่พิม่ขึน้เปน็ 1.4   

ลา้นตนั กำไรจากการดำเนนิงานปกต ิ

(normalised EBITDA) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

22.03 เปน็ 273.95 ลา้นบาท และราคา

ขายโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ตลอดป ีทัง้นี ้UMS 

มกีำไรกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษ ี

(normalised EBIT) จำนวน 192.29 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.16 จากป ี2553 

 UMS ตอ้งจดัการกบัปญัหาทีม่ ี 

ความยากลำบากในป ี2554 โดยในเดอืน

กรกฎาคม 2554 โรงงานทีส่มทรสาครถกู

ปดิเนือ่งจากการประทว้งในเรือ่ง  

สิง่แวดลอ้มซึง่มผีลกระทบตอ่ผูป้ระกอบ

การถา่นหนิทกุรายในจงัหวดั ภายหลงั

จากทีไ่ดห้ารอืกบัหนว่ยงานของจงัหวดั

สมทุรสาครและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ   

หลายครัง้ โรงงานทีส่มทุรสาครไดร้บั

อนญุาตใหข้นยา้ยถา่นหนิขนาด 0.5 มม. 

ทีเ่หลอืออกได ้ภายหลงัจากการขนยา้ย

ถา่นหนิทีอ่ยูใ่นคลงัสนิคา้จำนวน 

440,000 ตนั UMS จะสามารถเริม่ตน้การ

ดำเนนิงานอยา่งเตม็ประสทิธภิาพไดอ้กี

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 
ครัง้ ซึง่คาดวา่จะเกดิขึน้กอ่นกลางป ี

2555 

 โรงงานทีอ่ยธุยาตอ้งปดิงานในเดอืน

ตลุาคม 2554 เนือ่งจากสถานการณ ์ 

นำ้ทว่ม เราขอชมเชยผูบ้รหิารสำหรบั

แผนการรบัมอืนำ้ทว่มทีไ่ดผ้ลซึง่ทำให้

โรงงานทีอ่ยธุยาเปน็โรงงานผลติเพยีง

แหง่เดยีวทีไ่มถ่กูนำ้ทว่มในยา่นนัน้ 

โรงงานทีอ่ยธุยามแีผนจะเพิม่การผลติ

เปน็วนัละ 5,500 ตนัในเดอืนมกราคม 

2555 ซึง่จะทำใหย้อดขายกลบัมานำหนา้

คูแ่ขง่จำนวนมาก 

 เราจะตอ้งตระหนกัดว้ยวา่ถงึแมจ้ะมี

ปญัหาเหลา่นี ้ความสามารถในการทำ

กำไรจากการดำเนนิงานของ UMS ยงัคง

เพิม่ขึน้อนัเปน็ผลมาจากความพยายาม

อยา่งมากในรอบสองปทีีผ่า่นมาเพือ่ทีจ่ะ

ปรบัปรงุและปรบัโครงสรา้งธรุกจิ 

ตวัอยา่งเชน่ ไดม้กีารลดจำนวนพนกังาน

จาก 400 คนเปน็ 343 คน ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2554 และกำลงัมกีารลด

จำนวนสนิคา้คงคลงัเพือ่ให ้UMS ประสบ

ความสำเรจ็ยิง่ขึน้ เราเชือ่วา่ผลของ

ความพยายามนีย้งัไมป่รากฏอยา่งเตม็ที่ 

 ผลการดำเนนิงานทีด่ขีึน้และการ

ตอบสนองกบัสิง่ทา้ยทายที ่UMS ประสบ

ในป ี2554 เปน็ผลงานโดยตรงของทมี  

ผูบ้รหิารใหมซ่ึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้เมือ่สอง

ปทีีผ่า่นมา แรงขบัเคลือ่นอยา่งตอ่เนือ่ง

และความมุง่มัน่ของทมีผูบ้รหิารในการ

ปรบัปรงุกระบวนการ การขบัเคลือ่นการ

เปลีย่นแปลง และการบรหิารบคุลากรใน

สภาวะทีก่ำลงัเผชญิกบัปญัหาเปน็ขอ้

พสิจูนท์ีช่ดัเจนวา่ UMS อยูใ่นเสน้ทาง

เพือ่การบรรลเุปา้หมายทางยทุธศาสตร์ 

 ในป ี2555 UMS จะยงัคงเนน้ทีก่าร

ปรบัปรงุขัน้ตอนทางธรุกจิ เทคโนโลยี

การปรบัปรงุถา่นหนิ การขยายสว่นแบง่

ตลาดในทกุภาคสว่น การคา้ถา่นหนิใน

ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 

และการบรูณาการกบักลุม่ธรุกจิขนสง่

และกลุม่ธรุกจิพลงังานของบรษิทัฯ อยา่ง

ใกลช้ดิยิง่ขึน้ 

บาคองโคและ Baria Serece 

 บาคองโคยงัคงมผีลประกอบทีด่ ี

โดยมรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 38.18 เปน็ 

2,970.48 ลา้นบาท เนือ่งจากยอดขาย  

ทีเ่พิม่ขึน้เปน็ 190,524 ตนั เมือ่คดิเปน็

เงนิเวยีดนามดอง กำไรจากการดำเนนิ

งานปกต ิ(normalised EBITDA) เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 10.72 จาก 170,872.07 ลา้น

เวยีดนามดองเปน็ 189,193.75 ลา้น

เวยีดนามดอง (เทยีบเทา่กบั 282.90   

ลา้นบาท) แตอ่ตัรากำไรขา้งตน้ไดล้ดลง

เปน็รอ้ยละ 11.89 เนือ่งจากราคาวตัถดุบิ

ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ และบาคองโคไม่

สามารถผลกัภาระตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้เหลา่นี้

ไดท้ัง้หมด บาคองโคมกีำไรกอ่นหกั  

ดอกเบีย้และภาษ ี(normalised EBIT) 

จำนวน 260.03 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

0.32 จากป ี2553 เมือ่พจิารณาจาก  

ผลกำไรสทุธ ิผลตอบแทนจากการลงทุน  

ของบรษิทัฯ ในบาคองโคในป ี2554 

เทา่กบัรอ้ยละ 58 และในรอบสองป ี 

ทีผ่า่นมา ผลตอบแทนจากการลงทนุ

เทา่กบัรอ้ยละ 115 

 เปน็ทีค่าดวา่การบรโิภคปุย๋ของ

เวยีดนามจะเพิม่ขึน้เปน็ลำดบั และราคา

วตัถดุบิจะสงูขึน้ ดงันัน้ กลยทุธท์ีใ่ชค้อื

การเขา้ทำสญัญาระยะยาวกบัผูจ้ดัหา

รายหลกั การเพิม่ยอดขายยาฆา่แมลง

เพือ่ชดเชยแรงกดดนัทีเ่พิม่ขึน้ใน

อตัราสว่นตา่งของปุย๋ รวมทัง้การพฒันา

ธรุกจิการสง่ออกในอนิโดนเีซยีและ

ประเทศไทยตอ่ไป 

 แหลง่ของการเพิม่ผลกำไรอกีแหลง่

คอืคลงัสนิคา้ ซึง่มอีตัราการใชป้ระโยชน์

ทีร่อ้ยละ 83 ในเดอืนตลุาคม และไดม้ี

การจดัหาทีด่นิเพิม่เตมิในเดอืนสงิหาคม

เพือ่กอ่สรา้งพืน้ทีค่ลงัสนิคา้อกี 6,000 

ตารางเมตรภายในสิน้เดอืนธนัวาคม 

2554 การลงทนุเหลา่นีไ้ดร้บัเงนิทนุมา

จากทนุสำรองเงนิสดของบรษิทัเอง   

เมือ่พจิารณาจากความสามารถในการทำ

กำไรทีส่งูของบาคองโค บรษิทัฯ จะได ้ 
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รบัเงนิปนัผลจำนวน 109.58 ลา้นบาท  
ในเดอืนกมุภาพนัธ ์2555 
 ถดัจากบาคองโคคอื Baria Serece   
ซึง่สรา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษิทัฯ จำนวน 23 
ลา้นบาทในรปูสว่นแบง่กำไรจากเงนิ
ลงทนุ ซึง่คดิเปน็ผลตอบแทนจากการ
ลงทนุทีร่อ้ยละ 8.6 นบัตัง้แตเ่ดอืน
ธนัวาคม 2553 โดยบรษิทัฯ ไดร้บั
เงนิปนัผลจำนวน 6.41 ลา้นบาท เมือ่  
วนัที ่17 พฤศจกิายน 2554 ปรมิาณ  
การใชบ้รกิารทา่เรอืคาดวา่จะเปน็ไปตาม
แผน คอืที ่4.55 ลา้นตนัในป ี2554 และ
คาดวา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24 ในป ี2555 

ภายในป ี2556 ทา่เทยีบเรอืจะไดร้บั  
การปรบัปรงุเพือ่รองรบัเรอืขนาด 80,000 
เดทเวทตนั โดยใชเ้งนิทนุสนบัสนนุ  
จากทนุสำรองเงนิสดของตนเอง ในเดอืน
กนัยายน 2554 Baria Serece สัง่ซือ้
ปัน้จัน่ยกตูส้นิคา้ตวัทีห่า้ 
 กลยทุธข์องบรษิทัฯ ในเวยีดนาม  
จะยงัคงเปน็การบรูณาการธรุกจิทา่เรอื
ของ Baria Serece เขา้กบัธรุกจิคลงั
สนิคา้และธรุกจิตวัแทนเรอืและโลจสิตกิส์
ของ Thoresen Vinama Agencies 
Co., Ltd. โดยบรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิาร
โลจสิตกิสแ์บบจากทีถ่งึที ่(door to 

door) แกธ่รุกจิทีบ่รูณาการเขา้ดว้ยกนันี ้
และเปน็ทีค่าดวา่ปรมิาณธรุกจิของ Baria 
Serece จะเพิม่ขึน้ เนือ่งจากการบรรทกุ
และขนถา่ยสนิคา้สามารถกระทำไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
 
ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
นายวชิาย ชืน่สขุสวสัดิ์ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 
สายงานธรุกจิโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน 
 

จุดเด่นของปี 2554 
• การผลติทีโ่รงงานในอยธุยาเพิม่ขึน้เพือ่
ชดเชยการปดิงานของโรงงานใน
สมทุรสาคร 
• UMS ผลติและขายถา่นหนิปัน้เมด็
จำนวน 49,000 ตนั 

• การทำการตลาดคลงัสนิคา้แหง่ใหมส่ง่
ผลใหม้กีารเขา้ทำสญัญาโลจสิตกิส์
จำนวนสองฉบบักบับรษิทัขา้มชาติ 
• การใหเ้งนิชว่ยเหลอืและความชว่ยเหลอื
แกพ่นกังานของ UMS ทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากนำ้ทว่มกวา่ 120 คน 

• บาคองโคจดทะเบยีน
เครือ่งหมายการคา้ในลาวและกมัพชูาเพือ่
แสวงหาโอกาสการสง่ออกเพิม่เตมิ  
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กลุ่มธุรกิจพลังงาน 
 

 กลุม่ธรุกจิพลงังานมผีลขาดทนุสทุธิ

ใหก้บั TTA จำนวน 110.00 ลา้นบาทในป ี

2554 ปรบัตวัดขีึน้รอ้ยละ 44.93 จาก  

ป ี2553 ธรุกจิทีส่ำคญัทีส่ดุคอืเมอรเ์มด 

 

เมอรเ์มด มารไิทม์ 

 เนือ่งจากราคานำ้มนัมเีสถยีรภาพ  

อยูเ่หนอื 80 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาตอ่

บารเ์รล อปุสงคส์ำหรบับรกิารนอก

ชายฝัง่จงึเพิม่ขึน้ และสถานการณ ์ 

โดยรวมของเมอรเ์มดไดป้รบัตวัดขีึน้  

เปน็อยา่งมาก โดยมรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 

59.44 เปน็ 5,542.82 ลา้นบาท เนือ่งจาก

อตัราการใชป้ระโยชนก์องเรอืใตน้ำ้  

เพิม่ขึน้เปน็รอ้ยละ 69 กำไรจากการ

ดำเนนิงานปกต ิ(normalised EBITDA) 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 238.61 เปน็ 1,191.08 

ลา้นบาท และอตัราคา่เชา่เรอืรายวนั

เฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.9 ในป ี2554 

เมอรเ์มดม ีกำไรกอ่นหกัดอกเบีย้และ

ภาษ ี(normalised EBIT) จำนวน 245.44 

ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัขาดทนุจำนวน 

255.11 ลา้นบาทในป ี2553 ถา้ไมร่วม

การดอ้ยคา่ทีไ่มเ่ปน็ตวัเงนิ เมอรเ์มด  

จะรายงานผลกำไรสทุธใินป ี2554 

 สำหรบัป ี2555 เปน็ทีค่าดวา่อตัรา

การใชป้ระโยชนจ์ะยงัคงอยูท่ีร่ะดบัของป ี

2554 เนือ่งจากสมดลุของอปุทานและ  

อปุสงคย์งัคงตงึตวั ภาพรวมของป ี2556 

เปน็ตน้ไปดสูดใส เนือ่งจากเปน็ทีค่าดวา่

ขนาดของกองเรอืจะชว่ยลดการเตบิโต

ของการใชจ้า่ย เมอรเ์มดไดเ้สรมิสรา้ง

ความสามารถทางดา้นการพาณชิยแ์ละ

การบรหิารจดัการโครงการ และม ี 

เปา้หมายทีจ่ะจดัหางานซึง่มมีลูคา่เพิม่

สงูขึน้ในพืน้ทีน่อกชายฝัง่เพิม่เตมิ 

 ในขณะนีม้กีารทำงานภายนอก

ประเทศไทยมากขึน้ และเมอรเ์มดจะเนน้

ทีก่ารจดัหางานทัว่โลกผา่นทางสำนกังาน 

การตลาดระหวา่งประเทศซึง่จดัตัง้ขึน้

ใหมใ่นสงิคโปร ์รวมทัง้สำนกังานของ 

Subtech และ Seascape ในแตล่ะ

ภมูภิาค ในป ี2554 กลุม่ธรุกจิบรกิาร

งานวศิวกรรมใตท้ะเลไดใ้หบ้รกิารแก่

ลกูคา้กวา่ 20 รายโดยมกีารเขา้ทำ

สญัญาเปน็จำนวนเพิม่ขึน้ใน

ตะวนัออกกลาง 

 ธรุกจิบรกิารขดุเจาะไมม่กีาร

เปลีย่นแปลงทีส่ำคญั เรอืขดุเจาะเอม็ที

อาร-์2 มอีตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรอื

รอ้ยละ 95.8 ในระหวา่งป ี2554 กบั  

เชฟรอน (อนิโดนเีซยี) และสญัญาจะ

หมดอายใุนเดอืนมนีาคม 2555 

 ในทางตรงกนัขา้ม เรอืขดุเจาะเอม็ที

อาร-์1 ไมม่กีารเชา่ในป ี2554 ภายหลงั

จากเกดิอบุตัเิหตขุึน้ทีม่าคอนโด การที่

เรอืขดุเจาะซึง่มอีาย ุ20 ปขีึน้ไปจะไดเ้ขา้

ทำสญัญาขดุเจาะนบัเปน็เรือ่งทีท่า้ทาย

ยิง่ขึน้ อยา่งไรกต็าม มคีวามคบืหนา้ทีด่ี

ในการปรบัเรอืขดุเจาะเอม็ทอีาร-์1 เปน็

เรอืทีพ่กั (accommodation work 

barge) ในประเทศอนิโดนเีซยี 

 บรษิทั เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ 

จำกดั (“AOD”) เปน็อกีเรือ่งราวหนึง่ของ

ความสำเรจ็ทีส่ำคญั AOD ประสบความ

สำเรจ็ในการระดมเงนิทนุสองรอบเปน็

จำนวนเงนิ 180 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา การระดมเงนิทนุครัง้

สดุทา้ยมขีึน้ในเดอืนกรกฎาคม 2554 

ภายใตส้ถานการณต์ลาดทีต่งึตวั  

Seadrill Limited (“Seadrill”) ซึง่เปน็

บรษิทัเรอืขดุเจาะทีป่ระสบความสำเรจ็

สงูสดุแหง่หนีง่ของโลก เขา้ถอืกรรมสทิธิ์

รอ้ยละ 33.75 ใน AOD ซึง่เทา่กบั

เมอรเ์มด การเปน็พนัธมติรกบั Seadrill 

ทำให ้AOD มฐีานทีแ่ขง็แกรง่ใน  

การพฒันาธรุกจิตอ่ไป AOD ประสบ

ความสำเรจ็ในการจดทะเบยีน  

ในตลาดหลกัทรพัยอ์อสโลในเดอืน

กรกฎาคม 2554 ในฐานะธรุกจิเริม่ตน้ 

 AOD ไดส้ัง่ซือ้เรอืขดุเจาะแบบ 

jack-up ทีม่คีณุสมบตัเิฉพาะตวัสงู

จำนวน 3 ลำจาก Keppel FELS Limited 

(“KFELS”) ในเดอืนกนัยายน 2554 AOD 

ตดัสนิใจเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นนำ้ลกึ

จาก 350 ฟตุเปน็ 400 ฟตุ สำหรบัเรอื

ขดุเจาะแบบ jack-up สามลำทีอ่ยูใ่น

ระหวา่งการกอ่สรา้ง การลงทนุนีจ้ะเพิม่

ความสามารถในการทำการตลาดของ

เรอืขดุเจาะ ทำใหส้ามารถดำเนนิงานใน

พืน้ทีน่อกชายฝัง่ไดม้ากขึน้ การปรบัปรงุ

นีม้ผีลกระทบบางประการตอ่กำหนดการ

สง่มอบของเรอืขดุเจาะสองลำแรก ขณะ

นีเ้รอืขดุเจาะลำแรกจะสง่มอบในไตรมาส

แรกของป ี2556 และเรอืขดุเจาะลำทีส่อง

จะสง่มอบภายในสิน้ไตรมาสทีส่องของป ี

2556 การสง่มอบเรอืขดุเจาะลำทีส่ามยงั

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากสิน้ไตรมาสที่

สามของป ี2556 

 ในป ี2554 แผนกเรอืขดุเจาะและ

บรกิารงานวศิวกรรมใตท้ะเลไดร้บัรางวลั

ทีส่ำคญัจากลกูคา้เกา่แกใ่นดา้นผลการ

ดำเนนิงานและประวตัคิวามปลอดภยัที่

โดดเดน่ รางวลัเหลา่นีเ้ปน็การพสิจูนถ์งึ

ความสามารถทางดา้นเทคนคิทีแ่ขง็แกรง่

และการใหค้วามสำคญักบัความปลอด 

ภยัของเมอรเ์มด ซึง่มสีว่นสำคญัมากขึน้

ในการแขง่ขนัสำหรบังานในภายภาคหนา้ 

ในระหวา่งป ีเมอรเ์มดไดม้กีารเปลีย่น 

แปลงในทมีผูบ้รหิารอาวโุส เพือ่รบัมอืกบั

สภาพตลาดทีท่า้ทาย การเปลีย่นแปลง

เหลา่นีจ้ำเปน็ในสภาพแวดลอ้มซึง่เปน็ที่

ชดัเจนวา่ “ธรุกจิตามปกต”ิ ไมใ่ชท่าง

เลอืก และเมอรเ์มดกำลงัมองในแงด่ดีว้ย

ความระมดัระวงัวา่การเปลีย่นแปลงเหลา่

นีจ้ะยงัคงเอือ้ประโยชนต์อ่ไปพรอ้มทัง้

สรา้งผลการดำเนนิงานทางการเงนิทีด่ขีึน้ 

 บรษิทัฯ ไดเ้คยกลา่วไวแ้ลว้และยงั

คงมคีวามเชือ่วา่กลุม่ธรุกจิพลงังานจะ

สรา้งรายไดส้งูถงึรอ้ยละ 50 ของรายได้

04
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ภายในสองปขีา้งหนา้ ถา่นหนิจะเปน็

สว่นหนึง่ของรายไดน้ี ้แตย่งัคงเปน็สว่น  

ทีเ่ลก็กวา่ของการลงทนุเมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัเมอรเ์มดและธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้

แหง้เทกอง 

 

เมอรต์นั กรุป๊ / SERI 

 การลงทนุในเบือ้งตน้ของบรษิทั 

เมอรต์นั กรุป๊ (ไซปรสั) จำกดั (“เมอร์

ตนั”) เปน็การลงทนุใน SKI Energy 

Resources Inc. (“SERI”) ซึง่ยงัไมไ่ด้

บรรลถุงึขัน้การผลติอยา่งเตม็

ประสทิธภิาพ เมอรต์นักอ่ใหเ้กดิยอด

ขาดทนุเลก็นอ้ยในบรษิทัฯ โดย SERI 

เปน็การลงทนุทีบ่รษิทัฯ มสีทิธิป์ระโยชน์

ทางการเงนิ (economic interest)   

รอ้ยละ 47.07  เพือ่การเปรยีบเทยีบ   

การอดัฉดีเงนิทนุใหมเ่ขา้ SERI   

เมือ่เรว็ๆ นีจ้ำนวน 25.3 ลา้นดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา เทยีบเทา่โดยครา่วๆ ได้

กบัราคาของเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง

ขนาด Supramax มอืสองอาย ุ5 ปี 

 บรษิทัทีม่กีารเตบิโตสงูมกัจะ

ตอ้งการทนุหรอืเงนิทนุเพิม่เตมิ เนือ่งจาก

การเพิม่การผลติทีเ่หมอืงแหง่แรกและ

แผนการพฒันาเหมอืงแหง่ทีส่องและ  

แหง่ทีส่ามไดม้าถงึจดุบรรลผุล จงึม ี 

การวางแผนเพิม่ทนุใน SERI เพือ่เสรมิ

กระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้จากเหมอืงแหง่  

ทีห่นึง่ หลงัจากการเพิม่ทนุนี ้SERI   

จะมสีถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่เพือ่

สนบัสนนุแผนการเตบิโต 

 SERI ตัง้เปา้หมายทีจ่ะทำการผลติ  

ปลีะ 1 ลา้นตนัภายในป ี2558 จากพืน้ที่

เหมอืงอยา่งนอ้ยสองหรอืสามแหง่   

เปน็เรือ่งยากทีจ่ะพยากรณร์าคาสนิคา้

โภคภณัฑส์ีป่ลีว่งหนา้ แตร่าคาเฉลีย่  

ของถา่นหนิประเภทใหค้วามรอ้น 

(thermal coal) คณุภาพสงูในป ี2554 

อยูท่ีป่ระมาณ 94 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา

ตอ่ตนั หลงัหกัคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขาย 

ดว้ยสมมตฐิานราคานี ้บรษิทัฯ จงึ

ประมาณการรายไดจ้าก SERI ไวท้ี ่ 

ราว 100 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา  

ภายในป ี2558 

 

จุดเด่นของปี 2554 
• งบดุลของเมอร์เมดยังคงแข็งแกร่ง   

โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ  

ผู้ถือหุ้นที่ 0.38:1 

• บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส 

จำกัด (“MOS”) ทำงานกว่า 40 

โครงการในปี 2554 ตั้งแต่การบริการ

งานวิศวกรรม ใต้ทะเลเต็มรูปแบบจนถึง

การให้เช่าเรือ 

• SERI ขายถ่านหินจำนวน 50,000 ตัน  

ในปี 2554 ให้แก่ลูกค้าในประเทศ  

เป็นหลัก 

• การด้อยค่าของเมอร์เมดจำนวน 204 

ล้านบาทในส่วนของเรือขุดเจาะเอ็มที  

อาร์-1 และโครงการ MOS เก่า - DPIII 

• งานสำรวจก้าวหน้าไปด้วยดีที่ Qing 

Mei และจะสามารถประมาณการ

ปริมาณถ่านหินสำรองได้ในต้นปี 2555 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ05

 คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทโทรีเซนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์   
ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และดร. ศิริ การเจริญดี และนายศักดิ์   
เอื้อชูเกียรติ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
ทั้งปวงโดยเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อกำหนดของ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกันตลอดทั้งปีเพื่อสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาสเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายงานของ  
ผู้สอบบัญชี งบการเงินและข้อเสนอแนะในเรื่องมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ   
มีขั้นตอนการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อการเปิดเผยข้อมูลการเงิน และงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง 
เพียงพอและเชื่อถือได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงสายการบังคับบัญชา 
เพื่อที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบและหน้าที่ของ  
ผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน ในปี 2554 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจสอบกิจกรรมการควบคุมภายในของทุกฝ่าย และตรวจสอบการดำเนินงานของธุรกิจการเดินเรือ เช่น 
วงจรรายได้ การจัดส่งน้ำมัน การเข้าอู่แห้ง การบริหารจัดการลูกเรือ การบริหารจัดการเรือและการคลัง นอกจากนี้   
ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลของการตรวจสอบดังกล่าว โดยได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลของการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะกับพนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับ  
การประกอบกิจการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันซึ่งมีขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่กว้างขึ้น บริษัทฯ ได้ทำการเสริมสร้างความ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับการดำเนิน
งานของบริษัทฯ โดยกฎหมายที่สำคัญได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลกฎหมายรัษฎากร พระราช
บัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง   
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็น  
ครั้งคราว และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และหนังสือเวียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา  
89/12(1) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ทัง้นีไ้ดม้กีารปรกึษาหารอืเกีย่วกบั   
ผลของการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2554 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งจัดขึ้น  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

 ในระหว่างปี 2554 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ  
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง   
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบ  
มีความเห็นว่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ 

 ในปี 2554 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้เริ่มการตรวจสอบแผนของฝ่ายบริหารเพื่อการเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ รวมทั้งรายงานและระบบ
การเงินของบริษัทฯ เพื่อที่จะให้ข้อสังเกต ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจว่าแผนการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหารสะท้อนถึงความ
เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง และระบุถึงการดำเนินการปรับงบการเงินที่สำคัญ กำหนดเวลา



รายงานประจำปี 2554 17

และทรัพยากรที่จำเป็น ตลอดจนการให้ความรู้แก่บุคลากรทั่วทั้งบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้   
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการเปลี่ยน
ไปใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสใน  
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554 

 โดยปกติ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อที่จะสามารถ  
นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและข้อหารือที่มีกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก  
โดยไม่มีผู้บริหารร่วมอยู่ในการปรึกษาหารือนั้น ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการรับทราบ การปรึกษาหารือ และการ
ขอรับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอบเขตของงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำคัญซึ่งตรวจพบในระหว่างปี รวมทั้งการดำเนินการของฝ่ายบริหาร  
ในการนั้น อีกทั้งได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และการควบคุมภายใน  
ที่เพียงพอ โดยปกติ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในปี 2554   
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมปกติรวม 8 ครั้ง และการประชุมพิเศษ 1 ครั้ง ตารางต่อไปนี้สรุปการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง 

2554 2553 

การประชุม

ปกติ 

การประชุม

พิเศษ 

การประชุม

ปกติ 

การประชุม

พิเศษ 

1. นางปรารถนา มงคลกุล อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ 6/8 - 9/9 - 

2. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ - 1/1 - - 
3. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบ 6/8 - 9/9 - 
4. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการตรวจสอบ 6/6 1/1 - - 
5. นายอัศวิน คงสิริ อดีตกรรมการตรวจสอบ 2/2 - 9/9 - 

 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทน นายอัศวิน คงสิริ ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการ บริษัทฯ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 

 ศาสตราจารย ์ ดร. วรภทัร โตธนะเกษม ไดร้บัแตง่ตัง้เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบแทนนางปรารถนา มงคลกลุ  
ซึง่ไดล้าออกจากคณะกรรมการและตำแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่15 สงิหาคม 2554 

 ที่ประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และมีมติให้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ของ  
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2555  
 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 
 3. นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 

 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีอิสระที่มีชื่อเสียง และได้แสดงให้
เห็นถึงการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจจากผลงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเสนอขอความเห็นชอบ  
จากผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 3.24 ล้านบาทสำหรับปี 2555 (ค่าธรรมเนียมของ  
ปี 2554 คือ 3.16 ล้านบาท)  
  เพื่อและในนามของ 
  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

 

  ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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นายอัศวิน คงสิริ (อายุ 65 ปี)
นายอัศวิน คงสิริ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 นายอัศวิน คงสิริ ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2553 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท   
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ในเดือนพฤศจิกายน 2554 นอกจากนี้ นายอัศวิน คงสิริ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไทย โอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด 
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด 
(มหาชน) (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี 
จำกัด (มหาชน) นายอัศวิน คงสิริ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ 
และผ่านการอบรมหลักสูตร Chairman 2000 Program รุ่น 5/2001 และหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 11/2001 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในปี 2544 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (อายุ 45 ปี)
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2548 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีประสบการณ์การ
ทำงานเริ่มที่ธนาคารแห่งอเมริกา ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) ฮ่องกง และกรุงเทพมหานคร ในปี 2532 ถึงปี 2537 จากนั้น ในปี 2537 ถึงปี 2543 ได้ร่วมงานกับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเคยร่วมงานกับกลุ่มบริษัท เจพี มอร์แกน (ฮ่องกง) ในปี 2543 ถึงปี 2545 และเคยร่วมงานกับ Morgan Stanley Dean Witter 
Asia (Singapore) Pte. Ltd. ในปี 2545 ถึงปี 2548 ปัจจุบัน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด 
(มหาชน) และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการใน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจจาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2532 และปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (magna cum laude) จาก University of 
Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2530 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 70/2006 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2549 

 นายอัศวิน คงสิริ 
(อายุ 65 ปี)
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 
 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
(อายุ 45 ปี)
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.108

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม
(อายุ 60 ปี)
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.001

ดร.พิชิต นิธิวาสิน 
(อายุ 65 ปี) 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 
(อายุ 62 ปี) 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม (อายุ 60 ปี)
นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม เคยร่วมงานกับ Norton Rose Botterell & Roche ลอนดอน ในปี 2517 ถึงปี 2519 ที่ Baker & McKenzie ฮ่องกง ในปี 2519 ถึงปี 2520 
Baker & McKenzie กรุงเทพมหานคร ในปี 2521 Clifford Turner ในปี 2522 ถึงปี 2526 และดำรงตำแหน่ง Partner ที่ Sinclair Roche & Temperley ในปี 2529 
ถึงปี 2541 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของ Argonaut Shipping Pte. Ltd. ในปี 2541 ถึงปี 2543 ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ Watson Farley &   
Williams ในปี 2541 ถึงปี 2546 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ Masterbulk Pte. Ltd. เป็นหุ้นส่วนของ Wikborg Rein และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่บริษัท   
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Jurisprudence จาก Oxford University 

ดร.พิชิต นิธิวาสิน (อายุ 65 ปี) 
ดร.พิชิต นิธิวาสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ฮั่วกี่ 
เปเปอร์ จำกัด บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ส จำกัด บริษัท โปลิเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด บริษัท บาเซล 
แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มาบตาพุด แทงก์ เทอร์มินัล จำกัด นอกจากนี้ ดร.พิชิต นิธิวาสิน ยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โฟมเทค 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.พิชิต นิธิวาสิน สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขา Operations Research วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรม ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก University of California, 
Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.พิชิต นิธิวาสิน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FN) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่น FN 4/2003 ในปี 2546 

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ (อายุ 62 ปี) 
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เคยร่วมงานกับบริษัท คอนติเนนทัล อิลินอยส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2516 ถึงปี 2517 ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับธนาคาร เอเชีย จำกัด 
(มหาชน) ในปี 2518 ถึงปี 2541 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทยในปี 2546 ถึงปี 2547 ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมงานด้านการตรวจสอบภายในบริษัท จีอี มันนี่ ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) ในปี 2547 ถึง 2548   
และได้เป็นกรรมการ ธนาคาร จีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ในปี 2548 ถึง ปี 2549 ปัจจุบัน นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เทเวศน์
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
Management Science จาก Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์
(อายุ 60 ปี) 
กรรมการอิสระ 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

ดร.ศิริ การเจริญดี (อายุ 63 ปี)
ดร.ศิริ การเจริญดี มีประสบการณ์การทำงานในการเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2535 ถึงปี 2540 และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสธนาคาร
แห่งประเทศไทยในปี 2541 นอกจากนี้ ดร.ศิริ การเจริญดี ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริหารบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่ง  
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย 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 Accreditation Program รุ่น DAP 4/2003 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2546 และหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 60/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
ในปี 2548 

นายปีเตอร์ สโตคส์ (อายุ 61 ปี) 
นายปีเตอร์ สโตคส์ เป็นที่ปรึกษาอาวุโสและเป็นหัวหน้าฝ่ายการขนส่งสินค้าทางทะเล (Head of Shipping) ที่ Lazard และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็น  
ผู้บริหารใน Avance Gas Holding Ltd. และ U-Sea Bulk Shipping A/S นายปีเตอร์ สโตคส์ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ 
Castalia Partners Ltd. ในปี 2535 ถึงปี 2541 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการที่ Maritime Consultants Ltd. ในปี 2528 ถึงปี 2541 และดำรง
ตำแหน่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ ที่ Bulk Transport Ltd. ในปี 2526 ถึงปี 2528 นอกจากนี้ นายปีเตอร์ สโตคส์ยังเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการขนส่งสินค้า
ทางทะเลและ Insurance Research ที่ Greig Middleton & Co. ในปี 2522 ถึงปี 2526 และดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการส่วนธุรกิจใน Lloyd’s List ในปี 2517   
ถึงปี 2522  

 ดร.ศิริ การเจริญดี 
(อายุ 63 ปี) 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายปีเตอร์ สโตคส์ 
(อายุ 61 ปี) 
กรรมการอิสระ 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

นายออรัล วิลสัน ดอว์ 
(อายุ 49 ปี) 
กรรมการอิสระ 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
(อายุ 62 ปี) 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00 
 

นายออรัล วิลสัน ดอว์ (อายุ 49 ปี) 
นายออรัล วิลสัน ดอว์ เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Dawe Holdings มีผลประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นในตลาด และใน  
ไพรเวทอิควิตี้ (Private Equity) ในกิจการทรัพยากรธรรมชาติ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี นายออรัล วิลสัน ดอว์ เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจโภคภัณฑ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ของบริษัท เจ.พี. มอร์แกน ในช่วงปี 2550-2553 ซึ่งในขณะที่ประจำอยู่ที่
สิงคโปร์ นายออรัลรับผิดชอบงานทุกด้านของธุรกิจโภคภัณฑ์ให้กับ เจ.พี. มอร์แกนในภูมิภาคนี้ และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารฝ่ายวาณิชธนกิจของเจ.พี. 
มอร์แกนส์ประจำเอเชียแปซิฟิค ก่อนร่วมงานกับ เจ.พี. มอร์แกน นายออรัลเคยดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท โกลด์แมน แซคส์ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างปี   
2545-2550 และยังเป็นหัวหน้าร่วมในสายธุรกิจโภคภัณฑ์ของโกลด์แมน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งก่อนที่จะย้ายไปนั้นเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าร่วมฝ่ายขายสินค้า
โภคภัณฑ์ประจำภูมิภาคอเมรกิาตอนเหนอื ซึง่มสีำนกังานอยูใ่นนวิยอรก์ระหวา่งป ี2541-2544 นอกจากนี ้ในปี 2527-2539 นายออรัล ได้ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินและการค้าให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติในแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย รวมถึงธนาคารหลายแห่ง และยังเป็นอาจารย์สอนวิชาการเงิน
สำหรับองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ 

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม (อายุ 62 ปี) 
ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ 
จากสถาบันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด จาก Kellogg School of Management มหาวิทยาลัย
นอร์ธเวสเทิร์น ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ก่อนจะมาเป็นประธานกรรมการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษา
บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program   
รุ่น DCP 0/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2543 

ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ (อายุ 60 ปี) 
ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ เคยเป็นอดีตหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และหัวหน้า  
คณะผู้บริหารด้านกฎหมายของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมายกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์
พิเศษ อธึก อัศวานันท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์ ประจำคณะนิติศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยัง มีผลงานด้านบทความและหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายมากมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น DAP CP/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย ในปี 2548 
 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   20
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  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  
(อายุ 45 ปี) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส  
(อายุ 46 ปี) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานธุรกิจขนส่ง 
 

นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์  
(อายุ 54 ปี) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 
 

นายจอห์น เครน  
(อายุ 51 ปี) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานกลยุทธ์ 
 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (อายุ 45 ปี) 
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประวัติของ ม.ล. จันทรจุฑา 
จันทรทัต ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คณะกรรมการ” 
 
นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส (อายุ 46 ปี) 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจขนส่งบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท   
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน Zuellig Pharma ประเทศเกาหลี   
ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2550 เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปใน Metro Drug Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2548 และเคยดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใน American President Lines (“APL”) ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2546 และเคยรับผิดชอบงานหลายตำแหน่ง  
ใน APL ในอเมริกาเหนือและเอเชีย นายเดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จาก Northwestern University 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำเร็จหลักสูตร Supply Chain Management Program จาก Stanford University ในปี 2542 และหลักสูตร Advanced 
Management จาก INSEAD, Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2548 

นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ (อายุ 54 ปี) 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่ง

กรรมการ ใน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์เคยทำงานกับ United Parcel 

Services (หรือ UPS) เป็นเวลา 18 ปี โดยเริ่มจากการเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท UPS ประจำประเทศไทย และต่อมาได้เป็นกรรมการผู้จัดการประจำ

ประเทศมาเลเซีย ไทย และภูมิภาคอินโดจีน ในปี 2544 นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ

ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใน UPS และตำแหน่งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ช่วยกรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์และการค้าปลีกระดับภูมิภาค ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านการเพิ่มช่องทางการค้าปลีก และให้คำแนะนำด้านการพัฒนาเชิง  

กลยุทธ์สำหรับ UPS ในภูมิภาคเอเชีย นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ 

ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2522 นอกจากนี้ นายวิชายได้ผ่านการอบรมหลักสูตร International Executive Program ด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ 

และการปฏิบัติการจาก INSEAD ในปี 2548 

 

นายจอห์น เครน (อายุ 51 ปี) 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็น  

ผู้บริหารในบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 นอกจากนี้ นายจอห์น เครน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ ได้แก่ บริษัท โซลีอาโด้ โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี Petrolift Inc., เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี และ Qing Mei Pte., Ltd. 

นายจอห์น เครน มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นกรรมการใน Aspire Pacific Ltd. ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทาง  

ด้านกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่ปี 2547 และเคยเป็นผู้บริหารใน เจพี มอร์แกน ในนิวยอร์ก ฮ่องกง และไทย ตั้งแต่  

ปี 2535 ถึงปี 2547 ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ เจพี มอร์แกน นายจอห์น เครน เคยรับผิดชอบงานทางด้านการพัฒนาธุรกิจให้กับ United Technologies 

ประเทศสิงคโปร์ และ Unico (Japan) ในเซี่ยงไฮ้ นายจอห์น เครน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของ Lauder Institute ที่ University of 

Pennsylvania และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงินจาก Wharton School และปริญญาโทด้านการจัดการสาขา International Studies   

จาก University of Pennsylvania ในปี 2533 และปริญญาตรี สาขา International Relations จาก Pomona Collegeในปี 2526 
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นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร  
(อายุ 53 ปี) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริการธุรกิจ 
 

นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ  
(อายุ 57 ปี) 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงาน
บรหิารความเสีย่งและการกำกบัดแูล 
 

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ 
(อายุ 50 ปี) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบัญชีและการเงิน 
 

นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ  
(อายุ 48 ปี) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรมนุษย์ 
 

นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร (อายุ 53 ปี) 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการธุรกิจบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซน
ไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท แปซิฟิก อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด  
ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2550 และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำประเทศไทยของบริษัท มาสเตอร์คาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัท  
ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกา 
ในปี 2530 และปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน สหรัฐอเมริกาในปี 2524 นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร  
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 40/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2547 
 
นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ (อายุ 57 ปี) 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นางสาวอุไร 
ปลื้มสำราญ เคยร่วมงานกับบริษัท Dow Chemical เป็นเวลา 19 ปี โดยเริ่มต้นจากการเป็น Country Controller และเลขานุการบริษัท (Corporate 
Secretary) ให้กับบริษัทร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์ไทย-Dow ทั้งหมดในประเทศไทย ในปี 2545 ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น Senior Corporate Audit 
Manager ซึ่งเป็นผู้นำทีมตรวจสอบโดยทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน (internal audit) ประจำสำนักงานใหญ่ของ Dow ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา   
โดยดูแลการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท Dow ทั่วโลก และตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้าร่วมงานกับ TTA คือ Country Manager ประจำประเทศ
อินโดนีเซีย นางสาวอุไร ปลื้มสำราญ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2520 และปริญญาตรี   
สาขาการบริหารจัดการและการบัญชีจากมหาวิทยาลัย Woodbury ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2518 

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (อายุ 50 ปี) 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ นางฐิติมา   

รุ่งขวัญศิริโรจน์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกดั (มหาชน) ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2552 กอ่นเขา้รว่มงานกบับรษิทั   

โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสายบริหารการลงทุนตราสารทุนในธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำกัด (มหาชน) และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของธนาคารในการเป็นกรรมการในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และในบริษัทอื่นๆ 

นอกจากนี้ นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ เคยดำรงตำแหน่ง Group Chief Financial Officer ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2546 

ถึงปี 2549 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer) หรือตำแหน่งผู้บริหารสายการเงินและ

บัญชี ในบริษัทชั้นนำหลายแห่ง อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อีสต์ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทหลักทรัพย์ เอกเอเชีย จำกัด (มหาชน) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น DAP 66/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ในปี 2550 และหลักสูตร Directors Certification Program รุ่น DCP 131/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2553 

 

นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ (อายุ 48 ปี) 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการใน 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  

นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บุคคลธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2551 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารแห่งอเมริกา ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2546 นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ 

ได้รับประกาศนียบัตรสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2542 และสำเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2528 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program 

รุ่น DCP 132/2010 และหลักสูตร Role of the Compensation Committee Program รุ่น RCC 11/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยในปี 2553 
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2554 โครงสร้าง
องค์กร 

โครงสร้างองค์กร  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด 

(มหาชน) (“TTA หรือ บริษัทฯ”) เป็น

บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น  

เพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic 

investment holding company) 

บริษัทฯ มีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่   

กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน   

และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มธุรกิจขนส่ง  

TTA และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) 

ประกอบธุรกิจโดยการให้บริการที่

เกี่ยวข้องกับการเดินเรือตั้งแต่ปี 2447 

และให้บริการเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ตั้งแต่ปี 2528 ในปี 2553 TTA ได้เข้าทำ

ธุรกิจบริการเรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซ

ขนาดเล็กเพิ่มเติมในประเทศฟิลิปปินส์ 

กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมใต้

ทะเลตั้งแต่ปี 2538 และบริการเรือขุด

เจาะนอกชายฝั่งตั้งแต่ปี 2549 ในปี 2552  

TTA ได้เข้าทำการลงทุนโดยอ้อมใน

โครงการเหมืองถ่านหินใหม่ในประเทศ

ฟิลิปปินส์ และภายหลังจากนั้นในปี 2554 TTA ได้เพิ่มความเป็น

เจ้าของของ TTA ด้วยการลงทุนโดยตรงในบริษัทที่ทำเหมืองถ่านหิน 

นอกจากนี้ ในปี 2554 TTA ได้ลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินอีก

แห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย การลงทุนในเหมืองถ่านหินเหล่านี้

เป็นการบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ 

ที่จะเพิ่มการทำธุรกิจพลังงานซึ่งมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตที่สูง 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  

เป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ของ TTA รวมถึงการสร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบ

ครบวงจรในประเทศเวียดนามและการสร้างเครือข่ายการจัดหา

ถ่านหินแบบครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ TTA ได้ลงทุนใน

บริษัทผลิตและจำหน่ายปุ๋ยซึ่งตั้งอยู่ถัดจากท่าเรือน้ำลึกในนิคม

อุตสาหกรรม Phu My ทางตอนใต้ของเวียดนาม โดย TTA ได้เข้าซื้อ

หุ้นเมื่อปี 2553 Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. ซึ่งถือใบ

อนุญาตโลจิสติกส์ เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมท่าเรือและคลังสินค้า

เพื่อการให้บริการโลจิสติกส์อย่างไม่ขาดตอนแก่ลูกค้า ด้วยพื้นที่คลัง

สินค้าเพิ่มเติมในปี 2555 จึงเป็นที่คาดว่าจะมีกิจกรรมท่าเรือมากขึ้น 

นอกจากนี้ TTA ยังลงทุนในบริษัทโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย 

ซึ่งหมายความว่ากลุ่มบริษัทฯ จะสามารถทำเหมือง ขนส่งและ  

ขายถ่านหินให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

TTA ได้ขยายและสร้างการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ซึ่งทำให้มีจำนวน

บริษัทเพิ่มเติมเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง  

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี และบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ 

จำกัด ขึ้นเพื่อการจัดการและถือการลงทุนทั้งในประเทศและใน  

ต่างประเทศของ TTA อย่างเป็นระบบ 

ข้อมูลและแนวโน้มธุรกิจ08



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   24

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

บรษิทั โซลอีาโด โฮลดิง้ส ์พทีอี ีแอลทดีี บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด 

 	บริการเรือบรรทุกสินค้า
แห้งเทกอง 

บริการตัวแทนเรือใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และสหรัฐ
อาหรับอิมิเรต 

บริการนายหน้าเช่าเหมาเรือ 
	บริการเรือบรรทุกน้ำมัน

และก๊าซ LPG ระหว่าง
เกาะในประเทศฟิลิปปินส์ 

 

	บริการวิศวกรรมใต้ทะเล 
	บริการเรือขุดเจาะน้ำมัน

นอกชายฝั่ง 
	เหมืองถ่านหินในประเทศ

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
 

	คดัแยกขนาดและจดั
จำหนา่ยถา่นหนิในประเทศ
ไทย 

	ผลติและจำหนา่ยปุย๋ 
 ในประเทศเวยีดนาม  
	บรกิารคลงัสนิคา้และ 
 โลจสิตกิสท์า่เรอืนำ้ลกึใน

ประเทศเวยีดนาม 
	บรกิารโลจสิตกิสแ์กบ่คุคล

ทัว่ไป บรกิารวสัดจุดัเรยีง
สนิคา้บนเรอื และขนถา่ย
สนิคา้ 

 

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้กลุ่มธุรกิจใหม่ 

ธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 
 

ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจขนส่ง 
 

จุดแข็งในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ 

 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารกลุ่มธุรกิจ และการดำเนินการที่รอบคอบและมี

ประสิทธิภาพที่สามารถทำให้กลุ่มบริษัทฯ ขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงการบริการที่เสนอให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

และชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด  

 สภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินปัจจุบันอาจมีผลกระทบต่อช่วงเวลาในการลงทุนต่างๆ แต่บริษัทฯ  

ก็ตั้งใจจะมุ่งสร้างเม็ดเงินจากสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักบางตัวและการลงทุนบางอย่าง รวมทั้งการจัดสรรกระแส

เงินสดเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ระยะกลางของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ มีจุดแข็งในการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

 สร้างกลุ่มธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น TTA พยายามที่จะลดความผันผวนของวัฎจักรทางธุรกิจ และ

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดหมุนเวียนด้วยการมองหาการลงทุนใหม่ที่ถ่วงดุลกับธุรกิจที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม   

การลงทุนใหม่ยังไม่ถึงระดับที่เพียงพอจะชดเชยให้กับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญได้ 

 การทำธุรกิจในตลาดเกิดใหม่และสินค้าโภคภัณฑ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง TTA เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่มุ่งเน้นให้

บริการโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพในประเทศเวียดนาม และมีความได้เปรียบจากการบุกเบิกตลาดในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้

บุกเบิกธุรกิจการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ในเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ การศึกษาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาเหมืองถ่านหิน

แห่งแรกในเขตกะลิมันตันกลาง ประเทศอินโดนีเซีย กำลังเสร็จสิ้นลง UMS เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่มุ่งเน้นให้บริการ

โลจิสติกส์ถ่านหินแบบ “ตรงต่อเวลา” (“just-in-time”) ในประเทศไทย และได้ลงทุนในโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  

เพื่อที่จะทำธุรกิจนี้ TTA เชื่อว่าการมุ่งเน้นที่ตลาดเกิดใหม่และถ่านหินจะช่วยให้ TTA สามารถคงความสามารถใน  

การแข่งขันไว้ได้ 

 กองเรือและบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูง กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ซึ่งช่วยให้

กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และสามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถ
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เสนอราคาที่แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งได้ผลเป็นอย่างมากในการสร้างชื่อของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป และรักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ ใช้เงินจำนวนหนึ่งใน
การบำรุงรักษากองเรือให้อยู่ในสภาพที่ดีกว่าที่สถาบันจัดชั้นเรือต้องการ  

 โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการให้บริการที่เน้นความสำคัญของลูกค้า ธุรกิจเรือ
บรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับท่าเรือนานาชาติหลายแห่ง ซึ่ง
ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังมี
ความได้เปรียบจากการมีเครือข่ายตัวแทนเดินเรือและสำนักงานต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์กับ
ท่าเรือ เพื่อให้บริการกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระยะยาวที่ทำธุรกิจด้วยกันหลายครั้ง 
เมอร์เมดมีโรงงานมาตรฐานระดับโลกที่ชลบุรี ประเทศไทย และมีหน่วยสนับสนุนงานชายฝั่งใน
กรุงกัวลา ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งในประเทศ
สิงค์โปร์ และประเทศกาตาร์ในตะวันออกกลาง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
และยังได้แต่งตั้งตัวแทนในท้องถิ่นในตลาดลูกค้าที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ใน
ภูมิภาค 

 รูปแบบการทำธุรกิจที่ขยายได้ นับตั้งแต่ปี 2447 กลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความ
สามารถในการปรับตัว และการขยายรูปแบบธุรกิจ โดยขยายการบริการต่างๆ และฐานการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และได้สร้างฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแรง ที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ 
สามารถขยายธุรกิจไปยังแขนงที่อาจส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้ว 

 สถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าปี 2554 เป็นปีที่มีความยากลำบากปีหนึ่ง 
กลุ่มบริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างรายได้จากดำเนินงานจำนวน 17,565.07 ล้านบาท และกำไร
จากการดำเนินงานปกติ (normalised EBITDA) จำนวน 2,543.65 ล้านบาท อัตรา ส่วนหนี้สิน
รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ที่ 0.47:1 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง   
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าสถานภาพที่เข้มแข็งทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ  
มีความได้เปรียบต่อเงื่อนไขทางธุรกิจต่างๆ โดยสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ถูก 
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กลุ่มธุรกิจขนส่ง 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งให้บริการเดินเรือและบริการที่

เกี่ยวข้องกับการเดินเรือผ่านทางบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ของบริษัทฯ โดยให้บริการกับลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยบริษัทผู้ค้า บริษัทหลักๆ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมน้ำมัน บริษัทโลจิสติกส์ และบริษัท  

ผู้ประกอบการเดินเรือรายใหญ่ รวมถึงบริษัทที่ให้การ

บริการบริหารกองเรือทุกชนิด 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งประกอบด้วยธุรกิจหลักสองธุรกิจ

คือธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองและบริษัท ปิโตรลิฟต์ 

จำกัด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ภายใต้ชื่อ โทรีเซน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประกอบด้วยเรือซึ่งบริษัทฯ 

เป็นเจ้าของเองจำนวน 15 ลำ และเรือที่เช่า อีกจำนวน 1 ลำโดยเป็นการเช่าระยะยาวถึงไตรมาสแรกของปี 2555 

 โทรีเซนให้บริการเรือเหมาลำขนส่งสินค้าไปทุกภูมิภาคของโลก และเดินเรือตามความต้องการของลูกค้า โดย

แบ่งลักษณะการให้บริการออกเป็นการให้เช่าเหมาลำแบบระยะกลางและการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า และ

การให้เช่าเหมาลำแบบระยะสั้นและการให้เช่าเหมาลำแบบเป็นเที่ยว 

 TTA มีการถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัดซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซ

ระหว่างเกาะที่ประกอบการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ปิโตรลิฟต์เป็นเจ้าของและประกอบการเรือบรรทุกและขนส่งน้ำมัน

จำนวนเก้า (9) ลำ รวมทั้งเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจำนวนหนึ่ง (1) ลำซึ่งใช้สำหรับการขนส่งภายในประเทศตาม

สัญญาระยะยาวกับบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งใหญ่เป็นหลัก 

 ธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจขนส่งได้แก่ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการเดินเรือ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจการเป็นตัวแทนเรือ

ซึ่งมีอยู่ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และธุรกิจการให้บริการด้านนายหน้าเช่า

เหมาเรือในประเทศไทย สิงคโปร์และอินเดีย 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ข้อมูลอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุปทานล้นตลาด อัตราการเติบโต

ของอุปสงค์ของเรือในปี 2554 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 ในขณะที่อัตราการเติบโตของอุปทานของเรืออยู่ที่ประมาณ  

ร้อยละ 10 ดังนั้น อัตราค่าระวางเรือจึงยังคงต่ำอยู่ 

อุปสงค์ 

 ก่อนหน้าปี 2551 ปริมาณการค้าของสินค้าแห้งเทกองเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการขนส่ง

สินค้าแห้งเทกองทางทะเลมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 อัตราการ

เติบโตของปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองได้ชะลอลงจนสู่ระดับที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ แผนภูมิและตารางดังต่อไปนี้

แสดงถึงปริมาณการค้าทางทะเลทั้งหมดในส่วนของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยวในช่วงปี 

2548 ถึงปี 2554  สินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยวได้แบ่งออกเป็นแร่เหล็ก ถ่านหิน ธัญพืช   

(รวมถึงข้าวสาลี ธัญพืชหยาบ และถั่วเหลือง) ฟอสเฟต และแร่บอกไซต์/อะลูมินา  
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ปริมาณการค้าสินค้าแห้งเทกองทางทะเลตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2554 (ล้านตัน) 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
ประมาณการ 

2554 
ประมาณการ  

ถ่านหิน 710 754 806 834 870 940 968 
แร่เหล็ก  652 734 787 845 903 930 958 
ธัญพืช  309 324 342 351 349 375 386 
แร่บอกไซต์/อะลูมินา 73 78 83 81 78 78 80 
แร่ฟอสเฟต 30 30 31 31 29 29 30 
รวม 1,774 1,920 2,049 2,142 2,229 2,352 2,422 
เปลี่ยนแปลงต่อปี  7.5% 8.3% 6.7% 4.5% 4.1% 5.5% 3.0% 

ที่มา : Fearnleys        

 ปริมาณการค้าทางทะเลของสินค้าแห้งเทกองที่

ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยวคาดว่าจะเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 37 ในช่วงระหว่างปี 2548 และปี 2554 สินค้า

แห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละเที่ยว   

ในจำนวนนี้ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กเติบโตเร็วที่สุด คือมี

อัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 47 โดยมีการผลิตเหล็กใน

ประเทศจีนเป็นตัวผลักดันที่สำคัญ การเติบโตของอุปสงค์ 

(วัดเป็นตันไมล์) สะท้อนถึงแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน   

ดังจะเห็นได้จากตารางและแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

อุปสงค์ของสินค้าแห้งเทกองปี 2548 ถึง 2554 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
ประมาณการ 

2554 
ประมาณการ  

ถ่านหิน 3,113 3,540 3,778 3,905 3,518 3,750 3,863 
แร่เหล็ก 3,918 4,192 4,544 4,849 5,510 5,650 5,820 
ธัญพืช  1,688 1,820 1,928 1,930 1,905 2,150 2,215 
แร่บอกไซต์/อะลูมินา 248 267 268 267 265 265 273 
แร่ฟอสเฟต 154 155 159 159 150 150 155 
รวม 9,121 9,974 10,677 11,110 11,348 11,965 12,324 
เปลี่ยนแปลงต่อปี  8.1% 9.3% 7.0% 4.1% 2.1% 5.4% 3.0% 

ที่มา : Fearnleys 

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนและตามด้วยอินเดีย

เป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ปริมาณการค้าสินค้า  

แห้งเทกองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การผลิตและการใช้

เหล็กภายในประเทศจีนได้สร้างอุปสงค์ในระดับสูงต่อการ

ค้าแร่เหล็ก การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศได้ส่งผล

ให้มีการนำสินค้าเข้าจากประเทศออสเตรเลียและบราซิล  

มากขึ้นซึ่งทำให้ตัวเลขอุปสงค์ที่คิดเป็นตันไมล์เพิ่มมากขึ้น 

ลานตัน-ไมล % เปลี่ยนแปลงตอป
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เปลี่ยนแปลงตอป

2548 2549 2550 2551 2552 2553
ประมาณการ ประมาณการ

2554

3,000
ลานตัน % เปลี่ยนแปลงตอป
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2554

รวม
เปลี่ยนแปลงตอป
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การผลิตเหล็กดิบของโลก 

การผลิตเหล็กดิบของโลก (ล้านตัน) 

 อียู สหรัฐ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย อื่นๆ รวม 

2547 194 99 113 269 48 20 33 280 1,054 
2548 187 94 113 349 48 19 38 282 1,129 
2549 199 99 116 422 48 20 43 273 1,219 
2550 210 97 120 487 51 21 50 281 1,317 
2551 198 92 119 501 54 20 55 292 1,330 
2552 139 58 88 568 49 16 57 246 1,220 
2553 173 81 110 627 58 19 66 262 1,395 
2554 (9 เดือน) 136 65 81 528 51 17 54 205 1,136 

ที่มา : Fearnleys 

 ในปี 2547 ผลผลิตเหล็กดิบของจีนมีจำนวนประมาณ 269 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักจนเป็น 487 

ล้านตันในปี 2550 ในปี 2552 ขณะที่การผลิตเหล็กดิบโลกลดลงเป็น 1.220 พันล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 8.3 เนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก การผลิตเหล็กของจีนกลับมีการปรับตัวขึ้นอย่างสูงโดยเพิ่มขึ้นเป็น 568 ล้านตัน 

 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การผลิตเหล็กของจีนมีอัตรา

เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีที่ร้อยละ 12.4 เทียบกับการเติบโต

ของการผลิตของโลกซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี 

จากการที่การผลิตเหล็กเติบโตขึ้น ส่งผลให้การนำเข้า  

แร่เหล็กของจีนเติบโตอย่างมากตามไปด้วย ดังนั้น   

การผลิตเหล็กของจีนจึงเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญสุดของ  

อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง และเป็นที่คาดว่า

จะมีปริมาณสูงกว่า 700 ล้านตันภายในสิ้นปี 2554 

ลานตัน % สวนแบงของจีน
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(9 เดือน)
2552

รวม
% สวนแบงของจีน (แกนขวา)

จีน

 การนำเข้าแร่เหล็กของจีนเพิ่มขึ้นเกือบเป็น 9 เท่า
จากปี 2543 ถึงปี 2553 โดยหลักๆ แล้วจีนได้นำเข้า  
แร่เหล็กมาจากประเทศออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย และ
แอฟริกาใต้ การนำเข้าแร่เหล็กจากบราซิลนั้นก็ได้เพิ่มขึ้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และได้ส่งผลให้มีการเพิ่มปริมาณ
ตันไมล์รวมทั้งความต้องการเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกองที่
มีขนาดใหญ่ขึ้น การนำเข้าแร่เหล็กของจีนในช่วงเก้าเดือน
แรกของปี 2554 มีจำนวนถึง 508.5 ล้านตัน และจากการ
ที่ระดับการนำเข้ายังมีอย่างต่อเนื่อง จะทำให้จำนวน  
ไปแตะที่ 680 ล้านตัน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ  
ร้อยละ 10 จากปีก่อน 

อุปทาน 

 ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2554 กองเรือสินค้าบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกองทั่วโลกมีเรือทั้งหมด 8,752 ลำ ระวาง
บรรทุกรวมเท่ากับ 593.2 ล้านเดทเวทตัน ตารางต่อไปนี้แสดงกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองแยกประเภทตามขนาด
ระวางบรรทุก ณ ต้นเดือนตุลาคม 2554 อายุเฉลี่ยของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ณ เดือนตุลาคม 2554 คือ 10.4 ปี 

แผนภูมิ : การนำเข้าแร่เหล็กของจีน (ล้านตัน) 
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ที่มา : Fearnleys 

08



รายงานประจำปี 2554 29

กองเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกอง เดือนตุลาคม 2554 

ขนาด/ประเภท เดทเวทตัน จำนวนเรือ ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร้อยละของกองเรือ 
(เดทเวทตัน) 

Capesize  100,000+ 1,304 236.6 39.9 
Panamax  60,000 - 100,000 1,987 151 25.5 
Supramax 50,000 - 60,000 1,412 77.7 13.1 
Handymax  40,000 - 50,000 965 43.4 7.3 
Handysize  10,000 - 40,000 3,084 84.5 14.2 
รวม   8,752 593.2 100 

ที่มา : Fearnleys     

 ถึงแม้ว่ากองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโลกจะเติบโตขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองกับการ

ขยายตัวของการค้าทางทะเลและอุปสงค์ในการขนส่งทางเรือ แต่อุปทานก็ยังมีจำกัด ทำให้เกิดการสั่งต่อเรือใหม่ในช่วง

ปี 2548-2551 ขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาดเมื่อมีการส่งมอบเรือมากขึ้นใน

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรายการสั่งต่อเรือใหม่ทั้งหมดกับจำนวนกองเรือที่มีอยู่เป็นเครื่องนำทางระดับของอุปทาน

ในอนาคต ณ ต้นเดือนตุลาคม 2554 รายการการสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองทั่วโลกซึ่งมีกำหนดส่งมอบใน

ระหว่างปี 2554 - 2557 มีอยู่ที่ปริมาณ 214.5 ล้านเดทเวทตัน หรือร้อยละ 36.2 ของกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองใน

ปัจจุบัน ปีนี้จะเป็นปีของการส่งมอบเรือ แต่ในปีต่อไปจะเป็นปีของการเติบโตของกองเรือที่แข็งแกร่ง 

การสั่งซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่สั่งต่อใหม่ เดือนตุลาคม 2554 

ขนาด/ประเภท เดทเวทตัน จำนวนเรือ ระวางบรรทุกรวม 
(ล้านเดทเวทตัน) 

ร้อยละของกองเรือ 
(เดทเวทตัน) 

Capesize  100,000+ 465 93 39.3 
Panamax  60,000 - 100,000 863 69.2 45.8 
Supramax 50,000 - 60,000 522 29.6 38.1 
Handymax  40,000 - 50,000 78 3.6 8.3 
Handysize  10,000 - 40,000 584 19.1 22.6 
รวม   2,512 214.5 36.2 

ที่มา : Fearnleys     

ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลและอัตราค่าเช่าเรือ 

 อัตราค่าเช่าเรือยังผันผวนตามขนาดของเรือ   

อย่างเช่นปริมาณและรูปแบบการค้าของสินค้าไม่กี่ชนิด

ของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณมากในแต่ละ

เที่ยว (major bulks) จะมีผลกระทบต่อความต้องการของ

เรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าเพราะว่าอุปสงค์ต่อเรือ

บรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าถูกกระทบโดยปริมาณ  

และรูปแบบการค้าของสินค้าไม่กี่ชนิด อัตราค่าเช่าเรือ 

(และมูลค่าของเรือ) ของเรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดใหญ่

กว่าจึงมักจะผันผวนได้มากกว่า ในทางกลับกัน การค้า

สินค้าหลายชนิดของสินค้าแห้งเทกองที่ขนส่งเป็นปริมาณ

0 
20,000 

ม.ค
. 4

4
ต.ค

. 4
4

ม.ค
.45

ต.ค
. 4

5
ม.ค

. 4
6

ต.ค
.. 4

6
ม.ค

. 4
7

ต.ค
. 4

7
ม.ค

. 4
8

ต.ค
.. 4

8
ม.ค

. 4
9

ต.ค
. 4

9
ม.ค

. 5
0

ต.ค
. 5

0
ม.ค

. 5
1

ต.ค
. 5

1
ม.ค

. 5
2

ต.ค
. 5

2
ม.ค

. 5
3

ต.ค
. 5

3
ม.ค

. 5
4

ต.ค
. 5

4

40,000 
60,000 
80,000 

100,000 
120,000 
140,000 
160,000 
180,000 

Handymax Panamax
Capesize 150’ Capesize 170’

แผนภูมิ : อัตราค่าเช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน) 

ที่มา : Fearnleys 
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ไม่มากในแต่ละเที่ยว (minor bulks) ที่นำมารวมกันเป็นจำนวนมากๆ จะเป็นตัวผลักดันอุปสงค์ของเรือบรรทุกสินค้า

แห้งเทกองขนาดที่เล็กกว่า ดังนั้น อัตราค่าเช่าเรือและมูลค่าของเรือสำหรับเรือขนาดเล็กจึงมีความผันผวนน้อยกว่า 

 ในตลาดการเช่าเรือเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา อัตราค่าเช่าเรือจะแตกต่างกันตามระยะเวลาเช่าเหมาและปัจจัย

เฉพาะต่างๆ ของเรือที่ใช้บรรทุก เช่น อายุ ความเร็ว และการเผาผลาญเชื้อเพลิง ในตลาดเรือเช่าเหมาลำแบบเป็นเที่ยว 

อัตราค่าเช่าจะถูกกำหนดจากขนาดของสินค้าที่บรรทุก วัตถุดิบ เวลาที่ถึงท่า และค่าธรรมเนียมการผ่านคลอง รวมทั้ง

ภูมิภาคที่มีการส่งมอบ 

 อัตราค่าเช่าเรือซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงกลางปี 2551 เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ที่ทำ

ให้การเติบโตของอุปสงค์ชะลอลงซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มีเรือใหม่เข้าสู่ตลาดมากกว่าเดิม ในปี 2554 อัตราค่าระวาง

เรือยังคงต่ำกว่าของในปี 2553 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า แม้ว่าอัตราค่าระวางจะปรับตัวสูง

ขึ้นหลังช่วงฤดูร้อน 

ราคาเรือ 

ราคาเรือสั่งต่อใหม่ 

 มีการประมาณการว่าราคาของเรือบรรทุกสินค้า

แห้งเทกองสั่งต่อใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากช่วงแรก

ของปี 2545 ถึงสิ้นปี 2551 นับตั้งแต่สิ้นปี 2551 ราคาของ

เรือที่สั่งต่อใหม่ได้ปรับลดลงเป็นการทั่วไป เนื่องจากการ

ชะลอตัวเป็นอย่างมากของคำสั่งต่อเรือใหม่ 

แผนภูมิ : ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองสั่งต่อใหม่  

ปี 2543 ถึง 2554 

แผนภูมิ : ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง   

ปี 2543 ถึง 2554  
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(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

ราคาเรือมือสอง 

 ในตลาดเรือมือสอง ราคาเรือมือสองยังคงเพิ่มขึ้น

ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2551 ก่อนที่ราคาเรือมือสองจะลด

ลงมากเกือบสองในสามส่วนในตอนสิ้นปี  ดัชนี BDI 

Index ได้ลดลงจากที่เกินกว่า 11,000 จุดในเดือน

มิถุนายน 2551 เป็นกึ่งกลาง 600 จุดในเดือนธันวาคม 

2554 ในปี 2554 มูลค่าของเรือมือสองยังคงปรับตัวลดลง

อย่างต่อเนื่องตามอัตราค่าระวางที่อ่อนตัวลง 

ราคาของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง อายุ 5 ปี (ระยะเวลาโดยเฉลี่ย) - 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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ที่มา : TTA 

ข้อมูลธุรกิจ 

 โทรีเซนยังคงเป็นหนึ่งในเจ้าของรายใหญ่ที่สุดของ

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองประเภท Handymax และ

ประเภท Supramax ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศไทย  

 เพื่อการปรับปรุงกองเรือให้มีความทันสมัย ในปี 

2554 โทรีเซนได้ขายเรือเก่าจำนวน 15 ลำและเข้าซื้อเรือ

ที่ทันสมัยจำนวน 3 ลำ เรือที่ได้สั่งต่อใหม่อีก 2 ลำ   

ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 53,000 เดทเวทตัน มี

กำหนดการส่งมอบในปี 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

กองเรือโทรีเซนมีขนาดระวางบรรทุกสินค้ารวม 702,853 

เดทเวทตัน ระวางบรรทุกเฉลี่ย 43,798 เดทเวทตัน และ

มีอายุเฉลี่ย 10.8 ปี ขนาดของกองเรือของโทรีเซนได้ลดลง

จากจำนวน 48 ลำ ในปี 2548 เป็นจำนวน 15 ลำ ณ   

วันที่ 30 กันยายน 2554 และมีขนาดระวางบรรทุกสินค้า

รวมลดลงจาก 1,230,514 เดทเวทตัน เป็น 702,853   

เดทเวทตัน ในระยะเวลาเดียวกัน 
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แผนภูมิ : จำนวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแต่ละปี 

ที่มา: TTA 

การบริหารกองเรือ 

 บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) และ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด (“TCB”) มีหน้าที่

ดูแลจัดการการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และเทคนิคของกองเรือ ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลของกองเรือบรรทุกสินค้า

แห้งเทกองของโทรีเซน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

โครงสร้างกองเรือโทรีเซน 

   จำนวนเรือ 

จำนวนเรือ 

ที่บริษัทเป็นเจ้าของ 

เรือที่เช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 9 1 - 10 

Supramax 6 - 2 8 

รวม 15 1 2 18 

  อายุเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซน 

จำนวนเรือ 

ที่บริษัทเป็นเจ้าของ 

เรือที่เช่ามา 

(ระยะกลาง) 

เรือที่สั่งต่อใหม่ รวม 

Handymax 15.29 12.75 - 15.02 

Supramax 5.53 - - 5.53 

รวม 10.81 12.75 - 10.53 
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ตาราง : รายชื่อกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองโทรีเซน 

เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ชื่อเรือ 
วันที่ส่งมอบ 

เรือจากอู่ต่อเรือ เดทเวทตัน อายุ ชนิดของเรือ 

1. ทอร์ ไดนามิค 30/4/91 43,497  20.43 Standard Bulk > 40,000 dwt 

2. ทอร์ จูปิเตอร์ 18/8/86 36,992  25.13 Box Shape Bulk (Box) 

3. ทอร์ เวฟ 30/7/98 39,042  13.18 Open Hatch / Box Shape < 40,000 dwt 

4. ทอร์ วิน 18/11/98 39,087  12.87 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

5. ทอร์ เอนเนอร์ยี 16/11/94 42,529  16.88 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

6. ทอร์ เอนเดฟเวอร์ 11/4/95 42,529  16.48 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

7. ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ 28/7/95 42,529  16.19 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

8. ทอร์ ฮาร์โมนี่ 21/3/02 47,111  9.53 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

9. ทอร์ ฮอไรซัน 1/10/02 47,111  9.00 Open Hatch / Box Shape Bulk (Box) 

10. ทอร์ แอ็คชีพเวอร์ 22/7/10 57,015  1.73 Standard Bulk > 40,000 dwt 

11. ทอร์ อินทิกริตี้ 2/4/01 52,375  10.50 Standard Bulk > 40,000 dwt 

12. ทอร์ อินดิเพนเด็นซ์ 20/12/10 52,407  9.94 Standard Tess - 52 

13. ทอร์ อินฟินิตี้ 21/12/10 52,383  9.66 Standard Tess - 52 

14. ทอร์ เฟรนด์ชิป 13/1/10 54,123  1.71 Semi-Open / Box Shape Oshima - 53 

15. ทอร์ ฟอร์จูน 15/6/11 54,123  0.29 Semi-Open / Box Shape Oshima - 53 

รวมระวางบรรทุกของกองเรือโทรีเซน 702,853 เดทเวทตัน     

ที่มา : TTA 

 ในอนาคต เรือทุกลำจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ TSS และจดทะเบียนภายใต้ธงสิงคโปร์ เพื่อที่จะได้รับประโยชน์

จากมาตรการจูงใจทางภาษีที่ดีกว่าของรัฐบาลสิงคโปร์  

 กลยุทธ์ในการบริหารกองเรือของโทรีเซนคือการทำให้มีสินค้าและลูกค้าที่หลากหลาย และการตั้งเป้าหมาย  

ที่จะรักษาความสมดุลของการให้เช่าเหมาลำแบบระยะยาวและการเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า และการให้เช่า

เหมาลำแบบเป็นเที่ยว 

การให้บริการของกองเรือบริษัทฯ 

การบริการแบบไม่ประจำเส้นทาง 

รายได้จากการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทาง ของบริษัทฯ มาจาก 

• การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นเที่ยว หรือการให้เช่าเหมาลำในตลาดให้เช่าระยะสั้น ซึ่งคิดค่าเช่าตามอัตราของตลาด ณ 

ขณะนั้น  

• การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา เป็นการให้เช่าเรือโดยกำหนดระยะเวลาไว้ และโดยทั่วไปจะกำหนดอัตราค่าเช่า

แบบคงที่ แต่มักจะมีปัจจัยอื่นๆ เช่น การปรับค่าเงินเฟ้อ หรืออัตราค่าเช่าเรือของตลาดปัจจุบัน มาเป็นองค์ประกอบ

ในการคิดอัตราค่าเช่าเรือ และ 

• การเซ็นสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า (contracts of affreightment) ซึ่งบริษัทฯ จะรับขนส่งสินค้าจำนวนหนึ่งให้

แก่ลูกค้าในเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
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 ตารางข้างล่างนี้แสดงข้อแตกต่างที่สำคัญของการเช่าและการทำสัญญาแต่ละแบบในธุรกิจการเดินเรือของ  

บริษัทฯ 

ตาราง : ประเภทของการเช่าเหมาเรือ 

 การเช่าเหมาลำเป็นเที่ยว การเช่าเหมาลำ 

เป็นระยะเวลา 

การเช่าเรือเปล่า การเซ็นสัญญารับ 

ขนส่งสินค้าล่วงหน้า 

ระยะเวลาของสัญญา เป็นระยะเวลาสำหรับการเดิน

ทางเที่ยวเรือเดียว 

หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า หนึ่งปีหรือมากกว่า 

อัตราค่าเช่า แตกต่างกันไปตามการเช่า

แต่ละเที่ยว 

คิดเป็นรายวัน คิดเป็นรายวัน โดยทั่วไปคิดเป็น 

รายวัน 

ค่าใช้จ่ายของเรือ เจ้าของเรือจ่าย ลูกค้าจ่าย ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

เกี่ยวกับเรือ 

เจ้าของเรือจ่าย เจ้าของเรือจ่าย ลูกค้าจ่าย เจ้าของเรือจ่าย 

เมื่อเรืออยู่ในระยะเวลาที่ไม่ 

อาจใช้ประโยชน์ได้ (Off-hire) 

ลูกค้าไม่ต้องจ่าย แล้วแต่ตกลง โดยทั่วไปลูกค้าจ่าย โดยทั่วไปลูกค้า 

ไม่ต้องจ่าย 

 ในรอบบัญชี 2554 โทรีเซนได้มีสัญญารับขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำระยะยาวคิดเป็นร้อยละ 19.6 ของระวาง

บรรทุกสินค้าทั้งหมด และในปี 2555 ได้มีการทำสัญญาล่วงหน้าแบบเช่าเหมาลำระยะยาวไว้แล้วร้อยละ 7.8 ของระวาง

บรรทุกสินค้าทั้งหมด ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เรือได้รับการว่าจ้างก็คือการให้เช่าผ่านตัวแทนนายหน้าจัดหาสินค้า   

ในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้นมีความเป็นไปได้ที่จะฉวยโอกาสจากการปรับตัวดีขึ้นของตลาด แต่ก็มีความเสี่ยงในช่วงขาลง

เช่นกัน จำนวนเรือที่ให้บริการในตลาดให้เช่าเรือระยะสั้น มักจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนเรือที่เหลือมาจาก

การให้เช่าเหมาลำแบบเป็นระยะเวลา 

 ในการให้เช่าเหมาเรือ โทรีเซนจะจ่ายค่านายหน้าตั้งแต่ร้อยละ 1.25 ถึง 3.75 ของอัตราเช่ารายวันทั้งหมดแก่

บริษัทนายหน้าที่จัดหาผู้เช่าให้ 

 การให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทางของโทรีเซนมีความผันผวนไปตามอุปสงค์และอุปทานของสินค้าแห้งเทกอง 

การเช่าเรือมีปัจจัยจากราคา เส้นทางการเดินเรือ ขนาด อายุและสภาพของเรือ รวมไปถึงชื่อเสียงของโทรีเซนในการ  

เป็นทั้งผู้ประกอบการและเป็นเจ้าของเรือ นอกจากนี้ โทรีเซนยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดของเรือ

ประเภท Handysize และเรอืประเภท Handymax อยา่งไรกด็ผีูป้ระกอบการทีเ่ปน็เจา้ของเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง  

ในโลกที่มีขนาดตั้งแต่ 15,000 เดทเวทตันถึง 50,000 เดทเวทตัน มีอยู่ค่อนข้างกระจัดกระจาย และแบ่งออกเป็นเจ้าของ

เรือรายย่อยๆ ได้ประมาณ 1,362 ราย ซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมาณ 5,364 ลำ 

ลูกค้าของบริษัทฯ 

 กลยุทธ์ของโทรีเซนคือ การปล่อยเรือแบบเช่าเหมาลำให้กับบริษัทการค้าขนาดใหญ่ (trading house) (ซึ่งรวมถึง

ผู้ค้าสินค้าด้วย) เจ้าของเรือและผู้ประกอบการด้านเรือบรรทุกสินค้าที่มีชื่อเสียง ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และหน่วยงาน

ราชการ มากกว่าให้กับบริษัทที่มีฐานะทางการเงินไม่มั่นคง 

 โทรีเซนมีความมุ่งมั่นที่จะกระจายเรือให้บริการในหลายรูปแบบ ในปี 2554 ลูกค้าหลัก 10 รายแรก คิดเป็น  

ร้อยละ 48.63 ของรายได้ค่าระวางทั้งหมดของโทรีเซน 
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พนักงานของบริษัทฯ 

 ในรอบปีที่ผ่านมา โทรีเซนให้ความสำคัญกับการปรับขนาดของธุรกิจการขนส่งสินค้าแห้งเทกองให้เหมาะสมกับ

กองเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าโทรีเซนได้ใช้ความพยายามทั้งปวงเพื่อที่จะลดจำนวนทรัพยากรด้วยการลดขนาดลง 

แต่ก็ยังจำเป็นต้องลดตำแหน่งในโทรีเซนไปประมาณ 20 ตำแหน่ง การลดจำนวนทรัพยากรนี้ทำให้ระดับค่าใช้จ่าย  

โดยทั่วไปและค่าใช้จ่ายการบริหารของโทรีเซนมีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นของเจ้าของ/ผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองรายอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน  

 นอกจากการปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสมแล้ว โทรีเซนได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง

กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ รวมทั้งได้สรรหาทีมงานด้านพาณิชย์ซึ่งมีประสบการณ์อย่างสูงใน  

ด้านการเช่าเหมาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ทักษะความสามารถที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะช่วยให้มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน  

คู่แข่ง 

 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และกระจัดกระจาย โทรีเซนมีการแข่งขันกับ  

บริษัทขนส่งชั้นนำในเอเชียหลายบริษัทและทั่วโลก  

 เรือขนส่งสินค้าแบบไม่ประจำเส้นทางก็มีการแข่งขันกันรุนแรงด้วยเช่นกัน และอาจได้รับผลกระทบจากเรือขนาด

อื่นที่เข้ามาในตลาด ซึ่งอาจเป็นเรือในขนาดที่โทรีเซนไม่มี จากการที่มีความแตกต่างมากในขนาดของเรือ ทำให้เรือ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบ Capesize อาจเสียเปรียบในการแข่งขันกับเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาด Handymax 

สำหรับสินค้าบางประเภท กระนั้นก็ตาม อัตราค่าเช่าเรือขนาด Capesize ก็อาจมีผลต่อเรือที่มีขนาดเล็กกว่าได้ ซึ่งหาก

พิจารณาถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าระวางบรรทุกจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ในปีหน้านี้ โทรีเซนเชื่อว่าอัตราค่าเช่าเรือ

อาจต้องเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยบวกและลบในปี 2554-2555  

 ปัจจัยลบที่สำคัญที่สุดในปี 2555 จะยังคงเป็นปริมาณเรือที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะได้มีการเลื่อนการ  

ส่งมอบเรือใหม่ ปริมาณเรือก็ยังคงเติบโตเร็วกว่าความต้องการใช้เรือ  

 ในทำนองเดียวกัน อุปสงค์ในประเทศจีนยังคงเป็นปัจจัยลบที่สำคัญ เนื่องจากการพัฒนาของจีนเป็นตัวกระตุ้น  

ที่สำคัญของอุปสงค์สำหรับการขนส่งสินค้าแห้งเทกอง อัตราค่าระวางเรือจึงจะผันผวนในลักษณะที่สอดคล้องกับการ

ผลิตของจีน ถ้าจีนมีอัตราการผลิตที่ระดับต่ำกว่าที่คาดคะเนไว้ในปี 2555 อุปสงค์สำหรับเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจะ

ต่ำกว่าที่คาดหมาย  

 ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของโทรีเซนคือการปรับกองเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองให้เหลืออยู่เฉพาะเรือที่ใหม่และมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2555 โทรีเซนจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อไป 

 นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป โทรีเซนจะมีการดำเนินงานของทีมงานด้านพาณิชย์มาจากประเทศสิงคโปร์ 

เนื่องจากสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเดินเรือแห่งใหญ่ของเอเซีย การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มีทีมงานด้านพาณิชย์ซึ่งมีขนาด

เล็กลงและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในศูนย์การเดินเรือของเอเชีย การติดต่อกับลูกค้ารายสำคัญ บริษัทการค้า 

ธนาคาร ผู้ขายและหน่วยงานบริหารการพาณิชย์นาวีในสิงคโปร์จะช่วยสร้างทีมงานด้านพาณิชย์ที่มีความรู้อย่างใกล้ชิด

ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของอุตสาหกรรม 
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รายงานประจำปี 2554 35

เรือบรรทุกน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติระหว่างเกาะ 

 ในเดือนเมษายน 2553 TTA ลงทุนเป็นจำนวน 27.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อถือหุ้นร้อยละ 38.83 ใน

บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด (“ปิโตรลิฟต์”) ในเดือนมกราคม 2554 TTA ลงทุนเพิ่มขึ้นอีก 0.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

เพื่อถือหุ้นร้อยละ 40 ในปิโตรลิฟต์ 

 ปิโตรลิฟต์เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันประเภทตัวเรือสองชั้นรายใหญ่ของตลาดในอุตสาหกรรมเรือ

บรรทุกน้ำมันในประเทศของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปโภคการขนส่งน้ำมันปิโตรเลียมของฟิลิปปินส์

เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์ ปิโตรลิฟต์มีฐานลูกค้าและสัญญาเช่าที่แข็งแกร่ง และสามารถสร้างกระแส

เงินสดที่มีความมั่นคงและสามารถประมาณการได้ เป็นที่คาดว่าการลงทุนในปิโตรลิฟต์จะช่วยลดผลกระทบบางอย่าง  

ที่เกิดขึ้นตามวัฎจักรของธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง นอกจากนี้ จำนวนการลงทุนทั้งหมด

นั้นเทียบเท่าได้กับราคาของเรือขนาด Supramax ที่ทันสมัยจำนวน 1 ลำ 

 ด้วยเรือบรรทุกเพิ่มเติมล่าสุดอีก 1 ลำในเดือนกันยายน 2554 ปัจจุบัน ปิโตรลิฟต์จึงเป็นเจ้าของและผู้ประกอบ

การกองเรือที่มีอายุน้อย (อายุเฉลี่ยสิบปี) ซึ่งประกอบด้วยเรือบรรทุก/ลำเลียงน้ำมันจำนวน 9 ลำ รวมทั้งเรือบรรทุกก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวจำนวน 1 ลำ กองเรือนี้ทำการค้าอยู่ในน่านน้ำชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก และมีกำลังการ

บรรทุกผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง เช่น น้ำมันปิโตรเลียมกลั่น เอทานอล และก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมทั้งสิ้นประมาณ 38   

ล้านลิตร 

 เรือบรรทุกน้ำมันเดินทะเลที่มีอยู่ในกองเรือยังทำการค้าอยู่ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เพื่อตอบ

สนองความต้องการส่งออกและนำเข้าของลูกค้า ปิโตรลิฟต์เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัทน้ำมัน

แห่งใหญ่ในฟิลิปปินส์ 

 ประมาณร้อยละ 90 ของกำลังการบรรทุกของกองเรือที่ปิโตรลิฟต์มีอยู่ในปัจจุบันอยู่ภายใต้สัญญาเช่าเหมาระยะ

กลางถึงระยะยาวกับบริษัทน้ำมันแห่งใหญ่ 

ธุรกิจตัวแทนเรือ 

 TTA เป็นเจ้าของบริษัทตัวแทนเรือ 4 บริษัท ซึ่งทำให้ TTA เป็นเจ้าของตัวแทนเรือรายใหญ่ที่สุดซึ่งมีฐานอยู่ใน

ประเทศไทย บริษัทตัวแทนเรือดังกล่าวประกอบด้วย  

1) บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด (“ITA”) ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนเรือรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย 

โดยได้ให้บริการกว่า 1,091 ราย ในปี 2554 กลุ่ม Naxco ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจตัวแทนเรือและโลจิสติกส์ที่มีฐานอยู่ใน

ฝรั่งเศสถือหุ้นร้อยละ 51 ใน ITA ในขณะที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 

2) บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด (“GAC”) เป็นบริษัทตัวแทนเรือขนาดกลางในประเทศไทย โดย

ได้ให้บริการกว่า 500 ราย ในปี 2554 GAC เป็นบริษัทร่วมของ TTA และเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 และ กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี จำกัด ในประเทศลิชเทนสไตน์   

ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49  

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

ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ถือโดยนักลงทุนทั่วไป TI ได้ให้บริการกว่า 385 ราย ในปี 2554 และมีความ

เชี่ยวชาญในการจัดการกับสินค้าเฉพาะโครงการ ในปี 2554  TI ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจบริการ

คลังสินค้าและโลจิสติกส์ในเขต Phu My 

4) PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนเรือขนาดเล็ก โดยได้ให้บริการกว่า 261 

ราย ในปี 2554  ณ เดือนกันยายน 2554 TTA ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน Equinox 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   36

 ทั้งสี่บริษัทให้บริการด้านธุรกิจตัวแทนเรือดังนี้ จัดหาท่าเรือให้เรือเทียบท่า ขนถ่ายสินค้าขึ้นลง จัดหาสินค้าลงเรือ 

เตรียมเสบียง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ตลอดจนดูแลการซ่อมแซมเรือ สับเปลี่ยนลูกเรือ และอื่นๆ นอกจากนี้   

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีความชำนาญในการให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งครอบคลุมการ

กระจายสินค้าทั้งทางบกและทางอากาศ  การรับส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง การเคลื่อนย้ายสินค้าและพัสดุ

ระหว่างประเทศ 

นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

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

ร่วมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการ

ร่วมทุนระหว่างบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

และกลุ่มบริษัทเฟิร์นเล่ย์ ของประเทศนอร์เวย์ (“เฟิร์นเล่ย์”) โดยถือ

หุ้นร้อยละ 49 และ ร้อยละ 51 ตามลำดับ เฟิร์นเล่ย์เป็นหนึ่งใน

บริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจในการ

เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เรือบรรทุกน้ำมัน   

 เรือบรรทุกก๊าซ การซื้อและขายเรือ FTL มีบริษัทย่อยคือ Fearnleys Shipbroking Private Limited โดย FTL  

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ซึ่งให้บริการในการเป็นนายหน้าเช่าเหมาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในประเทศอินเดีย และ 

Fearnleys Dry Cargo (Singapore) Pte. Ltd. โดย FTL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ซึ่งให้บริการในการเป็นนายหน้าเช่า

เหมาเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองในประเทศสิงคโปร์ 

 เฟิร์นเล่ย์ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้าเช่าเหมาเรือในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยเป็นตัวกลางระหว่าง

เจ้าของเรือและผู้เช่าเรือทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก  

การดำเนินธุรกิจในแถบประเทศตะวันออกกลาง 

 โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี (“TSF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็น

สำนักงานภูมิภาคในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนในการดำเนินการของเรือสินค้าของโทรีเซนที่ขนส่ง

สินค้าไปยังสหรัฐอาหรับ  

อิมิเรตส์และท่าเรืออื่นๆ ในตะวันออกกลาง 

 TSF ให้บริการเรือที่เข้าไปจอดเทียบท่าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และติดต่อประสานงานในด้านการปฏิบัติ

การเรือกับท่าเรืออื่นๆ โดยมีตัวเลขของเรือที่บริษัทฯ ให้บริการในท่าเรืออื่นๆ ไม่ต่างกัน บริษัทฯ มีความชำนาญทาง

ด้านพิธีศุลกากร และให้บริการขนส่งสินค้ามากกว่า 3,000 รายแก่ผู้รับสินค้าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน 

และจุดหมายปลายทางที่อยู่ใกล้เคียง 
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กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

 ธุรกิจหลักสองธุรกิจของกลุ่มธุรกิจพลังงานคือบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง และการทำ
เหมืองถ่านหิน 

 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่ง TTA ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 57.14 เป็นหน่วยธุรกิจ  
ที่ให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง เมอร์เมดให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเล และบริการเรือขุดเจาะใต้
น้ำแก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหรือผู้รับจ้างรายใหญ่ โดยหลักการแล้ว เมอร์เมดย่อมได้รับประโยชน์จากความ
ต้องการบริการของเมอร์เมดที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่จากประวัติศาสตร์  
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักส่งผลให้ความต้องการการเดินเรือสินค้าแห้งเทกองลดลงตามต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้น 

 ในฐานะที่โทรีเซนเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปทั่วโลก โทรีเซนจึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการ
ของสินค้า มีการคาดการณ์มาตั้งแต่ปี 2549 แล้วว่าถ่านหินจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต และในปีเดียวกัน
นั้น TTA ได้จัดหาและลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินใหม่สองโครงการ โดยโครงการหนึ่งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ และ
อีกโครงการหนึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากสินค้าของโทรีเซนในแต่ละปีเป็นถ่านหินมากกว่าร้อยละ 20 ธุรกิจ
การทำเหมืองจึงผสมผสานกันได้ดีกับธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

สรุปเกี่ยวกับเมอร์เมด 

 เมอร์เมดเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2525 เมอร์เมดเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม
เรือขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งทั่วโลก โดยมีพื้นที่หลักอยู่ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และตะวันออกกลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เมอร์เมด ได้เข้า  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) และสามารถรวบรวม  
เงินจากการเสนอขายหุ้นเป็นแก่ประชาชนครั้งแรกจำนวน 246 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เมอร์เมดได้รับรายได้ทั้งหมดจาก  
การขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 156 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 

 ณ วันนี้ เมอร์เมดเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการนอกชายฝั่ง  
ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในเอเชีย เมอร์เมดดำเนินธุรกิจหลักสองประเภท คือการให้บริการเรือ
ขุดเจาะนอกชายฝั่ง และบริการนักประดาน้ำและยานสำรวจใต้ทะเล (ROV)   

 บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด (“MDL”) เป็นบริษัทย่อยของเมอร์เมด   
โดยเมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95 MDL ปฏิบัติการโดยใช้เรือขุดเจาะแบบมีปั้นจั่น   
(self-erecting tender drilling rigs) จำนวน 2 ลำ และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเรือ  
ขุดเจาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรือขุดเจาะแบบมีปั้นจั่นของ MDL ถูก
ออกแบบให้ใช้ในที่น้ำลึกถึง 100 เมตร (หรือ 180 เมตร ก่อนวางแท่น) และมีความ
สามารถในการขุดเจาะ ไปถึงความลึกที่ 6,100 เมตร สำหรับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 
ด้วยก้านเจาะ (drill pipe) ขนาด 5 นิ้วและ 3,350 เมตร สำหรับ เรือขุดเจาะเอ็มที
อาร์-2 ด้วยก้านเจาะขนาด 5 นิ้ว (5,500 เมตร ด้วยก้านเจาะขนาด 4 นิ้ว) 

 เมอร์เมดเล็งเห็นแนวโน้มที่สำคัญของการใช้เรือขุดเจาะที่มีคุณภาพสูง โดยลูกค้า
จะต้องการการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งเรือขุดเจาะใหม่สามารถให้
ได้เช่น การทำงานแบบออฟไลน์ (offline activities) การมีขนาดบรรทุกของดาดฟ้า  
เรือที่สูงขึ้น และความสามารถทางด้าน combined jacking และ preload 

 เอกสารประมูลสำหรับโครงการใหม่ส่วนใหญ่จะกำหนดขีดจำกัดทางด้านอายุ
ของเรือขุดเจาะ ปัจจัยนี้เป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญให้มีการลงทุนในเรือขุดเจาะแบบ 
Jack-up ที่มีคุณภาพสูง และในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกตลาดรายแรกในวัฏจักรการ

ก่อสร้างใหม่นี้ เมอร์เมดจึงได้ราคาและข้อกำหนดที่น่าพอใจ 
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ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล 

สถานการณ์ตลาด  

 ความต้องการในการใช้บริการใต้น้ำและยานสำรวจใต้ทะเล (ROV) มีแรงผลักดันหลักๆ จากปริมาณการสำรวจ 

การพัฒนาและการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ โดยระดับการลงทุนขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทน้ำมัน  

รายได้และแหล่งเงินทุน พื้นที่ใหม่สำหรับการสำรวจและการพัฒนา รวมทั้งราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

 มีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นในช่วงสองสามปีข้างหน้า และจะตามมาด้วยการใช้จ่ายเพื่อการสำรวจ

และการผลิต ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเพื่อการสำรวจและการผลิต กิจกรรมทั้งสอง

อย่างมีความเกี่ยวพันกันอย่างสูงโดยมีช่วงระยะเวลาเหลื่อมล้ำประมาณ 6-18 เดือน เนื่องจากการปรับงบประมาณ 

โครงการ และสัญญาการลงทุนตามราคาน้ำมันต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตามอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในช่วงสภาวะ

ความผันผวน บริษัทน้ำมันมักตอบสนองอย่างรวดเร็วกว่านั้นมาก เนื่องจากการยกเลิกหรือเลื่อนโครงการใช้เวลาน้อย

กว่าการริเริ่มโครงการ 

 ถึงแม้ว่าอัตราการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ใต้ทะเลของเมอร์เมดจะเพิ่มขึ้นในปี 2554 แต่มีความเป็นไปได้สูงที่

สภาวะตลาดจะมีความท้าทายมากขึ้นตลอดปี 2555 เนื่องจากมีการส่งมอบเรือใต้น้ำเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น ดังนั้นเรา

จึงมีการคาดการณ์ในเชิงบวกอย่างรอบคอบ ในขณะที่คอยติดตามอัตราประจำวันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ  

ความต้องการน้ำมันของกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ 

 ปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันให้สูงขึ้นคือช่องว่าง

ระหว่างอุปสงค์ที่ประมาณการไว้และการผลิต มีการคาด

การณ์ว่าประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก OECD จะผลักดัน

การเติบโตของความต้องการน้ำมัน และความต้องการ

ของกลุ่มประเทศดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าการผลิต

ของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม OPEC ปัจจัยนี้จะ

เพิ่มแรงกดดันให้กับการผลิตของประเทศสมาชิก OPEC 

และกำลังการผลิตสำรองของกลุ่ม OPEC 

 การเติบโตของประชากร ความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และการเติบโตของชนชั้นกลางเป็นปัจจัยที่

ทำให้ความต้องการน้ำมันในประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

OECD เพิ่มมากขึ้น โดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่

จะมาจากจีนและอินเดีย 

 กลุ่ม OPEC จะต้องผลิตน้ำมันให้ได้เพิ่มขึ้น 16 

ล้านบาเรลต่อวัน ภายในปี 2558 หากแนวโน้มอุปสงค์

น้ำมันของโลกและอุปทานของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

กลุ่ม OPEC ยังดำเนินต่อไปเช่นนี้ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้กำลัง

การผลิตสำรองของประเทศหลักในกลุ่ม OPEC ลดลง

ก่อนปี 2558 มาก ดังนั้นราคาน้ำมันจะต้องปรับตัวสูงขึ้น

เพื่อระงับการเติบโตของอุปสงค์ 

Non-OECD Demand Growth
Non-OPEC Supply Growth

1,600
mboe/d

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200

0 2542 2544 2546 2548 2550 2552

อัตราการเติบโต 5 ปี เฉลี่ย 

แผนภูมิ : ค่าเช่าเรือการบริโภคของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

OECD มีอัตราสูงกว่าการผลิตของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

กลุ่ม OPEC 

ที่มา : DnB Nor Markets 
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ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเปิดโอกาสให้บริษัทน้ำมันทบทวน

แหล่งน้ำมันที่ผ่านการใช้งานมาก 

 ดูเหมือนว่า แนวโน้มความสนใจจะกลับมายังทวีป

อเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิก ราคาน้ำมันอาจทำให้

แหล่งน้ำมันที่เคยถูกประเมินว่าไม่สร้างผลกำไรกลับมา  

มีความน่าสนใจขึ้นอีกครั้ง 

 เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้อเมริกาเหนือจะยังคงถือ

เป็นภูมิภาคที่อยู่ในอันดับสูงสุด แต่ขณะนี้เอเชียแปซิฟิก

กลับได้รับความสนใจมากกว่า ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเป็น

เพราะโครงการก๊าซธรรมเหลวขนาดใหญ่ในออสเตรเลีย 

(เช่น โครงการ Gordon) แอฟริกาตะวันตกเป็นภูมิภาคที่

ค่อนข้างใหม่และกำลังขยายตัว ซึ่งบริษัทต่างๆ มองเห็น

ความเป็นไปได้ของการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะในด้าน

ธุรกิจน้ำลึก แต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศทางการเมืองที่ขาด

เสถียรภาพอาจทำให้ความน่าดึงดูดของแอฟริกาตะวันตก

และตะวันออกกลางลดลง ความสนใจยังคงอยู่ที่

อเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิก 

ความเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทานของเรือที่สั่งต่อ

ใหม่ 

 ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายในการสำรวจและการผลิตจะ

เพิ่มขึ้นในปี 2553 แต่กองเรือในตลาดงานที่ใช้สำรวจ

ระบบคลื่นเสียง (seismic) และวิศวกรรมใต้ทะเลเติบโต

เร็วกว่าการเติบโตของอุปสงค์ และอุปทานส่วนเกินดัง

กล่าวได้สร้างแรงกดดันให้กับอัตราส่วนต่างกำไร สำหรับ

ปี 2554 การเติบโตของกองเรือไม่สัมพันธ์กับการใช้จ่ายที่

เพิ่มขึ้น และเป็นที่คาดว่าราคาและอัตราการใช้ประโยชน์

จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 ในทุกกลุ่มธุรกิจของงานบริการ 

นอกชายฝั่ง ยกเว้นธุรกิจงานสำรวจที่ใช้ระบบคลื่นเสียง 

 ในปี 2555 อัตราการใช้ประโยชน์และส่วนต่าง

กำไรอาจเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย เนื่องจากสมดุลระหว่างอุป

สงค์และอุปทานที่ยังคงตึงตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

ตลาดยังคงเผชิญกับอุปทานส่วนเกินตั้งแต่ต้นวัฏจักร   

การเติบโตของอัตราส่วนต่างกำไรและการใช้ประโยชน์

อาจลดลงได้ แนวโน้มตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปนั้นดูมี

ความหวัง เนื่องจากขนาดกองเรือที่เติบโตช้ากว่าการ

เติบโตของการใช้จ่าย 

 ผลกระทบสุทธิของการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อัตราการ

ใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้น และส่วนต่างกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นแนว

โน้มบวกสำหรับอุตสาหกรรมโดยรวมในระยะสั้น 
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แผนภูมิ : ความสนใจยังคงอยู่ที่อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก 

ที่มา : DnB NOR Markets 

ที่มา : DnB NOR market, ODS Petrodata, Strategic Offshore 
Research 
 

แผนภูมิ : อัตราการเติบโตชี้ให้เห็นถึงสมดุลระหว่างอุปสงค์/

อุปทานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับบริการน้ำมัน 
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แนวโน้มการใช้จ่ายด้านการสำรวจและการผลิต  

 การวิเคราะห์ตัวขับเคลื่อนการใช้จ่ายด้านการสำรวจและการผลิตที่สำคัญแสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีการเพิ่ม

การใช้จ่ายระยะยาวอย่างเร่งด่วน ข้อสังเกตที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 

• เป็นที่คาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันของโลกจะเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าการผลิตทั่วโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดฐานสำหรับ

ราคาน้ำมันที่มั่นคงและสูง 

• เป็นที่คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจนำไปสู่การทบทวนปรับเพิ่ม

งบประมาณต้นน้ำของบริษัทต่างๆ 

• เป็นที่คาดการณ์ว่าแหล่งน้ำมันเดิมจะมีอัตราการผลิตที่ลดลงร้อยละ 4.5 ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องทดแทนโดย  

การผลิตจากแหล่งที่พัฒนาใหม่และ/หรือการผลิตน้ำมันจากหลุมที่มีการปรับปรุง 

• บริษัทน้ำมันจำเป็นต้องค้นหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในน่านน้ำที่ลึกขึ้นและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น 

• แหล่งที่พบใหม่มีขนาดโดยเฉลี่ยเล็กลงเรื่อยๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้บริษัทน้ำมันเพิ่มจำนวนแหล่งน้ำมันของ

ตนขึ้น 

ข้อมูลธุรกิจ 

 บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลผ่าน บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“MOS”) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของเมอร์เมดที่เมอร์เมดถือหุ้นอยู่ทั้งหมด MOS ให้บริการนักประดาน้ำและเครื่องตรวจสอบใต้น้ำ กองเรือ

ของ MOS ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงานวิศวกรรมใต้ทะเล ซึ่งสามารถควบคุมการทำงานโดยนักประดาน้ำหรือ

ควบคุมด้วยยานสำรวจใต้ทะเล (ROV) และรวมทั้งเรือที่มีระบบการบังคับตำแหน่งของเรือแบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับ

สัญญาณดาวเทียม (dynamically positioned vessels) เรือดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานประดาน้ำที่ความลึกกว่า 300 

เมตรได้โดยใช้ระบบควบคุมและอุปกรณ์สำหรับดำน้ำลึก (saturation diving system) สำหรับเรือบริการและสนับสนุน

งานวิศวกรรมใต้ทะเลที่ควบคุมด้วยยานสำรวจใต้ทะเล (ROV) สามารถทำงานในน้ำได้ในความลึกกว่า 2,000 เมตร 

การให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลของบริษัทฯ มีหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การซ่อมและการบำรุงรักษา 

และงานก่อสร้างและติดตั้งและงานสานต่อโครงการให้สมบูรณ์ (Commissioning Projects) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 กองเรือของ MOS ประกอบด้วยเรือที่ให้บริการและสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้

ทะเล 8 ลำ และระบบควบคุมยานสำรวจใต้น้ำ 12 เครื่อง รวมทั้งระบบสนับสนุนงานก่อสร้างหนักในน้ำลึกและน้ำลึก

มาก (deepwater and ultra-deepwater heavy construction class systems) นอกจากนี้ Seascape เป็นเจ้าของ

เรือสำรวจ/บริการ ซึ่งสามารถใช้เพื่อสนับสนุนนักประดาน้ำ เรือสนับสนุนนักประดาน้ำเป็นฐานปฏิบัติงานสำหรับ  

นักประดาน้ำ ยานสำรวจใต้น้ำ และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเรือ MOS จ้างผู้เชี่ยวชาญโดยผ่านสัญญา sub-contract 

ประมาณ 400 คน นอกเหนือจากพนักงานประจำที่มีอยู่แล้ว เพื่อทำงานเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่ให้บริการงาน

วิศวกรรมใต้ทะเล 

บริการของกองเรือ 

 กองเรือของ MOS ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน DNV หรือ ABS ซึ่งทั้ง 2 สถาบันเป็นสถาบันจัดชั้นเรือ

ชั้นแนวหน้า เรือของ MOS ต้องเข้ารับการตรวจสภาพเรืออย่างสม่ำเสมอจากสถาบันจัดชั้นเรือ นอกเหนือจากการเข้าอู่

แห้งและเข้าซ่อมบำรุงตามตารางที่กำหนดไว้ MOS ให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอก

ชายฝั่งขั้นต้นน้ำตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 

1. การสำรวจ 

 การสำรวจก่อนการติดตั้ง ซึ่งได้แก่ การกำหนดตำแหน่งและการให้ความช่วยเหลือในการติดตั้งแท่นขุดเจาะ 

และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ใต้น้ำ 
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2. การพัฒนา 

 การติดตั้งท่อส่งใต้น้ำ ท่อขนส่ง เชือกช่วยชีวิต (control umbilicals) ท่อและเสา การวางและฝังท่อ การติดตั้ง

และยึดเสาและอุปกรณ์ท่อ การเดินเครื่อง การทดสอบและการตรวจสอบ และการวางและเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลและเชือก

ช่วยชีวิต 

3. การผลิต 

 การตรวจสอบ การซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมโครงสร้างที่ใช้ในการผลิต เสา ท่อส่ง และอุปกรณ์ใต้น้ำ 

4. การรื้อถอน 

 บริการรื้อถอนและแก้ไขฟื้นฟูสถานที่ บริการอุดหลุมและสละหลุมถาวร บริการกู้ซากและขนย้ายแท่น บริการ

สละท่อส่งถาวร และการตรวจสอบพื้นที่ 

 กองเรือของเมอร์เมดสำหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล มีดังตารางต่อไปนี้ 

รายชื่อกองเรือที่ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลของเมอร์เมด 

ชื่อเรือ คำอธิบาย ปีที่สร้าง 
(พ.ศ.) 

สัญชาติ ความยาว 
(เมตร) 

ห้องพัก 
(จำนวนคน) 

เมอร์เมด คอมมานเดอร์ เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบ
ซ่อมแซม ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุม
การดำน้ำลึก (Saturation Systems) 

2530 ไทย 90 96 

เมอร์เมด 
เพอร์ฟอร์มเมอร์ 

เรือให้บริการด้านการสำรวจ และตรวจสอบ
โครงสร้างใต้น้ำของแท่นขุดเจาะน้ำมัน  

2525 ไทย 49 30 

บาร์ราคูด้า(1) เรือให้บริการสำรวจและตรวจสอบ 2525 อินโดนีเซีย 39 26 

เมอร์เมด ชาเลนเจอร์ เรือวิศวกรรมใต้ทะเลชนิดอเนกประสงค์ 2551 ไทย 61 38 

เมอร์เมด สยาม เรือให้บริการสนับสนุนการก่อสร้างโดยระบบ
ควบคุมการดำน้ำลึก (Saturation Systems) 

2545 จาไมก้า 90 142 

เมอร์เมด แซฟไฟร์ เรือซึ่งสนับสนุนระบบควบคุมยานสำรวจใต้
ทะเลและนักประดาน้ำ 

2553 ปานามา 63 60 

เมอร์เมด เอเชียน่า เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบ
ซ่อมแซม ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุม
การดำน้ำลึก (Saturation Systems) 

2553 หมู่เกาะ 
มาแชลล์ 

99 100 

เมอร์เมด เอนดัวเรอร์ เรือให้บริการและสนับสนุนการตรวจสอบ
ซ่อมแซม ก่อสร้างใต้น้ำโดยระบบควบคุม
การดำน้ำลึก (Saturation Systems) 

2553 ปานามา 95 86 

หมายเหตุ  (1) เดิมคือ เมอร์เมด ซัพพอร์ตเตอร์ ซึ่ง MOS ขายให้กับ Seascape ในเดือนตุลาคม 2553 และเปลี่ยนชื่อเป็นบาร์ราคูด้า พร้อมทั้ง

เปลี่ยนธงเป็นอินโดนีเซีย 

ลูกค้า 

 ลูกค้าของ MOS ประกอบด้วยผู้ผลิตและจัดหาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอิสระรายใหญ่ บริษัทขนส่งทางท่อ   

และบริษัทก่อสร้างและวิศวกรรมนอกชายฝั่ง ระดับการบริการที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่าย  
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ฝ่ายทุนของลูกค้ารายนั้นในปีนั้นๆ ดังนั้น ลูกค้าอันดับแรกๆ ของ MOS ได้แก่ CUEL Limited, Chevron Thailand 

Exploration and Production Limited, National Petroleum Construction Company, Mashhor DOF Subsea 

Sdn. Bhd., PTT Exploration and Production Public Co. Ltd. และ CJSC Romona ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 ของราย

ได้จากธุรกิจงานวิศวกรรมใต้ทะเล 

 ในปี 2554 MOS ได้ให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเลแก่ลูกค้ากว่า 20 ราย โดยมีจำนวนสัญญาที่เข้าทำใน  

ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นจากการที่ MOS เข้าซื้อกิจการของ Subtech ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

พนักงาน 

 MOS จำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 MOS มีพนักงานประมาณกว่า 

400 คน จากการที่ MOS ได้รับมอบเรือลำใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นในปี 2553 

การแข่งขัน 

 การทำสัญญาในธุรกิจทางทะเลมีการแข่งขันสูงมาก ในขณะที่ราคาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง แต่ความสามารถ  

ที่จะจัดหาเรือพิเศษ 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. บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น  

ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านงานวิศวกรรม งานจัดหา และนายหน้ารับเหมาโครงการ  

ปัจจัยบวกและลบสำหรับปี 2554-2555 

 ปี 2554 เป็นปีที่อุตสาหกรรมวิศวกรรมใต้ทะเลประสบความยากลำบาก เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ในปี 2552 บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ทบทวนและตัดแผนการลงทุนสำหรับปี 2553 และ 2554 ในขณะเดียวกัน 

มีเรือต่อใหม่จำนวนมากที่ถูกเพิ่มเข้าในกองเรือเนื่องจากเรือที่สั่งต่อในช่วงปี 2551 ได้สร้างเสร็จ 

 เมื่อมองไปในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าปี 2555 จะยังคงเป็นปีที่ยากลำบากเนื่องจากปริมาณกองเรือวิศวกรรมใต้

ทะเลยังคงมีจำนวนมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์สำหรับอุตสาหกรรมวิศวกรรม

ใต้ทะเลจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อราคาน้ำมันที่ทรงตัวตลอดปี 2554 ช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทน้ำมัน

และก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้บริษัทเหล่านี้สามารถเข้าลงทุนในโครงการใหม่ และอนุมัติงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและ

บำรุงรักษาสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่  

 โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ซึ่งแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่มีต้นทุนสูงขึ้น

และขุดเจาะได้ยากขึ้น ในขณะเดียวกัน เป็นที่คาดว่าแรงกดดันทางด้านกฎระเบียบจะยังคงสูงขึ้นต่อไป คาดได้ว่าปัจจัย

เหล่านี้จะส่งผลทั้งความต้องการอย่างต่อเนื่องที่จะเค้นเอามูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (economic value) จากเครื่องมือ

อุปกรณ์ที่มีอยู่ และความจำเป็นที่สูงขึ้นของบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลสำหรับงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา 

รวมทั้งจะช่วยเพิ่มกิจกรรมการสำรวจและการผลิตในพื้นที่ห่างไกลของโลกซึ่งมีความท้าทายยิ่งขึ้น และมีความจำเป็น

ต้องใช้บริการเพื่อช่วยเหลือในงานก่อสร้างและวิศวกรรมใต้ทะเลเช่นกัน 

 จากสินทรัพย์ที่ได้รับมอบในปี 2553 ทำให้ในปัจจุบันเมอร์เมดมีเรือที่ทันสมัยซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้าน

กฎระเบียบของโลกที่เคร่งครัดที่สุด และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายทางกาพภาพ 

เช่น ทะเลเหนือและซัคคาลิน เนื่องจากเมอร์เมดยังคงเสริมสร้างความสามารถในเชิงเทคนิคของตนต่อไปและขยับขยาย

ออกจากพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ตลาดใหม่ๆ ตลอดปี 2554 ซึ่งทำให้เมอร์เมดมีการบริหารจัดการใหม่ที่เกิด

จากประสบการณ์เพื่อการเป็นผู้นำและการพัฒนาธุรกิจใต้น้ำ 
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ธุรกิจบริการเรือขุดเจาะนอกชายฝั่ง 

สถานการณ์ตลาด 

 ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะ และความพร้อมของเรือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเรือขุดเจาะอาจ
ทำให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในภูมิภาคต่างๆ มีความแตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มว่าความแตกต่างอย่างมีนัย
สำคัญนี้จะไม่มีอยู่ต่อไปในระยะยาวเนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้ของเรือขุดเจาะ ดังนั้นจึงนับได้ว่า MDL 
มีการดำเนินงานอยู่ในตลาดเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งทั่วโลกที่เสมือนเป็นตลาดเดียว  

 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา บริษัทน้ำมันได้ให้ความสำคัญกับการสำรวจไฮโดรคาร์บอนในเขตน้ำลึกมากยิ่งขึ้น   
ซึ่งเหตุผลหนึ่งในการนี้ก็คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้การสำรวจนั้นมีความเป็นไปได้และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการทำงานที่ระดับน้ำลึกจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาว่าเรือขุดเจาะมีความ
เหมาะสมสำหรับโครงการขุดเจาะนั้นๆ หรือไม่ โดยทั่วไป MDL จะถือว่าส่วนของตลาดระดับน้ำลึก (deepwater) คือ
ส่วนซึ่งเริ่มต้นที่ระดับน้ำลึกประมาณ 4,500 ฟุต และขยายไปจนถึงระดับน้ำลึกที่สุดเท่าที่เรือขุดเจาะจะสามารถทำการ
ขุดเจาะได้ ซึ่งปัจจุบันคือที่ระดับน้ำลึก 12,000 ฟุต และส่วนของตลาดระดับน้ำปานกลาง (midwater) คือส่วนที่มี
ระดับน้ำลึกประมาณ 300 ฟุตถึง 4,500 ฟุต 

 ส่วนของตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender และ Jack-up ทั่วโลกจะครอบคลุมถึงระดับน้ำลึก 400 ฟุต ส่วนนี้ได้รับ
การพัฒนามากกว่าส่วนของตลาดระดับน้ำลึกอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากระดับน้ำที่ตื้นกว่าของส่วนนี้ทำให้เรือสามารถ
เข้าถึงได้มากกว่าส่วนของตลาดที่มีระดับน้ำลึกกว่า 

 ตลาดเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ระหว่างประเทศมีลักษณะแปลกคือ เรือขุดเจาะจำนวนมากได้สร้างขึ้นในยุค 70 
และ 80 ซึ่งเป็นช่วงรุ่งเรืองของการสั่งต่อเรือ ดังนั้น เรือขุดเจาะจำนวนมากจึงมีอายุมากกว่า 25 ปี  อัตรารายวันระดับ
โลกของเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ระหว่างประเทศคงตัวอยู่ที่ประมาณ 130,000-180,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน
สำหรับเรือขุดเจาะแบบ premium modern Jack-up อัตราการใช้ประโยชน์เรือขุดเจาะแบบ premium modern 
Jack-up ในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับอัตราของเรือขุดเจาะแบบ Jack-up รุ่นเก่ากว่าที่สร้างก่อนปี 2533  

ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 80 

- อัตรา การใช้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะใหม่ (อายุน้อยกว่า 10 ปี) ลดต่ำ
ลงถึงขีดสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

- อัตราการใช้ประโยชน์ที่ร้อยละ 94 ในปัจจุบันถือว่าแข็งแกร่งสำหรับ
อัตรารายวัน - เรือขุดเจาะใหม่เข้าแทนที่เรือขุดเจาะเก่าในตลาดหาก
ไม่มีการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ 

ที่มา : Pareto Research, ODS-Petrodata 
 

- อัตราการใช้ประโยชน์สำหรับเรือขุดเจาะเก่าแบบ Jack-up ไม่ฟื้นตัวขึ้นตั้ง
แต่วิกฤตทางการเงินเริ่มขึ้น 

- อุปสงค์ของเรือขุดเจาะแบบเก่าอาจเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะหากปริมาณน้ำมันที่
โลกต้องการจากกลุ่ม OPEC เพิ่มขึ้น 

- อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป อุปสงค์จากบริษัทน้ำมันได้เปลี่ยนไปสู่อุปกรณ์  
ที่ใหม่ขึ้น 

แผนภมู ิ: อตัราการใชป้ระโยชนเ์รอืขดุเจาะใหมแ่บบ Jackup แผนภูมิ : อัตราการใช้ประโยชน์เรือขุดเจาะเก่าแบบ Jackup 

ม.ค. 52ม.ค. 44 ม.ค. 46 ม.ค. 48 ม.ค. 50 ม.ค. 540

25

50

75

100

125
Utilisation Effective%

80

84

88

92

96

100
อุปสงคและอุปทาน

Effective supply
Demand
Effective Utilisation 

Total supply

Utilisation Effective%อุปสงคและอุปทาน

70

76

82

94

100

75

100

125

150

175

ม.ค. 52ม.ค. 44 ม.ค. 46 ม.ค. 48 ม.ค. 50 ม.ค. 54
Effective supply

Demand
Effective Utilisation 

Total supply

IC JU's > 300 feet built affer 1990 IC JU's > 300 feet built before 1990 
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 ในเอเชีย ตลาดถูกครองโดยเรือขุดเจาะระดับน้ำตื้นและระดับน้ำปานกลาง เรือขุดเจาะระดับน้ำปานกลางบาง

ลำสามารถทำงานในบางพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากขนาดและคุณภาพของเรือ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ระดับน้ำปานกลาง 

ระดับน้ำลึกและระดับน้ำลึกมากได้ปรับตัวดีขึ้นตลอดปี ตัวอย่างเช่น อัตราการใช้ประโยชน์ที่ระดับน้ำปานกลางในรอบ

หลายเดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับคงที่คือร้อยละ 88  

 ราคาน้ำมันที่มีความแน่นอนสูงขึ้น กิจกรรมของบริษัทน้ำมันที่ขยายตัวมากขึ้น และความพร้อมของเรือขุดเจาะ

ลำใหม่ ให้โอกาสที่ดีแก่ผู้ประกอบการของเอเชียในระยะกลาง ในส่วนของเรือขุดเจาะแบบ Jack-up กองเรือขุดเจาะ

ใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงจะได้รับสัญญาเร็วกว่ากองเรือที่มีอายุมาก เมื่ออัตราการใช้ประโยชน์ปรับสูงขึ้น ตลาดจะ

เคลื่อนเข้าสู่วัฎจักรการต่อเรืออีกครั้ง 

 ตลาดบริการการขุดเจาะเป็นตลาดวัฎจักรและมีความผันผวน เริ่มจากการสำรวจที่มีความผันผวนสูงสู่ตลาดการ

บริการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีเสถียรภาพมากกว่า อย่างไรก็ตาม บริการการขุดเจาะด้วยเรือขุดเจาะแบบ 

tender และบริการวิศวกรรมใต้ทะเล ซึ่งเป็นสายธุรกิจหลักของเมอร์เมด ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะในระดับสูงซึ่งมี

ความมั่นคงในตลาดการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

แบบของเรือขุดเจาะ 

เรือขุดเจาะแบบ Tender 

 เรือขุดเจาะชนิดนี้มีรูปร่างเป็นเรือท้องแบน สามารถผูกยึดกับแท่นขุดเจาะได้ บนเรือประกอบด้วยห้องพักอาศัย

สำหรับลูกเรือ ถังเก็บโคลน ปั๊มสำหรับสูบถ่ายโคลนที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานขณะขุดเจาะ และเครื่องผลิตกระแส

ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะพร้อมอยู่บนเรือโดยมีปั้นจั่นที่สามารถยกแม่แรงบนแท่นขุดเจาะ จึงไม่จำเป็นต้อง

อาศัยเรือแม่แรงและอุปกรณ์อื่น 

 เรือขุดเจาะแบบ Tender นี้ได้ถูกพัฒนาสำหรับการผลิตจากกลางแท่นขุดเจาะซึ่งให้บริการสำหรับบ่อขุดเจาะ

น้ำมันขนาดเล็ก เรือขุดเจาะชนิดนี้จะเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานตามแท่นขุดเจาะได้โดยมีชุดอุปกรณ์ขุดเจาะพร้อมบนเรือ 

โดยปกติแล้ว เรือเจาะแบบท้องแบนนั้น มีขนาดยาว 300 ฟุต กว้าง 80 ฟุต มีระวางบรรทุกประมาณ 4,500 ตัน และ

สามารถใช้ได้ในระดับความลึกที่บริเวณ 30 - 400 ฟุต เรือเจาะท้องแบนนี้ยังสามารถผูกยึดได้ในที่ความลึกถึง 6,500 

ฟุตโดยการใช้ที่ผูกยึดที่เตรียมไว้ มีที่พักให้ลูกเรือได้มากกว่า 100 คน 

 นอกจากนี้ เรือขุดเจาะแบบ Tender มีอุปสงค์เฉพาะกลุ่มในพื้นที่ที่เรือ Jack-up ไม่สามารถทำได้ เช่น พื้นที่ที่

ถูกจำกัดโดยความหนาแน่นใต้น้ำ ซึ่งทำให้ไม่ปลอดภัยที่จะหยั่งขาแท่นเจาะลงไป พื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อนหรือชั้นโคลนหนา 

ทำให้เป็นการยากที่เรือขุดเจาะจะสามารถหาฐานที่ตั้งซึ่งมีความมั่นคง หรือถอนขาแท่นเจาะเมื่อดำเนินงานเสร็จ หรือ

พื้นที่ที่มีระดับน้ำลึกเกินความสามารถที่ขาแท่นเจาะของเรือจะหยั่งถึง แต่เรือขุดเจาะแบบ Tender สามารถเข้า  

ถึงได้โดยการใช้ที่ผูกยึดที่เตรียมไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าต่อวันในตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender โดยทั่วไปมักจะ

ตามตลาดเรือขุดเจาะแบบ Jack-up เนื่องจากวัฎจักรของทั้งสองตลาดถูกผลักดันโดยวัฏจักรของอุตสาหกรรมของ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

เรือขุดเจาะแบบ Jack-up 

 เรือขุดเจาะแบบ Jack-up สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานขุดเจาะได้จาก

ตัวเรือโดยตรง ประกอบไปด้วยขาที่ยืนอยู่บนพื้นท้องทะเลเพื่อใช้ยกตัวเรือให้ลอยสูงจากระดับน้ำทะเลขณะปฏิบัติการ

ขุดเจาะ และเมื่อต้องการย้ายตำแหน่งในการปฏิบัติงานจะกระทำได้โดยลดระดับเรือให้ลอยอยู่บนน้ำทะเล แล้วทำการ

เคลื่อนย้ายตัวเรือไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยอาศัยเรือที่ใช้ส่งกำลังบำรุงลากไป 

 

08



รายงานประจำปี 2554 45

 เรือขุดเจาะแบบ Jack-up รุ่นใหม่มีคานสำหรับไว้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะตามตำแหน่งท่อต่างๆ บนหลุมที่

จะทำการขุดเจาะ โดยไม่ต้องย้ายการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะหรือตัวเรือ เรือขุดเจาะแบบ Ultra Premium Jack-up มี

ขีดความสามารถปฏิบัติงานได้ในที่น้ำทะเลลึกมากกว่า 300 ฟุต 

เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible 

 เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible เป็นแท่นขุดเจาะที่ลอยอยู่เหนือน้ำมีระบบปรับระดับกินน้ำลึกของเรือเพื่อ  

ใช้ปฏิบัติการที่ระดับความลึกของน้ำทะเลต่างๆ ได้โดยใช้ถังถ่วงน้ำอับเฉาในการปรับแต่ง และเพื่อเป็นการช่วยลดผล

กระทบจากสภาวะต่างๆ ในทะเล (คลื่น ลม และกระแสน้ำ) และช่วยการทรงตัวของเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

เรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible สามารถติดตรึงอยู่กับที่ขณะปฏิบัติงานขุดเจาะโดยใช้การทิ้งสมอหลายๆ ตัวเพื่อ

ยึดตัวเรือ หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตำแหน่งเรือผ่านสัญญาณดาวเทียม (Dynamic Positioning) เรือขุดเจาะแบบ 

Semi-submersible บางรุ่นมีเครื่องจักรที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวเองไปยังตำแหน่งใหม่ได้ ถึงแม้ว่าเรือขุดเจาะส่วนใหญ่

ต้องอาศัยเรือส่งกำลังบำรุงในการลากจูง 

เรือขุดเจาะแบบ Drillships 

 เรือขุดเจาะแบบ Drillships เป็นเรือที่มีเครื่องจักรเคลื่อนตัวเอง รูปร่างคล้ายเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป สามารถ

เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้มากกว่าเรือขุดเจาะชนิดอื่นๆ การปฏิบัติงานขุดเจาะจะดำเนินการโดยผ่าน

จากช่องใต้ท้องเรือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (“moon pools”) เรือแบบ Drillships จะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติ

งานและบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าเรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible rigs และเหมาะสำหรับการขุดเจาะนอกชายฝั่ง

ในและพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าและความสามารถในการเคลื่อนย้าย   

การตรึงตัวเรือขณะปฏิบัติงานขุดเจาะใช้วิธีการทิ้งสมอหลายตัว หรือระบบคอมพิวเตอร์ปรับแต่งตำบลที่เชื่อมอัตโนมัติ

ผ่านสัญญาณดาวเทียมเฉกเช่นเดียวกันกับเรือขุดเจาะแบบ Semi-submersible 

Barge 
Platform 

Tender rig Jack-up Tender rig Semisub moored Semisub DP Drilling DP 

ข้อมูลธุรกิจ 

 MDL เป็นผู้ให้บริการรับจ้างดำเนินงานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2553 MDL เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ในเรือขุดเจาะแบบ Tender (tender assist drilling units) 

จำนวน 2 ลำ มีเพียงเรือเอ็มทีอาร์-2 ลำเดียวเท่านั้นซึ่งยังปฏิบัติงานตามสัญญากับ Chevron Indonesia จนถึงเดือน

มีนาคม พ.ศ. 2555 ส่วนเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ไม่ได้อยู่ภายใต้การเช่าแต่กำลังมองหาการทำสัญญาเพื่อให้บริการเรือ

ที่พัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรือทั้งสองลำกำลังจะหมดอายุการใช้งาน เมอร์เมดได้วางแผนฟื้นฟูกองเรือขุดเจาะของ

บริษัทโดยใช้เรือขุดเจาะใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
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 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดตั้งบริษัทขุดเจาะใหม่ ชื่อว่า บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่งค์ จำกัด 

(“AOD”) โดยเมอร์เมดลงทุนใน AOD จำนวน 49 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเท่ากับร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด 

ส่วนทุนอีกร้อยละ 51 ที่เหลือได้รับมาจากนักลงทุนสถาบัน หลังจากนั้น AOD ได้ลงนามในโครงการต่อเรือใหม่กับ 

Keppel FELS สำหรับเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ชั้น MOD-V B คุณภาพสูงสองลำ ราคาลำละ 177 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา โครงการต่อเรือนี้ยังรวมถึงสิทธิที่จะสามารถสั่งต่อเรือขุดเจาะเพิ่มเติมอีก 2 ลำกับ Keppel FELS โดย  

ต้องมีการจ่ายเงินร้อยละ 20 เป็นเงินดาวน์เมื่อลงนามในสัญญาและอีกร้อยละ 80 จ่ายเมื่อส่งมอบเรือ เมอร์เมดเข้าทำ

สัญญาการบริหารจัดการทางเทคนิคและพาณิชย์ผ่าน MDL ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่เมอร์เมดถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95 สำหรับ

การบริหารจัดการโครงการ ความพร้อมในการดำเนินการ และการควบคุมเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ให้แก่ AOD 

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 AOD ประสบความสำเร็จในการระดมเงินทุนเพิ่มเติมจำนวน 80 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์นำไปใช้ในการใช้สิทธิสั่งต่อเรือหนึ่งลำจากจำนวนสองลำ 

โดยเป็นการต่อเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ลำที่สามของ AOD กับ Keppel FELS ในราคา 184 ล้านดอลาร์สหรัฐอเมริกา 

เช่นเดียวกับเรือขุดเจาะสองลำแรก การจ่ายเงินจะแบ่งเป็นสองงวดคือร้อยละ 20 เป็นเงินดาวน์จ่ายเมื่อลงนามในสัญญา

และอีกร้อยละ 80 จ่ายเมื่อส่งมอบเรือ จำนวนเงินที่เหลือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ เงินทุนหมุนเวียน 

และค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเรือขุดเจาะ 

 ในการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดดังกล่าว เมอร์เมดเข้าชื่อจองซื้อหุ้นจำนวน 14.8 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Seadrill Limited (“Seadrill”) ซึ่งเป็นบริษัทขุดเจาะนอกชายฝั่งชั้นนำของโลก ได้รับเชิญ  

และได้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจำนวน 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้เมอร์เมดและ Seadrill มีความเป็นเจ้าของใน 

AOD เท่ากันที่ร้อยละ 33.75 และด้วยเหตุที่ธุรกิจของ Seadrill ครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าในอุตสาหกรรมการขุดเจาะ

ของโลก จึงทำให้เกิดการโอนสัญญาการจัดการเดิมที่ทำไว้กับเมอร์เมดไปให้กับ Seadrill 

 ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เมอร์เมดประกาศว่า AOD ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Oslo 

Axess ภายใต้ชื่อ AOD และได้รับการจัดให้เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้ธุรกิจ การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

รายชื่อกองเรือขุดเจาะ 

ชื่อเรือขุดเจาะ 

ปีที่สร้าง/ปีที่มี 

การปรับปรุงล่าสุด 

สมาคมจัด 

อันดับชั้นเรือ 

ความลึกใต้ทะเล 

(เมตร) 

ความลึกที่ขุดได้ (เมตร)  

ก้านเจาะ 5 นิ้ว ขนาดบรรทุก 

เอ็มทีอาร์-1 2521/2531/2549 ABS 100 6,100 112 คน 

เอ็มทีอาร์-2 2524/2540/2550 BV 100 3,350 126 คน 

ที่มา : TTA 

 เรือขุดเจาะแบบ Tenderได้รับการจัดอันดับชั้นจากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือที่มีชื่อเสียง โดยจัดลำดับจาก

มาตรฐานของการปฏิบัติงานและความปลอดภัย เรือขุดเจาะดังกล่าวได้ถูกจัดลำดับโดยสมาคมจัดชั้นเรือนานาชาติ 

อาทิ Det Norske Veritas (“DNV”), American Bureau of Shipping (“ABS”) หรือ Bureau Veritas (“BV”) โดยเรือ

ขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ถูกจัดลำดับชั้นโดย ABS และเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 ถูกจัดลำดับชั้นโดย BV สมาคมจัดชั้นเรือ  

ดังกล่าวจะเข้ามาตรวจสภาพเรือทุกปี เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลำ เข้าอู่แห้งทุก ๆ 5 ปี และได้รับการตรวจสภาพแบบพิเศษ

จากสมาคมจัดอันดับชั้นเรือต่างๆ ดังกล่าว 
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บริการของกองเรือ 

 สัญญาให้บริการเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งของ MDL จะมีการเจรจาต่อรองเป็นรายๆ ไป และมีเงื่อนไขและข้อ

กำหนดที่แตกต่างกัน MDL ได้รับสัญญามาจากการประมูลแข่งขันกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่ สัญญาว่าจ้าง  

ในการขุดเจาะจะกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเป็นอัตรารายวัน โดยใช้อัตราที่สูงกว่าในช่วงที่เรือขุดเจาะปฏิบัติงาน และ

อัตราที่ต่ำลงในช่วงของการเตรียมการหรือเมื่อการปฏิบัติงานขุดเจาะหยุดชะงักหรือถูกจำกัดเนื่องจากความเสียหาย

ของอุปกรณ์ สภาพอากาศที่ร้ายแรง หรือสภาพอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ MDL  

 สัญญาว่าจ้างในการขุดเจาะได้รับมาจากการประมูลหรือจากการเจรจา ระยะเวลาของสัญญาก็แตกต่างกันขึ้น  

อยู่กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพธรณีวิทยาที่จะต้องขุดเจาะ อุปกรณ์และการบริการ สภาพพื้นที่ที่จะขุดเจาะ  

และระยะเวลาการทำงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

 สัญญาให้บริการขุดเจาะซึ่งใช้อัตราค่าเช่าเรือรายวัน โดยทั่วไปมักมีระยะเวลาที่ครอบคลุมช่วงเวลาของงาน  

ขุดเจาะสำหรับหลุมเดี่ยวหรือหลุมที่เป็นกลุ่ม หรือมีระยะเวลาตามที่กำหนด สำหรับสัญญาบางฉบับที่ MDL เข้าทำกับ

ลูกค้า ลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิบอกเลิกได้โดยชำระค่าปรับในการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด อย่างไรก็ตาม ค่าปรับใน

การบอกสัญญาก่อนกำหนดดังกล่าวอาจจะไม่สามารถชดเชยสำหรับการสูญเสียสัญญาให้แก่ MDL ได้ทั้งหมด ตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติ สัญญาจะรวมข้อกำหนดการบอกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติหรือการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยลูกค้า

โดยไม่ต้องชำระค่าปรับในการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดในกรณีต่างๆ อาทิ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา การที่เครื่องจักร

ไม่สามารถทำงานได้ หรือความบกพร่องในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากอุปกรณ์ หรือปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ

เมื่อเครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งกรณีต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของ MDL นอกจากนี้ ในบางครั้งลูกค้าอาจขอใช้สิทธิขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปเพื่อทำการขุดเจาะ

หลุมเพิ่มเติม หรืออาจขอขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปอีกระยะหนึ่ง 

 ในบางภูมิภาคของโลก มีธรรมเนียมและวิธีปฏิบัติในท้องถิ่นหรือข้อกำหนดของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ต้อง  

จัดตั้งกิจการร่วมค้าขึ้นร่วมกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นซึ่ง MDL อาจมีอำนาจควบคุมได้หรือไม่มีอำนาจควบคุม 

ลูกค้า 

 MDL ดำเนินงานขุดเจาะนอกชายฝั่งให้แก่บริษัทน้ำมันระหว่างประเทศชั้นนำหลายบริษัท รวมทั้งบริษัทน้ำมัน  

ซึ่งอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลและบริษัทน้ำมันอิสระ ในปี 2554 ลูกค้ารายสำคัญเพียงรายเดียวของ MDL คือ 

Chevron Indonesia Company ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 ไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาแต่  

มีความพร้อมที่จะให้บริการ (warm stacked) ในการใช้เรือเป็นที่พัก (Accommodation Work Barge) ภายหลังจาก

ที่หมดอายุสัญญาซึ่งทำไว้กับ Cudd Pressure Control Inc. ส่วนเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 จะยังคงปฏิบัติงานตาม

สัญญาที่ทำไว้กับบริษัท Chevron Indonesia ต่อไปจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 

พนักงาน 

 MDL ต้องการบุคลากรซึ่งมีทักษะความสามารถสูงเพื่อการปฏิบัติงานเรือขุดเจาะ ดังนั้น MDL จึงได้ดำเนิน

โครงการจัดหาและฝึกอบรมบุคคลากร และโครงการเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรอย่างครอบคลุม ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2554 MDL มีพนักงาน 168 คน  

08



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   48

คู่แข่ง 

 คู่แข่งรายสำคัญของ MDL คือบริษัทผู้ให้บริการเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งทั่วโลกหรือในภูมิภาค ซึ่งรวมถึง SeaDrill 

Limited และ Global Geo Services ASA ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งมีเรือขุดเจาะที่เหมาะสมเพื่อเข้า  

ปฏิบัติงาน ราคามักเป็นปัจจัยหลัก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในการแข่งขันอื่นๆ อีกได้แก่ ความพร้อมของเรือขุดเจาะ  

ประวัติความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชื่อเสียงทางด้านคุณภาพ ประสบการณ์ของลูกเรือ และสภาพของอุปกรณ์และ

ประสิทธิภาพ 

 ตารางด้านล่างนี้แสดงถึงบริษัทผู้เป็นเจ้าของเรือขุดเจาะ 

ตาราง : ตลาดเรือขุดเจาะ 

ชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของเรือ จำนวนเรือที่เป็นเจ้าของ จำนวนเรือที่กำลังสร้าง รวม 

Seadrill Limited 16 4 20 

Triumph 4 0 4 

KCA Deutag 3 0 3 

บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จำกัด 2 0 2 

BassDrill 1 1 2 

Others 4 1 5 

รวม 30 6 36 

ที่มา : Fearnleys Offshore    

ปัจจัยบวกและลบสำหรับปี 2554-2555 

 ในขณะที่ผู้ประกอบการจำนวนมากของโลกเน้นที่ตลาดบริการเรือขุดเจาะที่ระดับน้ำลึก แต่ตลาดนี้ต้องการใช้

เงินลงทุนจำนวนมาก และถูกครองโดยลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ซึ่งลูกค้ารายสำคัญที่สุดคือ Petrobras 

 ยังมีโอกาสที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากในตลาดเรือขุดเจาะนอกชายฝั่งสำหรับเรือขุดเจาะที่ใหม่และทันสมัย 

เนื่องจากลูกค้ากำลังมองหาเรือขุดเจาะที่มีความเร็ว ความปลอดภัย ความคล่องตัว และความสามารถสูงกว่ากันมาก

ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงพบบ่อยขึ้นว่าลูกค้าได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุของเรือ

ขุดเจาะซึ่งสามารถเข้าประมูลได้ และถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในเรื่องนี้ แต่จะมีเพียงเรือขุดเจาะที่ทันสมัยเท่านั้น  

ซึ่งสามารถเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคที่ลูกค้ากำหนดได้ 

 เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนในตลาดเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ว่าอัตราค่าเช่าและอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือ  

ขุดเจาะแบบ Jack-up ที่มีอายุมาก ได้ลดลงและจะยังคงลดลงต่อไปอีก ในขณะที่เรือขุดเจาะแบบ Jack-up ซึ่งใหม่

และทันสมัยจะมีอัตราค่าเช่าเรือและอัตราการใช้ประโยชน์ของที่สูง 

 การลงทุนของเมอร์เมดใน AOD และเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงและทันสมัยจึงเป็น

ก้าวที่สำคัญไปสู่การตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นของลูกค้า และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะประสบความสำเร็จ  

ในการจัดหาสัญญาระยะยาวซึ่งมีความน่าสนใจสำหรับเรือขุดเจาะเหล่านี้ก่อนที่จะมีการส่งมอบเรือ 
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ธุรกิจเหมืองถ่านหิน 

 ด้วยความสำคัญของถ่านหินในฐานะแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับทวีปเอเชียซึ่งกำลังพัฒนา และความเกี่ยวข้องของ 

TTA ในการขนส่ง บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการถ่านหินขั้นต้น/ขั้นริเริ่ม สองโครงการ โดยโครงการหนึ่งอยู่ในฟิลิปปินส์ 

และอีกโครงการหนึ่งอยู่ในอินโดนีเซีย ความเคลื่อนไหวของตลาดถ่านหินในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา และแนวโน้ม  

การเจริญเติบโตไปข้างหน้าของถ่านหิน ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจนี้จะดำเนินไปอย่างแข็งแกร่งต่อไป 

เหมืองในประเทศฟิลิปปินส์ 

 ในปี 2552 TTA ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 21.18 ของเมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอร์ตัน”) ซึ่งเป็นกลุ่ม  

การลงทุนที่มีฐานในประเทศฮ่องกง ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการทำเหมือง/โลหะเพื่อดำเนินกิจการ

ถ่านหินขั้นต้น เมอร์ตันได้รับสัมปทานดำเนินงานถ่านหินในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งภายหลังรวมเข้ากับ

สัมปทานของหุ้นส่วนท้องถิ่น SKI Group เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าที่มีชื่อว่า SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) 

 สินทรัพย์ที่สำคัญของ เมอร์ตันในช่วงการลงทุนของ TTA คือสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (economic interest)  

ที่อัตราร้อยละ 50 ใน SERI  ซึ่งเป็นผู้ควบคุมสัมปทานการทำเหมืองถ่านหินพื้นที่มากกว่า 12,000 เฮกตาร์ในเซบู 

ประเทศฟิลิปปินส์ SERI ได้สร้างเหมืองถ่านหินใต้ดินในเชิงพาณิชย์แห่งแรกขึ้นในฟิลิปปินส์ ซึ่งเริ่มการผลิตเมื่อกลาง  

ปี 2553 และเริ่มทำการขายถ่านหินครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553  ในเดือนมิถุนายน 2554 เมอร์ตันดำเนินการ

เพิ่มทุนซึ่ง TTA เข้าร่วมด้วย ทำให้การถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.31 โดยการเพิ่มทุนนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการ

จัดหาเงินทุนให้แก่เมอร์ตันในการเข้าร่วมโครงการถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง TTA เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนด้วย  

โดยจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป 

 นอกจากนี้ ในปี 2554 TTA ได้ถือหุ้นทางตรงใน SERI โดยมาจากการแปลงหนี้เป็นทุน จากการลงทุนนี้ TTA ถือ

หุ้นโดยตรงร้อยละ 47.07 ใน SERI  นอกเหนือจากการถือหุ้นโดยอ้อมผ่านเมอร์ตัน การลงทุนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอนาคต

ที่แข็งแกร่งของถ่านหินในฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งศักยภาพที่สูงของพื้นที่สัมปทานซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาซึ่งอยู่ในความ

ควบคุมของ SERI 

ตลาดถ่านหินในฟิลิปปินส์ 

 ประเทศฟิลิปปินส์บริโภคถ่านหิน 11.5 ล้านตัน  

ในปี 2552  โดยสองในสามของจำนวนดังกล่าวใช้เพื่อ  

การผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 20 ใช้เพื่อการผลิตปูนซีเมนต์ และ

ส่วนที่เหลือใช้สำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ 

พลังงานถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณการผลิต

พลังงานรวมของประเทศในปี 2553 ถึงแม้ว่าสถานการณ์

ไฟฟ้าจะตึงเครียด แต่ส่วนแบ่งของถ่านหินในฐานะแหล่ง

พลังงานที่สำคัญมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถ

ก่อสร้างได้ง่ายเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆ และยังมีความ

เสถียรมากกว่าในด้านการใช้ผลิตไฟฟ้า ซีเมนต การผลิตพลังงาน อุตสาหกรรม/กระบวนการตรง
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400,000
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0 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

แผนภูมิ : การบริโภคถ่านหินในฟิลิปปินส์ ปี 2542-2552 (ตัน) 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน 

08



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   50

 จากปริมาณการบริโภค 11.5 ล้านตันในปี 2552 ประมาณร้อยละ 64 มาจากการนำเข้า และจำนวนที่เหลือมา

จากการผลิตภายในประเทศ สำหรับการผลิตในประเทศ Semirara ยังคงเป็นผู้ผลิตถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดอย่างไม่อาจ  

โต้แย้งได้ โดยมีปริมาณการผลิตคงที่ที่ร้อยละ 90 ตั้งแต่ปี 2542 บริษัทอื่นๆ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าคือ MG Mining   

and Energy Corp. และ PNOC-Exploration Corp. โดยส่วนใหญ่ ฟิลิปปินส์นำเข้าถ่านหินมาจากจีน อินโดนีเซีย 

และออสเตรเลีย 

ตาราง : การนำเข้าถ่านหินของฟิลิปปินส์ แยกตามประเทศต้นกำเนิด 

 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

จีน 15% 28% 41% 50% 54% 47% 26% 12% 13% 13% 90% 

อินโดนีเซีย 43% 43% 41% 37% 40% 41% 61% 71% 72% 78% 2% 

ออสเตรเลีย 39% 26% 14% 9% 0% 5% 8% 10% 8% 4% 8% 

อื่นๆ 3% 3% 4% 4% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 0% 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน       

แผนภูมิ : การบริโภคถ่านหินแยกตามภาคธุรกิจ แผนภูมิ : Gross Generation Mix 

ซีเมนต์ 
21% 

การผลิตพลังงาน 
73% 

อุตสาหกรรม/กระบวนการตรง 
6% 

ถ่านหิน 
35% 

มวลชีวภาค  
0.04% 

ลม 
0.07% 

แสงอาทิตย์ 
0.02% 

น้ำ 
12% 

ความร้อนใต้ดิน 
15% 

น้ำมัน 
9% 

ก๊าซธรรมชาติ 
29% 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน ที่มา : กระทรวงพลังงาน 

 สำหรับปี 2553 การบริโภคถ่านหินอยู่ที่ 13.31 

ล้านตัน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 72.5 ใช้สำหรับการผลิต

ไฟฟ้า โดยมีปริมาณการผลิตภายในประเทศอยู่ที่ 7.33 

ล้านตัน ในจำนวนนี้ 7.02 ล้านตันผลิตโดย Semirara 

ส่วนปริมาณการนำเข้าถ่านหินทั้งสิ้นคือ 10.97 ล้านตัน 

ในจำนวนนี้ 10.6 ล้านตันมาจากอินโดนีเซีย 

 เป็นที่คาดการณ์ว่าความต้องการถ่านหินภายใน

ประเทศจะคงตัวอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการพึ่งพาถ่านหิน

อย่างหนักในการผลิตไฟฟ้า และภาวะการขาดแคลน

ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและตามที่คาดการณ์ไว้สำหรับ

อนาคต ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 

1,300 เมกะวัตต์ แต่ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของความ

ต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

แผนภูมิ : การบริโภคถ่านหินในฟิลิปปินส์ แยกตาม
การนำเข้าและการผลิตภายในประเทศ (ตัน) 

การนำเขา การผลิตในประเทศ
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ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
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สูงกว่าที่คาดไว้ จะยิ่งทำให้ภาวะขาดแคลนไฟฟ้าย่ำแย่ลง ดังนั้นแหล่งถ่านหินที่ให้ความร้อนคุณภาพดีในประเทศจึงจะ

มีตลาดอยู่พร้อม 

 ในไตรมาสแรกของปี 2555 กระทรวงพลังงานจะเปิดประมูลแหล่งผลิตถ่านหินเพิ่มเติม 30 แหล่งในภาคกลาง

และภาคเหนือของฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณถ่านหินที่ผลิตในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้า 

ปลัดกระทรวงพลังงานของฟิลิปปินส์กล่าวว่าการพัฒนาแหล่งถ่านหินเหล่านี้จะต้องอาศัยการลงทุนประมาณ 600   

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ที่มา : IB Times) 

ข้อมูลธุรกิจปี 2554 

 ปี 2554 เป็นปีที่ท้าทายของ SERI เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงปีแรกของการผลิตเชิงพาณิชย์ จึงต้องเผชิญความ

ท้าทายและอุปสรรคต่างๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง SERI ได้สร้างอุตสาหกรรมขึ้นใหม่อย่างแท้จริงด้วยกิจการเหมือง

ถ่านหินใต้ดินแห่งแรกในฟิลิปปินส์ ซึ่งทำให้ SERI ได้กลายเป็นบริษัทใหญ่ในเมืองเซบู 

 ในช่วงต้นปี เหมืองต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของถ่านหิน ซึ่ง SERI 

สามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์คัดกรองเพื่อแยกหินโคลนที่ติดอยู่กับถ่านหินออก ในเดือนมิถุนายนและ

กรกฎาคม เกิดการลุกไหม้ด้วยตนเองในพื้นที่เหมือง ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงัก แต่เหตุการณ์ได้รับการควบคุมและ

แก้ไข ทำให้การผลิตกลับมาเป็นปกติ แต่ปริมาณการผลิตได้รับผลกระทบจากช่วงเวลาที่การผลิตต้องหยุดลง 

 ดังที่กล่าวไปนั้น SERI ได้แสดงให้เห็นว่า SERI ประสบความสำเร็จในการทำเหมืองถ่านหินให้ความร้อนคุณภาพดี 

(ค่าความร้อนเฉลี่ยที่ 5,600 กิโลแคลอรี่ โดยน้ำหนักรวม (GAR)) และถ่านหินของ SERI ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสินค้าที่มีชื่อ

เสียงในหมู่ผู้ซื้อถ่านหิน สำหรับเหมืองแห่งแรก การขายถ่านหินอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขาย (offtake contract) ที่ทำกับ 

Glencore และในขณะที่มีการเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น ความต้องการผลิตภัณฑ์นี้ทั้งจากในประเทศและใน

ภูมิภาคก็มิได้ขาดไปแต่อย่างใด 

 ในปี 2554 SERI ขายถ่านหินได้ 50,000 ตัน เป็นเงินจำนวน 4.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ธุรกิจนี้ยังไม่ถึงจุด

คุ้มทุนแต่คาดว่าจะมีเงินสดหมุนเวียนเป็นบวกในปี 2555 เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 

คู่แข่ง 

 ปัจจุบัน Semirara เป็นผู้ผลิตถ่านหินในประเทศรายสำคัญเพียงรายเดียว โดย Semirara ประกอบธุรกิจการทำ

เหมืองเปิด และผลิตถ่านหินที่มีค่าความร้อนต่ำกว่าถ่านหินที่ผลิตโดย SERI ด้วยคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

Semirara จึงไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของ SERI ในความเป็นจริงแล้ว Semirara ส่งออกถ่านหินปริมาณมากที่ผลิตได้ให้จีน

และประเทศอื่นๆ ในขณะที่ SERI ขายถ่านหินในประเทศเพื่อการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

ปัจจัยบวกและลบสำหรับปี 2555 - 2556 

 สภาพทางธรณีวิทยาของเหมืองแห่งแรกในดาเนาถือเป็นความท้าทายของ SERI  การรับมือกับความท้าทายนี้ต้อง

อาศัยเทคนิคการวางแบบแปลนเหมืองและการทำงานใต้ดินที่มีการดัดแปลงและสร้างสรรค์ ความท้าทายของ SERI   

ในปี 2555 คือการเพิ่มเป้าหมายปริมาณการผลิตเป็น 20,000 ตันต่อปี สำหรับเหมืองแห่งที่ 1 และการมองหาและ

วางแผนสำหรับเหมืองแห่งที่ 2 และ 3 

 ขณะที่ความท้าทายต่างๆ เหล่านี้เป็นความท้าทายอย่างแท้จริง แต่แนวโน้มความต้องการภายในประเทศนั้นสูง 

โดยเฉพาะถ่านหินให้ความร้อนที่มีคุณภาพตามที่ SERI ผลิตได้ เนื่องจากเหมืองแห่งแรกครอบคลุมพื้นที่เพียงเล็กน้อยใน

พื้นที่สัมปทาน และการขุดเจาะในขั้นต้นพบชั้นถ่านหินที่คุณภาพดียิ่งกว่าพื้นที่ควบคุมอื่นๆของ SERI ทำให้การพัฒนา

เหมืองถ่านหินเพิ่มเติมจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของ SERI 
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 ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้จากการก่อสร้างเหมืองแห่งที่ 1 จะช่วยให้การก่อสร้างเหมืองอื่นๆ รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรบุคคลที่ SERI ได้พัฒนาขึ้นมา 

 นอกจากนี้ SERI กำลังจะได้รับสัมปทานเพิ่มเติมอีก 6,000 เฮกตาร์ ซึ่งทำให้ฐานทรัพยากรของ SERI ใหญ่ขึ้น 

เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 TTA เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ Qing Mei Pte. Ltd. 

(“Qing Mei”) เพื่อการพัฒนาโครงการถ่านหินใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย หุ้นส่วนดังกล่าวรวมถึง TTA/โซลีอาโด้   

เมอร์ตัน และ Britmar (Asia) Pte. Ltd. (“Britmar”) โดยหุ้นส่วนแต่ละรายถือหุ้นเท่ากันจำนวนร้อยละ 33.3 ของทุน

เริ่มต้นจำนวนประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใน Qing Mei 

 Qing Mei ได้มาหุ้นร้อยละ 70 ในสัมปทานเหมืองแร่ 4 แห่ง เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 33,000 เฮกตาร์ (206,250 ไร่) ใน

เขตกาลิมันตันกลาง แหล่งถ่านหินทั้งสี่แห่งมีขนาดดังต่อไปนี้ 

 • แห่งที่ 1: 6,800 เฮกตาร์ 

 • แห่งที่ 2: 10,000 เฮกตาร์ 

 • แห่งที่ 3: 10,000 เฮกตาร์ 

 • แห่งที่ 4: 6,500 เฮกตาร์ 

ตลาดถ่านหินอินโดนีเซีย 

 ประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกถ่านหินให้ความร้อน (thermal coal) รายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยมีส่วนแบ่ง

ร้อยละ 39 ของการซื้อขายถ่านหินทั้งหมดในปี 2552 ตามการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐศาสตร์การเกษตรและ

ทรัพยากรของออสเตรเลีย (“ABARE”) ราคาซื้อขายทันทีของถ่านหินให้ความร้อนจะคงตัวสูงตลอดปี 2554 และจะ  

สูงกว่าราคาเฉลี่ยในอดีตที่ 65 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตันในระยะยาว โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการถ่านหิน  

ที่สูงขึ้นจากทวีปเอเชีย และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากแหล่งสะสมของถ่านหินจะอยู่ลึกลงไปอีกและห่างไกล  

จากโครงสร้างพื้นฐานเดิม 

 ตัวขับเคลื่อนความต้องการถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียที่สำคัญที่สุดสองอันดับคือการนำเข้าของจีนและการ

บริโภคภายในประเทศ ด้วยอุปสรรคทางโครงสร้างพื้นฐานซึ่งทำให้ยังคงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งสำรองภายใน

ประเทศจีนอย่างเต็มที่ ความต้องการถ่านหินต้นทุนต่ำกว่าจากอินโดนีเซียยังคงสูงอยู่ ความต้องการนำเข้าของจีนช่วย

ให้รักษาราคาถ่านหินอินโดนีเซียให้สูง โดยจะเห็นได้จากเกณฑ์มาตรฐานนิวคาสเซิล (Newcastle benchmark)  

แผนภูมิ : ถ่านหินออสเตรเลีย (6,700 กิโลแคลอรี่,  

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ตัน) 

แผนภูมิ : ถ่านหินอินโดนีเซีย (6,700 กิโลแคลอรี่, 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ตัน) 

ที่มา : Bloomberg ที่มา : Bloomberg 
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 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต

ของความต้องการในประเทศ เป็นที่คาดว่าการดำเนินโครงการในระยะแรกๆ จะเพิ่มกำลังการผลิต 5,200 เมกะวัตต์ใน

ปี 2554 และ 2,500 เมกะวัตต์ในปี 2555 ซึ่งจะทำให้ความต้องการถ่านหินในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 18 ล้านตันและ 

9 ล้านตันตามลำดับ ในขณะที่นักสังเกตการณ์ตลาดบางส่วนเชื่อว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้การส่งออกของ

อินโดนีเซียชะลอตัวลง แต่อีกส่วนก็แย้งว่าการผลิตเพิ่มเติมที่เริ่มขึ้นจะสนับสนุนปริมาณการส่งออก 

 แนวโน้มหนึ่งที่ชัดเจนคือมีการส่งออกถ่านหินคุณภาพต่ำกว่าเพิ่มสูงขึ้น Wood Mackenzie ประเมินว่าถ่านหิน

คุณภาพต่ำกว่าจะคิดเป็นปริมาณกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณถ่านหินทั้งหมดภายในปี 2568 การเพิ่มกำลังการผลิตใน

ภูมิภาคนั้นก็เพื่อการใช้ประโยชน์ถ่านหินคุณภาพต่ำกว่าเหล่านี้ 

ข้อมูลธุรกิจปี 2554 

 หลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ธุรกิจทางกฎหมาย (legal due diligence) และการยืนยันการอนุมัติและใบ

อนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด Qing Mei ได้เริ่มดำเนินการการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติม เพื่อเสริมงานในส่วนที่พันธมิตร

อินโดนีเซียทำไปก่อนหน้า และเพื่อการศึกษาเชิงโลจิสติกส์และพาณิชย์ 

 ถึงวันนี้ การขุดเจาะและการสำรวจมุ่งเน้นที่แหล่งที่ 1 ในขณะที่การขุดเจาะเดิมนั้นทำให้ได้พบทรัพยากรจำนวน 

110 ล้านตันในเบื้องต้น ในพื้นที่ 4,147 เฮกตาร์ในแหล่งที่ 1 โครงการขุดเจาะที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อ

ยืนยันขนาดของทรัพยากรและคุณภาพถ่านหิน ถ่านหินของ Qing Mei เป็นถ่านหินซับบิทูมินัสระดับต่ำ ค่าความร้อนที่ 

3,400 กิโลแคลอรี่ โดยน้ำหนักรวม (GAR) หรือ 4,800-5,000 กิโลแคลอรี่ แบบแห้ง 

 เป็นที่คาดว่ารายงานการสำรวจและรายงานแหล่งทรัพยากร JORC สำหรับแหล่งที่ 1 จะเสร็จสิ้นในต้นปี 2555 

(ปีปฏิทิน) นอกจากนี้ ได้มีการขุดเจาะเบื้องต้นบางส่วนในแหล่งที่เหลือเพื่อระบุคุณภาพถ่านหินและปริมาณทรัพยากร

รอบพื้นที่สัมปทานในเบื้องต้น 

ปัจจัยบวกและลบสำหรับปี 2555-2556 

 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อัตราปริมาณการส่งออกถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นคือถ่านหินระดับต่ำกว่า 

เช่นถ่านหินที่มีอยู่ในสัมปทานของ Qing Mei UMS เป็นอีกกลุ่มบริษัทหนึ่งที่นำเข้าถ่านหินคุณภาพคล้ายคลึงกันนี้ และ

ตลาดรองรับถ่านหินดังกล่าวกำลังเติบโตในระดับภูมิภาค 

 อย่างไรก็ตาม สัมปทานของ Qing Mei ตั้งอยู่ทางต้นน้ำห่างจากชายฝั่ง 400 กิโลเมตร ซึ่งสร้างความท้าทาย

และต้นทุนทางโลจิสติกส์อย่างมีนัยสำคัญในการใช้ประโยชน์ถ่านหินนี้ในลักษณะสินค้าส่งออก ขณะที่ถ่านหินมีคุณภาพ

เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ แต่ด้วยปัจจัยด้านต้นทุนทางโลจิสติกส์ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มคุณค่า   

(การอบแห้ง การปรับคุณภาพ) ถ่านหินดังกล่าวเพื่อให้เป็นสินค้าส่งออกได้ Qing Mei กำลังประเมินเทคโนโลยีการอบ

แห้งที่มีอยู่ และเชื่อว่าสามารถกระทำได้อย่างคุ้มค่า สิ่งที่น่าสนใจก็คือ โครงการถ่านหินอื่นๆ ที่มีคุณภาพถ่านหินและ

ความท้าทายทางโลจิสติกส์คล้ายคลึงกันได้รับการตอบรับอย่างดีในการระดมเงินทุนในตลาดทุนในขณะที่แผนโลจิสติกส์

และการเพิ่มคุณค่าถ่านหินที่ยังไม่เป็นที่พิสูจน์ 

 สำหรับปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ และหุ้นส่วนของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ใน Qing Mei จะกำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดใน  

การสร้างมูลค่าให้แก่โครงการนี้ในระยะยาว โดยอิงจากผลของงานสำรวจและการศึกษาเชิงพาณิชย์ และการประเมิน

เทคโนโลยีการปรับคุณภาพถ่านหิน  
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กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐานประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่ให้บริการและโลจิสติคส์ โดยมีธุรกิจสำคัญสองธุรกิจ 

คือ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”) และ บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) ธุรกิจ  

เหล่านี้มีการ บูรณาการกับทั้งกลุ่มธุรกิจขนส่งและกลุ่มธุรกิจพลังงาน  

ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน 

 UMS ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าถ่านหินและบริการโลจิสติกส์แบบ “จากต้นทางถึงปลายทาง” (end-to-end)   

และ “ตรงต่อเวลา” (just-in-time) ในประเทศไทย UMS เป็นเจ้าของโรงผสมถ่านหินและคลังสินค้า 2 แห่ง เรือลำเลียง 

12 ลำ และรถบรรทุก 15 คัน เพื่อตอบสนองความต้องการถ่านหินในประเทศที่สูงขึ้นของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม ซึ่งใช้เครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงจากถ่านหิน UMS เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของ TTA   

ในการสร้างธุรกิจถ่านหินแบบบูรณาการ การบูรณาการกับกลุ่มธุรกิจขนส่งนี้รวมไปถึงการใช้บริการบริษัท เฟิร์นเล่ย์ 

(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะหนึ่งในนายหน้าหลักของกลุ่ม และการใช้เรือของโทรีเซนในการขนส่งถ่านหินจากประเทศ

อินโดนีเซียมายังประเทศไทย 

 ลูกค้ารายหลักของ UMS มักใช้ถ่านหินค่าความร้อนต่ำ (ถ่านหินซับบิทูมินัส ค่าความร้อนที่ 4,000 - 4,200 โดย

น้ำหนักรวม (GAR)) ซึ่งมีผู้จัดหา (supplier) ที่น่าเชื่อถือในอินโดนีเซียอย่างน้อย 6 ราย แบบจำลองอุปทาน (Supply 

Model) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า UMS จะได้รับสินค้าถ่านหินอย่างสม่ำเสมอและสามารถรับประกันว่าลูกค้า  

ของบริษัททุกรายจะได้รับสินค้าอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าในสภาพอากาศใดๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ

อินโดนีเซีย 

 UMS ขายถ่านหินให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ อาหารสำเร็จรูปและ

ซีเมนต์ ทั้งนี้ กลยุทธ์การนำเข้าถ่านหินของ UMS มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับข้อกำหนดทางวิศวกรรมของหม้อไอน้ำ

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป้าหมายทางกลยุทธ์ของบริษัทคือการเป็นผู้นำในการขายและส่งถ่านหินให้กับ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ 

 UMS ยังคงเล็งเห็นศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด

ย่อม ขณะที่การใช้หม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและอยุธยา แต่ยังคงมีโอกาสขยายธุรกิจใน

ทางตอนใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และตอนเหนือของประเทศไทย เมื่อพิจารณาประจวบกับจำนวนหม้อไอน้ำที่ใช้ก๊าซและ

น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว การเจาะตลาดเพิ่มขึ้นจะสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามอาจไม่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก  

เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งและแนวโน้มในการเปลี่ยนจากหม้อไอน้ำที่ใช้ก๊าซและ

น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหิน ถึงกระนั้น ปัจจัยเหล่านี้ไม่ยากเกินกว่าที่จะเอาชนะได้ กุญแจสำคัญของ

วิธีการและแนวทางดังกล่าวคือการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นสูงสุดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งรวมถึง  

การใช้วิธีการขนส่งและโรงงานแบบปิด ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานข้อกำหนดของรัฐ 

 เป้าหมายทางกลยุทธ์อีกประการหนึ่งของ UMS ในปี 2555 คือการเพิ่มกิจกรรมการซื้อขายถ่านหินภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยเน้นถ่านหินค่าความร้อนที่สูงขึ้น (ถ่านหินซับบิทูมินัส ค่าความร้อนที่ 5,000 - 6,000 โดยน้ำหนัก

รวม (GAR)) ซึ่งลูกค้าเป้าหมายจะรวมไปถึงผู้ผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ (ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ  

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก) ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม และผู้นำเข้าถ่านหิน เช่น จีน ด้วย  

ชื่อเสียงที่แข็งแกร่งของ UMS ผู้จัดหา (supplier) รายเดิมของ UMS และผู้จัดหารายใหม่ในอินโดนีเซียจะตอบรับ

กิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนี้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการซื้อถ่านหินโดยตรงจากเหมืองต่างๆ 

ของกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซึ่งทำให้เกิดเป็นธุรกิจถ่านหินแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ 

รวมถึงการขนส่งด้วย 
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 ตั้งแต่ปี 2553 UMS ได้เริ่มดำเนินโครงการปรับโครงสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มต้นจากการระบุถึงการ

เปลี่ยนแปลงในด้านการทำงานขององค์กรที่สำคัญ การประเมินพนักงาน การปรับโครงสร้างเงินเดือน และการสรรหา

ตำแหน่งบริหารที่สำคัญ ตลอดปี 2554 ได้มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญครบถ้วน และมีการ

พิจารณาทบทวนกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการพัฒนา อีกทั้งมีการปรับปรุงการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกของ

ท่าเรือ ภารกิจที่สำคัญในอันดับต้นในปี 2555 คือการนำกระบวนการดังกล่าวมาปฏิบัติ และการฝึกอบรมและพัฒนา

พนักงาน ซึ่งจะส่งผลให้ UMS บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

สถานการณ์การตลาด 

 แผนภูมิข้างล่างแสดงถึงประเภทของถ่านหิน การเก็บสำรอง คุณสมบัติทั่วไป และการนำมาใช้ 
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 ตามรายงานใหม่ของ Wood Mackenzie Research เดือนพฤษภาคม 2554 เรื่องแหล่งพลังงานในอนาคตของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีข้อมูลว่าถ่านหินจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลทางเลือกภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับก๊าซ

ธรรมชาติและน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อได้เปรียบทางราคาของถ่านหิน การเข้าถึงและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร พร้อม

ทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี “ถ่านหินสะอาด” จะทำให้ถ่านหินเป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ซึ่งความต้องการพลังงานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในปี 2573  

 แหล่งสำรองก๊าซในเกาะชวา เกาะสุมาตรา อ่าวไทย และแอ่งมาเลย์กำลังหมดลง ในกรณีของประเทศไทย 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประเมินว่าปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตมี

เพียง 12 ปีเท่านั้น 
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น้ำมันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ถานหิน
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น้ำมันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ ถานหินลิกไนต

แผนภูมิ : อัตราการสำรองพลังงานเพื่อการผลิตของโลก 

ปี 2553 
แผนภูมิ : อัตราการสำรองพลังงานเพื่อการผลิตของประเทศไทย 

ปี 2553 

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

 จากการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เป็นที่แน่นอนว่าไทยจะยังคงประสบปัญหา

ในการจดัหากา๊ซธรรมชาตแิละนำ้มนัตอ่ไป ความตอ้งการ

ถ่านหินในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศส่วน

ใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเหนืออย่างมี  

นัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลดังกล่าว เป็นที่คาด

การณ์ว่าประเทศไทย จะกลายเป็นผู้บริโภคถ่านหิน  

รายใหญ่ขึ้นในอนาคต 

 จากแผนภูมิต่อไปนี้ จะเห็นได้ว่าความต้องการ

ถ่านหินของประเทศไทยทั้งในการผลิตพลังงานสำหรับ

อุตสาหกรรมและไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก  

ปี 2554 จนถึง 2563 

แผนภูมิ : อุปสงค์ในการใช้ถ่านหินในประเทศไทย 

(อุปสงค์ของถ่านหินตามจริงและที่ประมาณการ) 
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 ปัจจัยเรื่องการจัดหาและปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิล 

รวมกับข้อได้เปรียบของถ่านหินในด้านราคาเมื่อเทียบกับ

น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซทำให้แนวโน้มการนำเข้าถ่านหิน

สูงขึ้น ซึ่งน่าจะมากกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการใน  

ปี 2563 ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2553 ความต้องการ

ถ่านหินอยู่ที่ประมาณ 37 ล้านตัน ขณะที่การนำเข้าเพิ่ม

ขึ้นเป็น 16.9 ล้านตัน ซึ่งเกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของการ

บริโภค 

แผนภูมิ : ปริมาณการนำเข้าถ่านหินในประเทศไทย 
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ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

 ในสภาพที่แท้จริง การใช้ถ่านหินเป็นแหล่ง

พลังงานจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างมาก 

และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มในการผลิตที่เปลี่ยนจากการ

ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการใช้ถ่านหินมากขึ้น เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว แผนภูมิด้านล่าง

แสดงตัวอย่างของจำนวนหม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ทั่วประเทศ หากหม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเหล่านี้ถูก

เปลี่ยนเป็นหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหิน จะทำให้การบริโภค

ถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นที่แน่นอนว่าจะไม่มีการ

เปลี่ยนหรือไม่สามารถเปลี่ยนหม้อไอน้ำได้ทั้งหมด แต่

ความเป็นจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือความต้องการและ

การใช้ถ่านหินจะเพิ่มขึ้นและถ่านหินจะเป็นเชื้อเพลิงทาง

เลือกตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น 

มีปริมาณหม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศจำนวน 3,613 หน่วย 
หากถูกเปลี่ยนเป็นหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหิน จะทำให้การบริโภคถ่านหิน  
อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านตันต่อเดือน 

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม 

100.01-500.00

จำนวนหมอไอน้ำ การบริโภคเชื้อเพลิงแขง็
(ตัน/เดือน)

การลงทุนในหมอไอน้ำ
(ลานบาท)
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46

2,313

1,218

420,966

921,197

225,400

441,0000 7,560

3,864

15,792

7,217

90%
80%
70%
60%
50%

30%
40%

20%
10%
0

50.01-100.00 5.01-50.00 1.00-5.00

ข้อมูลธุรกิจ 

 แนวโน้มและตลาดของถ่านหินในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดี และในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจ  

โลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย UMS ยังคงรักษาชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  

 UMS รายงานปริมาณการขายมากกว่า 1.4 ล้านตันในปี 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 21 บริษัทฯ ยังคง

มีการพัฒนา การคัดแยกถ่านหินและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ โดยมุ่งเน้นเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน 

คู่แข่ง 

 ธุรกิจการขายถ่านหินในประเทศไทยมีประมาณ 20 ราย ซึ่งประมาณ 15 รายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ UMS ใน

ตลาดอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ UMS เป็นผู้นำตลาดในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีสัดส่วนทางการตลาด

ประมาณร้อยละ 35 

ปัจจัยบวกและลบสำหรับปี 2555-2556 

 จากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็น

ถ่านหินเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง UMS ยังคงสนับสนุนลูกค้าให้หันมาใช้ถ่านหิน โดยให้คำแนะนำด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ถ่านหิน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคของหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินและ  

การจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ 

 ราคาถ่านหินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ราคาถ่านหินเริ่มคงที่และ

มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในครึ่งแรกของปี 2555 ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้ประกอบการถ่านหิน  

 ในขณะเดียวกัน ผลกระทบของน้ำท่วมในปี 2554 น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ เนื่องจากมีความ  

เป็นไปได้สูงที่จะมีการก่อสร้างซ่อมแซมเพิ่มขึ้น (นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างที่มีอยู่เดิม) ในอีกมุมหนึ่ง การที่โรงงาน

อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ อาจทำให้การนำเข้าถ่านหินในต้นปี 2555 ลดลง แต่ความต้องการมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในครึ่งหลังของปีเมื่ออุตสาหกรรมการผลิตฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ 
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 กล่าวโดยสรุป อุตสาหกรรมถ่านหินและผู้ประกอบการถ่านหินต้องยึดมาตรฐานสูงสุดเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม

และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อแหล่งพลังงานของประเทศต่อจากนี้มีแนวโน้มที่จะมาจากถ่านหิน ซึ่งหมายถึงการ

พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองและก้าวไปเหนือข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐบาล พร้อมกับการร่วมมืออย่างมีนัย

สำคัญและต่อเนื่องกับชุมชนรอบโรงงาน พลังงานถ่านหินจะเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ด้วยมาตรฐานสูงสุด

เท่านั้น 

ธุรกิจบริหารท่าเรือ 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 20 ของ Baria Joint 

Stock Company of Service for Import and Export of Agro Forestry Products and Fertilizers (“Baria 

Serece”) จาก Yara Asia Pte. Ltd. ทั้งนี้ Baria Serece เป็นเจ้าของและบริหารท่าเรือ Phu My ทางเวียดนามตอนใต้ 

 ท่าเรือ Phu My ตั้งอยู่ที่แม่น้ำ Thi Vai ห่างจากทะเลเปิดประมาณ 17 ไมล์ และอยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรม 

Phu My ท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ขนถ่ายสินค้าแห้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ซึ่งจะสามารถรองรับความจุ

ได้ถึง 7 ล้านตันสำหรับสินค้าการเกษตร ถ่านหิน และปุ๋ยเมื่อมีการติดตั้งเครนตัวที่ 5 ในปี 2555 และเมื่อโครงการ

ปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จในปี 2556 เพื่อให้สามารถรองรับเรือที่มีขนาด ระวาง 80,000 เดทเวทตันได้ 

 นอกจากนี้ท่าเรือดังกล่าวยังสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าที่กินน้ำลึก 12 เมตรและมีระวางขับน้ำ 

(displacement) 60,000 เดทเวทตัน ดังนั้น ท่าเรือนี้จึงเหมาะกับเรือประเภท Handymax, Supramax และ 

Panamax ด้วย เนื่องจากไม่ต้องใช้เรือลำเลียงก่อนเรือเข้าท่า  

ธุรกิจปุ๋ยและบริการคลังสินค้า 

 บริษัท บาคองโค จำกัด (“บาคองโค”) ถือเป็นกลยุทธ์แรกในการสร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบบูรณาการในประเทศ

เวียดนาม 

 บาคองโคมีพื้นที่ 56,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ใน Phu My ซึ่งอยู่ติดกับ Baria Serece นอกจากการผลิตปุ๋ย 

บาคองโคยังให้บริการให้เช่าคลังสินค้า และได้ลงทุนสร้างคลังสินค้าใหม่ซึ่งจะเปิดให้บริการในต้นปี 2555  

 บาคองโค ผลิตปุ๋ยเคมี NPK จำนวน 300,000 เมตริกตันต่อปี นอกจากการขายและเป็นผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยของ

ตนเองแล้ว บาคองโคยังส่งออกและเป็นผู้จัดหา (supplier) ยาฆ่าแมลงและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ จากการที่โรงงาน  

ของบาคองโคตั้งอยู่ข้างท่าเรือ Phu My ดังนั้นคลังสินค้าเดิมและคลังสินค้าที่สร้างขึ้นใหม่ของบาคองโคจึงอาจจะนำมา

ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่เก็บสินค้าจากท่าเรือ Phu My ที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ และการที่ TTA ถือหุ้นร้อยละ 20 ใน 

Baria Serece ทำให้บาคองโคกลายเป็นเป็นหุ้นส่วนสำคัญของท่าเรือ Phu My 

 บาคองโคสามารถให้เช่าคลังสินค้ารวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 4,000 ตารางเมตร โดยครึ่งหนึ่งไว้สำหรับสินค้าวางกอง

และอีกครึ่งสำหรับสินค้าบรรจุหีบห่อ (รวมกันถึง 16,000 ตัน) ในปี 2554 บาคองโคซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม Phu 

My และกำลังก่อสร้างคลังสินค้าขนาด 6,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับสินค้า 24,000 ตัน คลังสินค้าแห่งนี้จะแล้วเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคม 2554 และมีลูกค้าเข้าทำสัญญาสำหรับปี 2555 แล้ว 

 เนื่องด้วย Thoresen Vinama Agencies Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า)   

เอส. เอ. มีใบอนุญาตโลจิสติกส์ที่จำเป็น ทำให้บริษัทนี้กลายเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่บุคคลภายนอกของบาคองโค   

ดังนั้น จึงมีการบูรณาการที่เกือบสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทานตลอดทั้งสาย ยกตัวอย่างเช่น รถบรรทุกและรถพ่วงของ 

TVA รับสินค้ามาจากโรงงานของลูกค้า และนำสินค้ามาเก็บในคลังสินค้าของบาคองโค จากนั้นจึงขนถ่ายสินค้าลงเรือ

ของ Baria Serece โดยใช้แรงงานของ TVA และบริการตัวแทนเรือที่ บริษัท โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส. เอ. จัดหาให้ 
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สถานการณ์ตลาด: ธุรกิจปุ๋ย 

 คาดว่าประเทศเวียดนามจะใช้ปุ๋ยประมาณ 8-9 ล้านตันต่อปีและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมปุ๋ยเชื่อว่าความ

ต้องการนี้จะคงตัวในระยะเวลา 2-3 ปีต่อจากนี้ โดยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2-3  

 ผลผลิตปุ๋ยในประเทศตอบสนองความต้องการใน

ประเทศได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น สำหรับยูเรีย เวียดนาม

สามารถผลิตได้ครึ่งหนึ่งของความต้องการของประเทศ 

โดยเป็นผลผลิตจากโรงงาน Phu My ของ Petro 

Vietnam 750,000 ตันต่อปี และจากโรงงาน Hac Bac 

ของ Vinachem Group 180,000 ตันต่อปี เวียดนามต้อง

นำเข้า DAP (ไอแอมโมเนียม ฟอสเฟต) ปริมาณร้อยละ 

80-85 และนำเข้า SA (แอมโมเนียม ซัลเฟต) และ kali 

(โปแตสเซียม) ทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นวัตถุดิบ  

สำคัญในการผลิตปุ๋ย NPK โดยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจาก

ประเทศจีน เนื่องจากจีนคิดภาษีส่งออกปุ๋ยในอัตรา  

ร้อยละ 110 ทำให้คาดว่าราคาจะคงตัว และจะเป็นผลให้

ต้นทุนการผลิตและราคาขายปลีกในประเทศของ

ผลิตภัณฑ์นำเข้าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ 

ปริมาณการนำเข้า DAP SA และ Kali ทั้งหมดจะสูงถึง 

2.5 ล้านตันในปี 2554 

แผนภูมิ : ปริมาณการบริโภคปุ๋ยในเวียดนาม 
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2549 2550 2551 2552 2553 2554
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 ส่วนผสมหลักของปุ๋ยคือไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตสเซียม ซึ่งไนโตรเจน (N) ช่วยให้ใบเจริญเติบโต และช่วย

ในการพัฒนาลำต้นและกิ่งก้าน ฟอสเฟต (P) ช่วยในการแตกหน่อและการพัฒนาของราก ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษ

ต่อต้นกล้าในการพัฒนาระบบรากและต่อไม้ผลและพืชปลูกเอาเมล็ด โปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมการออกดอกและผล 

และมีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของพืชและช่วยเพิ่มความต้านทานโรค 

สถานการณ์ตลาด: ธุรกิจบริการคลังสินค้า 

 ตลาดอุตสาหกรรมในเวียดนามแบ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ 3 แห่ง เขตเศรษฐกิจสำคัญภาคเหนือ เขตเศรษฐกิจ

สำคัญภาคกลาง และเขตเศรษฐกิจสำคัญภาคใต้ เวียดนามมีนิคมอุตสาหกรรม 194 แห่ง ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงาน  

1.5 ล้านคน โดยเขตเศรษฐกิจสำคัญภาคใต้มีนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุด ในปี 2553 ภาคอุตสาหกรรมดึงดูดโครงการ

กวา่ 8,500 โครงการ มลูคา่รวมกวา่ 7 หมืน่ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เขตเศรษฐกจิสำคญัภาคเหนอืมนีคิมอตุสาหกรรม  

68 แห่ง เขตเศรษฐกิจสำคัญภาคกลางมีนิคมอุตสาหกรรม 34 แห่ง และเขตเศรษฐกิจสำคัญภาคใต้มีนิคมอุตสาหกรรม 

92 แห่ง ในเขตเศรษฐกิจสำคัญภาคใต้ มีนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่งในจังหวัด Ba Ria-Vung Tau โดยมีนิคม

อุตสาหกรรม 3 แห่งในเมือง Phu My 

 ในขณะเดียวกัน ระบบท่าเรือของเวียดนามกำลังได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะท่าเรือที่รัฐบาลเป็น

เจ้าของ อย่างไรก็ตามยังมีท่าเรือจำนวนมากที่เก่าและล้าสมัยและมีโครงสร้างพื้นฐานที่จำกัด ดังนั้นระบบลานสินค้า

และคลังสินค้าจึงมีข้อจำกัดบางประการในการรองรับตู้สินค้าและสินค้าเทกอง เท่าที่ผ่านมา ภาคเอกชนเข้ามามี

บทบาทในการบริหารท่าเรืออย่างจำกัด โดยในปัจจุบันมีเพียงบริษัท Baria Serece VICT และ Interflour เท่านั้น 

(ตัน) 
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 การพัฒนาและความพร้อมของคลังสินค้า บวกกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างผู้เชี่ยวชาญจะเป็นปัจจัย

สำคัญในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือของเวียดนาม และภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่

อัตราค่าเช่าคลังสินค้าในเวียดนามแบ่งเป็น 2 ถึง 3 “ประเภท” โดยคลังสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม 

เขตอุตสาหกรรมส่งออก และพื้นที่ยุทธศาสตร์ เช่น ย่านธุรกิจกลางเมือง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และการเดินทาง

สะดวก จะมีอัตราค่าเช่าที่สูงกว่า ยกตัวอย่างเช่น จากการรายงานของ Colliers International VN ในเขตเศรษฐกิจ

สำคัญภาคใต้ คลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวและมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีสามารถเก็บค่าเช่า

กว่า 5.00 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เทียบกับ

คลังสินค้าคุณภาพพอใช้ ที่มีการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น และระยะการเดินทางที่ไกล/ไม่อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 

ซึ่งเก็บค่าเช่าได้เพียง 1.5 ถึง 2.5 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตารางเมตรต่อเดือนเท่านั้น 

ข้อมูลธุรกิจ 

 สำหรับธุรกิจปุ๋ย แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรมจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อบาคองโคในหลายๆ ด้าน   

บาคองโคเป็นบริษัทที่ตั้งมานาน 16 ปี และกระจายสินค้าของตนเอง โดยใช้ตราสินค้า (The STORK) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ที่มีชื่อเสียงและมีความหมายในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือ และจากการส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้น บาคองโคได้  

จดทะเบียนตราสินค้าไว้ในกัมพูชา ลาว และอินโดนีเซียแล้ว 

 การขายปุ๋ยเดี่ยว (เช่น ปุ๋ยยูเรียเท่านั้น) ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของบาคองโค แต่บาคองโคมีกระบวนการผลิตปุ๋ย

โดยใช้ 5 ขั้นตอนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ผลิตปุ๋ย NPK เท่านั้น ซึ่งบาคองโคยังคงคิดค้นและขยายสินค้าโดย  

ใช้กระบวนการผลิตปุ๋ยทั้งเคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา โดยปัจจุบัน บาคองโคมีปุ๋ยกว่า 55 สูตร 
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RAW MATERIALS 
Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Sulfur, Calcium, Magnesium, Micronutrients, Organic Matter  

 

GRANULATION  COMPACTION  

Bio Stimulant  

BULK BLENDING  

FINISHED PRODUCT 
50 NPK formulas for Rice, Coffee, Tea, Rubber, Sugar Cane, Fruit Trees & Vegetables  

USP  

กระบวนการผลิตปุ๋ยของบาคองโค 
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 ในปี 2554 บาคองโคผลิตปุ๋ยทั้งสิ้น 190,524 ตัน และยังคงดำเนินนโยบายการชำระสินค้าเป็นเงินสดทั้งใน

ประเทศและในตลาดส่งออก ซึ่งการที่สามารถใช้นโยบายนี้ได้แสดงให้เห็นว่าสินค้าของบาคองโคมีชื่อเสียงในด้าน

คุณภาพ ซึ่งบาคองโคจะยังคงตรวจสอบและประดิษฐ์สูตรที่ดีที่สุดและจะปรับผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมาก  

ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน บาคองโคก็จะเน้นการตลาดในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น ชาวนา ผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง  

ลูกค้า 

 บาคองโคมีเครือข่ายผู้ค้าส่งประมาณ 200 ราย และผู้ค้าปลีกประมาณ 4,000 ราย  

คู่แข่ง 

 การแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในตลาดเวียดนาม ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ มีผู้ผลิตมากกว่า 500 ราย ส่วนใหญ่

เป็นบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ ซึ่งรายใหญ่ที่สุด คือ Petro Vietnam ทั้งนี้ Petro Vietnam ได้ก่อสร้างโรงงานผลิต

ปุ๋ยยูเรียขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My เสร็จเรียบร้อยและ และได้วางแผนไว้ว่าจะสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย NPK 

เพื่อผลผลิต 400,000 ตัน การก่อสร้างนี้มีกำหนดจะเริ่มขึ้นในปี 2555 อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานแสดงว่าการก่อสร้าง

โรงงานปุ๋ย NPK ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว 

ปัจจัยบวกและลบสำหรับปี 2555-2556 

 ราคาวัตถุดิบนำเข้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย DAP และโปแตช 

ซึ่งเป็นไปตามราคาพืชผลที่สูงขึ้นและส่วนใหญ่มีการเก็บตุนไว้น้อย การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบจะทำให้ต้นทุนการขาย

เพิ่มขึ้นในระยะสั้นและระยะกลาง บาคองโคจะจับตาการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิดและอาจวางแผนเพิ่มปริมาณการ

เก็บตุนเพื่อชดเชยกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บาคองโคสามารถรักษานโยบายการขาย

ด้วยเงินสด ทำให้บาคองโคสามารถผลักภาระต้นทุนบางส่วนที่สูงขึ้นนี้ด้วยการขึ้นราคาสินค้า  

 บาคองโคคาดว่าระดับการผลิตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2555 การส่งออกจะช่วยลดต้นทุนการผลิต บาคองโค  

ยังคงรักษานโยบายการขายด้วยเงินสดต่อไป และจะยังคงปรับปรุงคุณภาพต่อไปโดยถือเป็นเป้าหมายและทิศทาง  

ที่สำคัญอันหนึ่ง  

 กล่าวโดยสรุป จากการที่บาคองโคมีพื้นที่ติดกับท่าเรือ Phu My ทำให้บาคองโคสามารถขยายขีดความสามารถ

ในด้านธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้าโดยการซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม Phu My และสร้างคลังสินค้าใหม่เพื่อรองรับ

ปริมาณสินค้าจาก Baria Serece  

ธุรกิจจัดหาอุปกรณ์บนเรือ บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจขนถ่ายสินค้า 

 บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (CMSS) ซึ่ง TTA ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ให้บริการจัดหา

อุปกรณ์ที่ใช้บนเรือและบริการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดหาวัสุดที่ใช้ในการดูแลสินค้าระหว่างขนส่ง เช่น   

ไม้รองค้ำสินค้า การจัดหาอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า การให้บริการตรวจนับสินค้า ให้บริการรถยกสินค้า การใช้เช่า

พื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมถึงการบริหารและการกระจายการส่งสินค้า นอกจากนี้ CMSS ยังให้บริการด้านการขนส่งสินค้า

ขึ้น/ลงเรือ บรรจุและขนส่งสินค้าไปยังเรือและผู้รับปลายทางอีกด้วย 
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ธุรกิจโลจิสติกส์ให้กับบุคคลภายนอก 

 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้มีการก่อตั้ง บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด (“GTL”) เพื่อให้บริการ  

โลจิสติกส์ในประเทศ โดย TTA ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน GTL และที่เหลือร้อยละ 29 ถือโดย GACL (เพื่อให้เป็นไป  

ตามกฎระเบียบของธุรกิจคลังสินค้า) และอีกร้อยละ 20 ถือโดยนายลาร์ส ชาเวสตรอร์ม ซึ่งเป็นประธานของ  

บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ GTLได้ดำเนินโครงการสร้างคลังเก็บสินค้าขนาด 10,000 ตารางเมตร ในการนิคมอุตสาหกรรม  

อมตะนคร ชลบุรี ประเทศไทย เพื่อให้บริการโลจิสติกส์ และให้เช่าคลังเก็บสินค้าขนาด 6,000 ตารางเมตร ในการนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน ประเทศไทย  

 GTL ให้บริการโลจิสติกส์กับบุคคลภายนอก (“3PL”) ซึ่งดูแลเกี่ยวกับคลังเก็บสินค้า การจัดการคลังเก็บสินค้า 

และการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศและลูกค้านานาชาติ ทั้งนี้ GTL มีตลาดกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และทำสัญญา

ทั้งระยะกลางถึงระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกแล้ว โดยคลังสินค้ามีสินค้าให้จัดเก็บจนเต็มพิกัดตลอดปี 2554 
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นโยบายว่าด้วยการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ09

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรธุรกิจที่ดีที่เป็นแบบอย่างของสังคม จึงได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ
เสมอมา โดยได้กำหนดกรอบมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและจัด
ให้มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคม
สะท้อนอยู่ในทุกกระบวนการทำงานและในทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก 

บรษิทัฯ เหน็วา่ความรบัผดิชอบขององคก์รธรุกจินัน้ ไมใ่ชเ่ปน็เพยีงแคก่จิกรรมเพือ่สงัคม หากแตเ่ปน็สว่นหนึง่ของวฒันธรรม
องคก์ร บรษิทัฯ ใหค้วามสำคญัและยดึมัน่ในคา่นยิมหลกั อนัไดแ้ก ่คณุธรรม ความเปน็เลศิ จติสำนกึในการทำงานรว่มกนั 
และการยดึมัน่ในพนัธะ ซึง่คา่นยิมเหลา่นีไ้ดห้ลอ่หลอมรากฐานของการกำกบัดแูลกจิการทีด่ทีีส่ดุใหก้บับรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน หรือกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างขัน้พืน้ฐาน ใหจ้ดักจิกรรม “จติอาสา” เพือ่ชว่ยเหลอืชมุชนในทอ้งถิน่ทีต่นเองดำเนนิธรุกจิอยู ่ซึง่บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่
ตอบแทนสงัคมในรปูแบบตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในดา้นการศกึษา สิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามยั และการมสีว่นรว่มพฒันาชมุชน  

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2554 

ด้านการศึกษา: บริษัทฯ ได้สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของลูกเรือ ทุน
การศึกษาแก่นักเรียนจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา   
การสนับสนุนให้พนักงานไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางด้านพาณิชย์นาวีแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
ตลอดจนการบริจาคเงิน การมอบสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและวิทยาลัยที่ขาดแคลน  

ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับรักษามาตรฐานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการของ  
บริษัทฯ ในทุกหน่วยงาน เช่น การปรับปรุงกองเรือของโทรีเซนและเมอร์เมด ด้วยการปลดระวางเรือเก่า และรับเรือใหม่ที่
มีอายุน้อยที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจเช็คและควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซได้ดีมากขึ้น การได้รับใบรับรอง
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของโรงงานถ่านหินของ UMS ที่สมุทรสาคร การปลูกต้นไม้ใน
ชุมชนรอบโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ในเครือของ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างประหยัด เช่น การรณรงค์ให้ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลากลางวัน การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟและ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ การจัดประชุมด้วยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แบบต่างๆ หรือการอนุมัติงานบน
ระบบ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ  

ด้านสุขภาพอนามัย: บริษัทฯ มีการดูแลตรวจสอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในกลุ่ม
บริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นการทำงานผ่านคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะเป็นผู้คอยตรวจสอบ รายงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนนำเสนอวิธีการแก้ไขจุดบกพร่อง
ต่างๆ ให้บริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้เป็นที่เรียบร้อย  

ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน: บริษัทฯ ได้พัฒนากิจกรรม “จิตอาสา” ให้ผสมผสานไปกับกิจกรรมของบริษัทฯ 
เช่น การจัดฝึกอบรมพนักงาน การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ การบริจาคเงินและจัดหาถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
มหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้อาสาในการช่วยเหลือจัดเตรียมสิ่งของและลงพื้นที่ไปมอบให้กับ  
ผู้ประสบภัยด้วยตนเอง โดยร่วมกับหน่วยงานของกองทัพบก 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ วันผ่านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ  
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ลูกค้า องค์กร รวมถึงชุมชนและสังคมภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาสังคมไทยและชุมชนที่บริษัทฯ   
มีการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ10

 ผลการดำเนินงานของ TTA ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 139 ล้านบาท 

คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 796 ล้านบาท และ 1.12 บาท ตาม

ลำดับ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 

 ปี 2554 เป็นปีที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์ห้าปี   

ในการปรับเปลี่ยน TTA ให้เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจใหม่ๆ 

เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพื่อเสถียรภาพของรายได้

และกำไรที่ดีขึ้นในองค์รวม 

 ผลการดำเนินงานปี 2554 ชี้ชัดว่าแผนยุทธศาสตร์

ดังกล่าว เริ่มส่งผลตามที่บริษัทฯได้คาดหวังไว้ ถึงแม้ว่า

รายได้รวม 17,565 ล้านบาท จะลดลงร้อยละ 2 แต่

เสถียรภาพและความสมดุลระหว่าง 3 สายธุรกิจเกิดขึ้น

อย่างชัดเจน รายได้ค่าระวางเรือลดลงร้อยละ 41 มาอยู่ที่ 

5,430 ล้านบาท แต่รายได้ค่าบริการธุรกิจนอกชายฝั่ง  

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 59 และรายได้จากการขายถ่านหินและ

ปุ๋ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34 ทำให้เกิดความสมดุลในองค์

ประกอบของรายได้รวม โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงรายได้

จากค่าระวางเรือมากเหมือนในอดีต 

 กำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมรายการพิเศษ 

(normalised EBITDA) จาก 3 สายธุรกิจรวมกัน อยู่ที่ 

2,700 ล้านบาท ลดลงเพียงแค่ร้อยละ 4 ซึ่งถือว่าดีมาก

เมื่อพิจารณาควบคู่กับการที่ค่าเฉลี่ยดัชนีค่าระวางบอลติค 

(Baltic Dry Index - BDI) ที่ลดลงถึงร้อยละ 45 

 อุปสงค์ของธุรกิจบริการวิศวกรรมใต้ทะเลที่เพิ่ม  

สูงขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของ เมอร์เมด พลิกฟื้นได้

เป็นอย่างดีในช่วงครึ่งหลังของปี ทำให้กำไรจากการ

ดำเนินงาน (normalised EBITDA) ของกลุ่มพลังงาน 

ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 244 อยู่ที่ 1,209 ล้านบาท ส่วน

กลุ่มโครงสร้งพื้นฐาน ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย

กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท ทั้งที่โรงงาน

หนึ่งในสองของ UMS ถูกสั่งปิดในไตรมาสที่ 4 และอัตรา

กำไรเบื้องต้นของ บาคองโค ลดลงเนื่องจากต้นทุน

วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น   

รายได้ 
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 กำไรพิเศษซึ่งไม่ได้รวมอยู่ใน normalised EBITDA ได้แก่ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด 401 ล้านบาท โดย

เป็นผลมาจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับการสั่งซื้อเรือ และกำไรจากการขายสินทรัพย์

มูลค่า 589 ล้านบาท (ส่วนใหญ่มาจากการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเก่า)  

 การปรับโครงสร้างองค์กรของแต่ละบริษัทในกลุ่ม ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายพิเศษรวม 50 ล้านบาท ทั้งนี้เป็น  

การปรับฐานเพื่อประโยชน์ระยะยาว กำไรสุทธิของ TTA ก่อนหักรายการพิเศษด้อยค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น 554 ล้านบาท  

จะอยู่ที่ 693 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิรวมรายการพิเศษทั้งหมดอยู่ที่ 139 ล้านบาท 

ลานบาท

ป 53 ป 54
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ผลประกอบการโดยสังเขป 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งมีกำไรสุทธิ 271 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักๆ เป็นผลมา  
จาก ค่าระวางเรือที่ลดต่ำลงส่งผลให้การดำเนินงานมี  
ผลขาดทุนสุทธิ นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกรายการ
สินทรัพย์ด้อยค่าจำนวน 243 ล้านบาท อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเรือเก่า 15 ลำ รวม 587 
ล้านบาทมาชดเชยทำให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งโดยรวมเป็นบวก 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องในปี 2554 

 ตั้งแต่ตุลาคม 2553 จนถึง 30 กันยายน 2554 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองยังต้องเผชิญกับภาวะค่าระวาง
อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยดัชนี BDI อยู่ที่ 3,011 จุดในปี 2553 แต่ลดลงเหลือ 1,657 จุดในปี 2554 ซึ่งเป็น  
การลดลงถึงร้อยละ 45 เมื่อเทียบปีต่อปี  

 โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2554 ค่าเฉลี่ย BDI อยู่ที่ 1,372 จุด และเพิ่งจะขยับขึ้นไปแตะ 2,000 จุด  
ในเดือนตุลาคม 2554 ปริมาณกองเรือทั่วโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในอัตราที่สูงกว่าความต้องการในการขนส่ง 
สืบเนื่องจาการที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมลดถอยลง 

ค่าระวางเรือลดต่ำลง แต่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุน 

 วัฏจักรขาลงของธุรกิจนี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการทุกราย อัตราค่าระวางเรือ  
ของเรือทุกขนาดปรับตัวลดลง ในระหว่างปี 2554 ในขณะที่อัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยสำหรับเรือขนาด Handysize และ 
Supramax ลดลงถึงร้อยละ 34 และร้อยละ 36 ตามลำดับ แต่ค่าระวางเรือเฉลี่ยของโทรีเซน ลดลงเพียงแค่ร้อยละ 7 
เท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขายเรือเก่าขนาดเล็กทั้งหมดออกไป และเหลือไว้เพียงเรือขนาด Supramax ซึ่งมีขนาด
ใหญ่กว่าและมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า ดังนั้น อัตราค่าระวางเรือโดยเฉลี่ยของ โทรีเซนจะค่อยๆขยับตัวสูง
ขึ้นไปสู่ระดับค่าระวางเรือเฉลี่ยสำหรับเรือขนาด Supramax 

ส่วนแบ่งกำไร 
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ผลการดำเนินงานเฉลี่ยคิดเป็นรายวัน (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน) 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/วัน ปี 2553  ปี 2554 เทียบปีต่อปี 

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเงินบาท (เฉลี่ย) 32.56 30.24 -7% 

อัตราค่าระวางเรือ* $12,619 $11,713 -7% 

 - อัตราค่าระวางเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ $13,032 $12,133 -7% 

 - อัตราค่าระวางเรือที่เช่ามาเสริมกองเรือ  -$413 -$420 -2% 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล (ส่วนของเจ้าของเรือ) $4,806 $5,378 12% 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอู่แห้ง $1,378 $1,254 -9% 

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร $1,520 $1,736 14% 

ต้นทุนทางการเงิน $141 $236 67% 

ค่าเสื่อมราคา $2,977 $4,144 39% 

รายได้จากการดำเนินงาน  $1,796 -$1,036 -158% 

หมายเหตุ: ตัวเลขต่อวันที่คำนวณได้นั้นคิดจากจำนวนวันที่ให้บริการของเรือ 

 ในปี 2554 มีการขายเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองออกไปทั้งสิ้น 15 ลำ แต่รับเรือขนาด Supramax เข้ามาเพียง   
3 ลำเท่านั้น ส่งผลให้จำนวนวันเดินเรือลดลงร้อยละ 29 ดังนั้น เมื่อหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดด้วยจำนวน
วันเดินเรือที่ลดลง ค่าใช้จ่ายต่อวันจึงเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่ยอดค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลงจากความพยายามในการลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทั้งนี้ เหตุการณ์โจรสลัดปล้นเรือ ทำให้บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ในการจ้างหน่วยงานรักษาความปลอดภัย
เพิ่มเติมบนเรือเมื่อต้องเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยง ตลอดจนค่าเบี้ยประกันภัยยังสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้   
ในเดือนกันยายน ยังมีค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองจำนวน 26 ล้านบาท เพื่อปรับลด
ขนาดองค์กรลงประมาณร้อยละ 20 โดยมีการปรับโยกพนักงานบางส่วนไปยังหน่วยงานให้บริการกลาง เพื่อลดความ  
ซ้ำซ้อนของงาน ซึ่งจะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายต่อวันเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป 

 ประเด็นเชิงบวก คือสัญญาเช่าเหมาเรือระยะยาวที่ต่อเนื่องถึงปี 2553 ซึ่งมีต้นทุนค่าระวางในอัตราที่สูงได้หมด

สัญญาลงและไม่มีการต่อสัญญา จึงทำให้ต้นทุนการเช่าเรือลดลง ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานรายวันปรากฏเป็นยอด
ขาดทุนนั้น แต่ไม่ใช่ขาดทุนเงินสด ค่าระวางเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ในอัตรา 11,713 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน  
เป็นอัตราที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายเงินสดทั้งหมด (เช่น ต้นทุนดำเนินงาน ค่าบริหารจัดการ และดอกเบี้ย)  

 ในปี 2554 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 224 ล้านบาท ในส่วนของธุรกิจเรือบรรทุก
สินค้าแห้งเทกอง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่อยู่กับผู้รับเหมาช่วง จากผู้รับเหมาหลักของเรา เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2550 มีการสั่งเครื่องยนต์หลักจำนวน 4 เครื่องเพื่อจะประกอบเข้ากับเรือสั่งต่อใหม่ ซึ่งในเวลาต่อมาเรือนั้น
ถูกยกเลิกไป มีการวางมัดจำให้กับผู้รับเหมาหลักแล้ว จำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี ผู้รับเหมาช่วง
มีปัญหาทางการเงินและไม่สามารถสร้างและส่งมอบเครื่องยนต์ตามที่ตกลงไว้ โทรีเซนจะเรียกร้องเงินคืนทั้งหมดและ
กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาหาข้อสรุป ทั้งนี้ตามหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ จึงได้บันทึกสำรองจากการด้อย  
มูลค่าของสินทรัพย์ไว้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ ในงบการเงินปี 2554 

 ธุรกิจเรือสินค้าแห้งเทกองได้ขายเรือเก่าประเภท Handysizes และ Handymax ออกไปจำนวนทั้งสิ้น 15 ลำ 
และ รับรู้รายได้ก่อนหักภาษีเป็นเงิน 587 ล้านบาท ในขณะที่รับเรือใหม่ประเภท Supramax เข้ามาจำนวน 3 ลำ   
ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 บริษัทมีเรือที่เป็นเจ้าของเองทั้งสิ้น 15 ลำ ระวางบรรทุกเฉลี่ย 43,798 เดทเวทตัน   
กองเรือมีอายุเฉลี่ย 10.8 ปี ซึ่งเป็นกองเรือที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหนึ่งปีที่ผ่านมา และในปี 2555   
บริษัทฯ จะรับมอบเรือสั่งต่อใหม่ประเภท Supramax อีก 2 ลำ และเรายังคงมองหาเรือมือสองมาเสริมกองเรืออีก   
เมื่อระดับราคาลดลงมาเป็นที่น่าพอใจ 
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ข้อมูลกองเรือโดยสรุป 

 ปี 2553 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง 

เดทเวทตันเฉลี่ย 29,444 43,798 49% 

จำนวนวันเดินเรือในรอบปีปฏิทินของเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ(1) 11,113 8,118 -27% 

จำนวนวันที่ให้บริการของเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ(2) 10,430 7,368 -29% 

จำนวนวันทำการของเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ(3) 10,227 7,308 -29% 

อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ(4) 98.1% 99.2% 1% 

จำนวนวันเดินเรือทำการของเรือที่บริษัทเช่ามาเสริมกองเรือ 3,096 2,081 -33% 

จำนวนเรือเฉลี่ย(5) 36.5 25.7 -30% 

26,401 

43,798 
40.5 

15.7 19.2 

10.8 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

0 
5,000 

10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
30,000 
35,000 
40,000 
45,000 
50,000 

1Q
 FY

09 
2Q

 FY
09 

3Q
 FY

09 
4Q

 FY
09 

1Q
 FY

10 
2Q

 FY
10 

3Q
 FY

10 
4Q

 FY
10 

1Q
 FY

11 
2Q

 FY
11 

3Q
 FY

11 
4Q

 FY
11 

Avg DWT
Avg age (years) RHS 

Avg #vessels (owned flF leet) RHS

DWT : เดทเวทตัน # จำนวนเรือ หรือ ป
หมายเหตุ:  
(1) จำนวนวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน (Calendar Days) คือ จำนวนวัน

ทั้งหมดของเรือที่บริษัทเป็นเจ้าของในช่วงระยะเวลานั้นๆ ซึ่งรวมวันที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือ เช่น การซ่อมแซมครั้งใหญ่ การเข้าอู่แห้ง 
หรือ การตรวจสอบระหว่างระยะเวลา 5 ปี (intermediate survey) 
และการตรวจสอบระดับพิเศษ  

(2) จำนวนวันที่ให้บริการของเรือ คือ จำนวนวันเดินเรือในรอบปีปฏิทิน(1) 

หักวันที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือที่ทราบล่วงหน้า (planned off hire 
days) กับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ การเข้าอู่แห้ง หรือ การตรวจสอบ
ระหว่างระยะเวลา 5 ปี (intermediate survey) หรือการตรวจสอบ
ระดับพิเศษ 

(3) จำนวนวันทำการ (Operating Days) คือ จำนวนวันที่ให้บริการของ
เรือที่บริษัทเป็นเจ้าของ(2) หักจำนวนวันที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรือที่
ไม่ทราบล่วงหน้าในช่วงที่เรือให้บริการอยู่ 

(4) อัตราการใช้ประโยชน์จากเรือ (Fleet Utilisation) คือ ร้อยละของเวลา
ที่เรือสามารถหารายได้ โดยวัดจากจำนวนวันทำการหารด้วยจำนวน
วันที่ให้บริการของเรือในช่วงเวลานั้นๆ 

(5) จำนวนเรือเฉลี่ยเท่ากับ จำนวนเรือที่อยู่ในกองเรือ ณ ช่วงเวลานั้น 
โดยวัดจากผลรวมของจำนวนวันทำการเดินเรือทั้งหมดของเรือที่
บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และจำนวนวันเดินเรือของเรือที่เช่ามาเสริม  
กองเรือ หารด้วยจำนวนวันในรอบปีปฏิทินในช่วงเวลานั้นๆ 

 ในปี 2554 กำไรจากการดำเนินงานปกติ โดยที่ไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายเรือเก่า และรายการด้อยมูลค่าของ

สินทรัพย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายพิเศษจากการปรับโครงสร้างองค์กร (normalised EBITDA) ยังคงยืนอยู่ที่ 898 ล้านบาท 

ในขณะที่ normalised EBIT อยู่ที่ -25 ล้านบาท 

ส่วนแบ่งกำไรจากปิโตรลิฟต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนแบ่งกำไรจากปิโตรลิฟต์เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสตลอดปี 2554 ตามแผนการที่วางไว้ โมเดลธุรกิจของ   

ปิโตรลิฟต์ มีเสถียรภาพในเชิงรายได้สูง จึงช่วยลดความผันผวนของธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองได้ อัตรา  

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ปิโตรลิฟต์ รวมเงินปันผลทั้งหมด นับตั้งแต่วันที่ TTA เข้าลงทุนถึงสิ้นปีบัญชี 2554 อยู่ที่

ร้อยละ 26  
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กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ผลประกอบการโดยสังเขป 

 กลุ่มธุรกิจพลังงานขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 110  

ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งนับว่าปรับตัวดีขึ้นถึงร้อยละ 45 

เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งขาดทุนสุทธิ 200 ล้านบาท 

เมอร์เมดเริ่มฟื้นตัวกลับมาอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลัง  

ของปี 2554 โดยสามารถสร้างกำไรสุทธิได้ถึง 140 ล้านบาท 

ในขณะที่ครึ่งแรกของปีขาดทุนสุทธิ 230 ล้านบาท การที่

ราคานำ้มนัทรงตวัทีเ่หนอืระดบั 80 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 

ต่อบาร์เรล ส่งผลให้อุปสงค์ของธุรกิจการให้บริการวิศวกรรม

ใต้ทะเลเริ่มปรับตัวดีขึ้น 

ส่วนแบ่งกำไร 

 รายได้จากการให้บริการของเมอร์เมดในปี 2554 อยู่ที่ 5,543 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59 จากปี 2553 การ  

เพิ่มขึ้นของรายได้เป็นผลมาจากธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลที่อัตราการใช้ประโยชน์เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 39.5 ในปีก่อน  

เป็นร้อยละ 69.1 ในปีนี้ ขณะที่อัตราค่าจ้างรายวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 226 จากปีก่อน เป็นกำไรจากธุรกิจวิศวกรรมใต้น้้ำจำนวน 386 

ล้านบาท (อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.7) ในขณะที่ 208 ล้านบาทมาจากธุรกิจเรือขุดเจาะน้ำมัน (อัตรากำไรขั้นต้น  

ร้อยละ 20.0) และอีก 161 ล้านบาทจากธุรกิจสำรวจใต้ทะเล (อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.2) 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอยู่ที่ 719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปี 2553 โดยมีเหตุผลหลักดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ่ง (“AOD”) จำนวน 57.3 ล้านบาท   

2) การบันทึกรายการหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 33.2 ล้านบาท 3) การล้างเครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 21.2 ล้านบาท 

และ 4) ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างเพื่อลดขนาดองค์กรจำนวน 17.7 ล้านบาท 

 TTA รับรู้กำไรจากการดำเนินงานปกติ (normalised EBITDA) ของเมอร์เมด จำนวน 1,209 ล้านบาท และ 

normalised EBIT เพิ่มขึ้นร้อยละ 197 เป็นจำนวน 245 ล้านบาท 

ธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลสามารถฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง 

 ถึงแม้ในปี 2553 งบประมาณการสำรวจและขุดเจาะจะเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว แต่การเติบโตของกองเรือยังคงมากกว่า 

จึงยังมีผลกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้น สำหรับในปี 2554 ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของกองเรือเริ่มไม่สมดุลกับความ

ต้องการสำรวจและขุดเจาะที่ฟื้นตัวแรงกว่า จึงคาดกันว่าในปี 2555 อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือบริการนอกชายฝั่งจะ

ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีสำหรับงานบริการนอกชายฝั่งทุกประเภท อย่างไรก็ดี ธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลยังคงมีความ

ผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล (Seasonality) ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่ซบเซา ในขณะที่ช่วง

เดือนมีนาคม ถึง ตุลาคม จะเป็นช่วงที่มีการว่าจ้างงานสูง แนวโน้ม ปี 2556 คาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะคึกคักอีกครั้ง 

เนื่องจากกองเรือบริการนอกชายฝั่งทั่วโลกจะเติบโตไม่ทันกับความต้องการใช้เรือ 

เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 ยังมีสัญญาว่าจ้างงาน ขณะที่ เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-1 มีการบันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ และ

เรือขุดเจาะใหม่แบบ jack-up ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  

 ในส่วนงานขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลในปี 2554 เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร์-2 มีอัตราการใช้ประโยชน์อยู่ที่ร้อยละ 95.8 

ซึ่งเป็นการว่าจ้างโดยบริษัท เชฟรอน อินโดนีเซีย และสัญญาจะหมดลงในเดือนมีนาคมปี 2555 
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 ในขณะที่เรือขุดเจาะร้อยละ ไม่มีสัญญาการทำงานในปี 2554 ทั้งนี้จากการที่เรือขุดเจาะร้อยละ ว่างงานนาน  

กว่า 1 ปี เมอร์เมดจึงตัดสินใจที่จะบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์นี้เป็นจำนวน 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือ 

135 ล้านบาท) ในปี 2554 ซึ่งการบันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์นี้เป็นวิถีปกติที่บริษัทเรือขุดเจาะมักจะใช้กัน เนื่องจากการ

ดำเนินธุรกิจด้วยเรือเก่าจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง ประสิทธิภาพสู้เรือขุดเจาะใหม่ๆ ไม่ได้ 

 ในปี 2554 AOD ได้จ่ายค่าบริการในการบริหารโครงการต่อเรือใหม่ให้กับเมอร์เมดจำนวน 148 ล้านบาท หน้าที่

การบริหารโครงการนี้ได้ถูกโอนย้ายไปที่ ซีดริว (Seadrill) ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่ที่ถือหุ้นใน AOD ร่วมกับเมอร์เมด และ  

มีประสบการณ์สูงในการบริหารโครงการดังกล่าวเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าของโลก  

 จากการที่เรือขุดเจาะน้ำมันใหม่แบบ jack-up ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง AOD จึงยังมีผลประกอบการ

ขาดทุนในปี 2554 โดยที่ TTA รับรู้ส่วนแบ่งการขาดทุนนั้นเป็นจำนวน 24 ล้านบาทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ยังคงเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินที่ฟิลิปปินส์ 

 กำลังการผลิตถ่านหินที่ฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับคุ้มทุน SERI ยังคงอยู่ในช่วงของการขยายกำลังการผลิต 

ในปี 2554 TTA รับรู้สัดส่วนของผลขาดทุนสุทธิจำนวน 19 ล้านบาทจากการถือหุ้นใน Merton การขยายกำลังการผลิต

อย่างต่อเนื่องในปี 2555 จะช่วยส่งผลให้ Merton และ SERI มีโอกาสในการพลิกกลับเป็นกำไรได้สูงขึ้น 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

ผลประกอบการโดยสังเขป 

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน มีกำไรสุทธิ 301 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก

หลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ

ธุรกิจ UMS ตลอดจนความพยายามในการลดสต๊อค

ถ่านหินขนาด 0-5 มม. ทำให้อัตรากำไรของ UMS ลดตํ่า

ลง อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานของบาคองโคยังคงดี  

ต่อเนื่อง ในขณะที่มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิ 23 ล้านบาทจาก

บาเรีย เซเรส ซึ่งบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 

ลานบาท

ป 53 ป 54
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ปีแห่งความท้าทายสำหรับ UMS 

 ในปี 2554 มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับการประกอบการของ UMS หลายเหตุการณ์ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น  

มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการถ่านหินทุกแห่งในสมุทรสาครหยุดการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายใน

การขายและการบริหารเพิ่มขึ้น วิกฤตน้ำท่วมส่งผลให้โรงงานอยุธยาต้องหยุดทำการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงต้น

เดือนพฤศจิกายน 2554 ทำให้ UMS ไม่มีการดำเนินการผลิตใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว จากผลกระทบดังกล่าวคาดว่า 

UMS จะมีผลประกอบการขาดทุนในไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี 2555 

 ถึงแม้ได้ประสบกับวิกฤติการณ์ร้ายแรงมากมาย ผลประกอบการของ UMS กลับดีขึ้นกว่าปี 2553 ปริมาณยอด

ขายถ่านหินในปี 2554 อยู่ที่ 1.4 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปี 2553 บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตที่

โรงงานอยุธยาเพื่อชดเชยกำลังการผลิตที่หายไปจากโรงงานสมุทรสาครได้จนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 

 ในปี 2554 นี้ บริษัทฯ สามารถขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ทั้งในส่วนของเก่าและของใหม่จำนวนทั้งสิ้น  

734,000 ตัน โดยขายให้กับบริษัทผลิตปูนซีเมนต์จำนวน 648,000 ตัน และอีกเกือบ 50,000 ตันถูกนำไปผลิตถ่านก้อน

อัดเม็ด การระบายถ่านหินขนาด 0-5 มม.นี้ เป็นไปดังที่คาดการณ์ไว้แล้วว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่ออัตรากำไร   
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ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องขนถ่านหินที่คัดขนาดแล้วจากโรงงานอยุธยาไป

ส่งยังลูกค้าที่สมุทรสาคร แม้ว่าค่าใช้จ่ายบางส่วนในการขนส่งจะสามารถส่งผ่านไปยังลูกค้าได้ก็ตาม นอกจากนี้ยังมี

รายการจ่ายภาษีเงินได้เพิ่มเติมเนื่องจากการการตีความกฎหมายภาษีบางตัวผิดพลาดไปในอดีต อย่างไรก็ตาม แม้ภาษี

จะสง่ผลกระทบทางลบตอ่กำไรสทุธขิอง UMS แตเ่มือ่พจิารณาทีก่ำไรจากการดำเนนิงานปกตจิะเหน็ไดว้า่ผลประกอบการ

ยังคงแข็งแกร่ง โดยที่มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 

(EBIT) อยู่ที่ 274 ล้านบาท และ 192 ล้านบาทในปี 2554  

 UMS ก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการลดจำนวนพนักงานที่สำนักงานใหญ่ลงร้อยละ 10 และมีค่าใช้จ่ายใน

การปรับโครงสร้างครั้งนี้ประมาณ 6 ล้านบาท 

 สถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้น โรงงานอยุธยาสามารถกลับมาผลิตและขนส่งได้เช่นเดิม โดยโรงงานจะเพิ่มการ

ผลิตขึ้นไปเป็น 5,500 ตันต่อวันในเดือนมกราคม 2555 นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานสมุทรสาครก็ได้รับอนุญาตให้นำ

กองถ่านหินขนาด 0-5 มม. ออกจากพื้นที่ได้แล้ว โดยที่โรงงานสมุทรสาครมีถ่านขนาดนี้อยู่ทั้งสิ้น 440,000 ตัน และ  

เมื่อขนย้ายออกมาได้ทั้้งหมด UMS คาดว่าจะได้รับอนุญาตให้เปิดโรงงานสมุทรสาครและดำเนินงานได้ดังเดิม  

บาคองโคยังคงสร้างผลกำไรดีและให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง 

 บาคองโคมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในปี 2554 นี้ โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,970 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 219 

ล้านบาท การลงทุนในบาคองโคได้รับอัตราตอบแทนดีเยี่ยม และคืนทุนทั้งหมดภายใน 22 เดือน ความต้องการใช้ปุ๋ย

อยู่ในระดับสูงเนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรขายดีและมีราคาสูงขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอีก   

ผู้ค้า ส่งจึงเร่งสั่งปุ๋ยเก็บไว้ตลอดเดือนสิงหาคมเพื่อล็อคต้นทุนก่อนที่จะปรับตัวขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบใน

การผลิตปุ๋ยนี้มีผลต่ออัตรากำไร แม้ว่าบาคองโคจะสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้บ้าง อัตรากำไรเบื้องต้นลดลงไป  

อยู่ที่ ร้อยละ 11.9 แต่ผลการดำเนินงานรวมยังคงแข็งแกร่ง โดยที่มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 

(EBITDA) และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อยู่ที่ 283 ล้านบาท และ 260 ล้านบาท ตามลำดับ 

 ในปี 2554 นี้ บาคองโคขายปุ๋ยได้ทั้งสิ้นจำนวน 190,524 ตัน สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25 มีการส่งออกขาย  

ต่างประเทศบ้าง ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้มีอัตราการผลิตสูงขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินสกุลดอง  

ได้อีกด้วย 

 ในไตรมาส 3 การเช่าโกดังสินค้ามีเพียงแค่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากโกดังสินค้าหลักอยู่ระหว่างการ

ปรับปรุง อย่างไรก็ดี หลังจากในเดือนกรกฎาคมเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ยอดการเช่าโกดังสินค้าในเดือน

สิงหาคมเพิ่มกลับมาเป็นร้อยละ 83 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังนั้นในเดือนสิงหาคมนั่นเอง บาคองโคจึงตัดสินใจลงทุนในพื้นที่

เพิ่มอีก 6,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างโกดังสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2554 ทั้งนี้บาคองโคใช้

เงินสดที่สะสมไว้จากการดำเนินงานในการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ 

บาเรีย เซเรสให้ผลตอบแทนที่ดี 

 ปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือในปี 2554 จะอยู่ที่ 4.55 ล้านตัน ทำให้ บาเรีย เซเรส สามารถส่งส่วนแบ่ง

กำไรให้งบการเงินของ TTA ในปีนี้จำนวน 23 ล้านบาทตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ร้อยละ 8.6 ภายใน 10 เดือน 
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กลุ่มธุรกิจการลงทุน 

ผลการดำเนินงานตามวิธีราคาทุน 

 กลุ่มธุรกิจการลงทุน (Corporate) หมายถึง TTA และกลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ โซลีอาโด   

โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี และ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่จัดหาและให้บริการในเรื่องของการเงิน   

การบัญชี ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และบริการอื่นๆ ตารางด้านล่างแสดงผลประกอบ

การของกลุ่มธุรกิจการลงทุนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

หน่วย : ล้านบาท 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2553  2554  

รายได้จากเงินปันผล 3,179 88.0% 1,103 70.0% 

ดอกเบี้ยรับ 249 6.9% 287 18.2% 

รายได้ค่าบริการ ค่าเช่าต่างๆ 38 9.4% 77 4.9% 

รายได้อื่น 144 4.0% 108 6.8% 

รวมรายได้ของกลุ่มธุรกิจการลงทุน 3,611 100.0% 1,575 100.0% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 361  419  

กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน 3,250  1,156  

ต้นทุนทางการเงิน 353   383   

กำไรของกลุ่มธุรกิจการลงทุน 2,898   773   

 รายได้ของกลุ่มธุรกิจการลงทุนมาจากสามส่วนหลักๆ ส่วนที่ 1 คือรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย และบริษัท

ร่วมต่างๆ ส่วนที่ 2 คือดอกเบี้ยรับจากการบริหารเงินสดและการลงทุนระยะสั้น ส่วนที่ 3 รายได้จากการให้บริการและ

ค่าเช่าต่างๆ จากการให้บริการต่อบริษัทในเครือดังกล่าวเบื้องต้น จากการที่กำไรของธุรกิจเดินเรือสินค้าแห้งเทกอง  

ลดลงอย่างมากในปี 2554 จึงทำให้รายได้เงินปันผลจากกลุ่มธุรกิจเดินเรือลดลงไปด้วย ทั้งนี้ได้มีรายได้เงินปันผล  

จากธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีมาช่วยเสริม 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 16% หลักๆ มาจากการเพิ่มอัตราและทีมงานในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ  

ที่ TTA ได้ลงทุนเพิ่มเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงการโอนย้ายอัตรากำลังเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อลดการซ้ำซ้อน

ของงานในแต่ละบริษัทในเครือ อัตรากำลังกลุ่มนี้จะถูกรวมเป็นหน่วยงานในบริษัทใหม่ชื่อว่า บริษัทโทรีเซน เซอร์วิส 

เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป และให้บริการแก่ทุกบริษัทในกลุ่ม ในราคาที่เป็นธรรม  

 การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจได้ส่งผลดีต่อบริษัทอย่างชัดเจน และ

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งเริ่มฟื้นกลับมามีกำไรอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยเป็นฐานที่ดีให้กับกลุ่มในช่วงที่ธุรกิจเดินเรือยังคงซบเซา

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ TTA ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะยังคงมีบททดสอบที่ท้าทายอีกมากในแต่ละธุรกิจของกลุ่ม ภายใต้ภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่มีการคาดการณ์ว่าจะซบเซาในปี 2555 TTA เองจะดำเนินการในทุกวิถีทางที่จะปรับปรุง  

ผลการดำเนินงาน รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารอย่างรอบคอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าให้กับ  

ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
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ผลจากการนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฏิบัติ 

 ฝ่ายบริหารได้ทำการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นไปได้จากการนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินใหม่ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 การนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวมาใช้จะไม่มีผลกระทบที่เป็น  

สาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบบัญชีแรกที่ใช้ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 

เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (SGX) ดังนั้น  

ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2555 ที่นำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่มาใช้จึงถูกพิจารณาว่าไม่มีสาระสำคัญ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน11

  วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลกิจการบริษัทให้มีการจัด  

การที่ดี ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป โดยกำกับดูแลให้รายงานทางการเงิน  

ของบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลดำเนินงานที่เป็น  

จริงของบริษัทฯ 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ   

มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ  

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและ  

ผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 

 

 

 

  นายอัศวิน คงสิริ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 

  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปท่ีแนบมานี้ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของเฉพาะบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือมั่น
อยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ี
เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทาง
การเงินท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท โทรีเซนไทย 
เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
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งบดุล

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553









   

    





     

     

     

     

     



     

     

    

    

     

    



     

     

     

     

     

     

    

     

    

    











พ.ศ. 2554
บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบดุล

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท









   

    





     

     

    

     

    

    

     

     

     



    

     

    

    

    

    



    

     

    

    

    

    













 



พ.ศ. 2554
บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบดุล

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ 2553









   

    













     









    

     

    



     

    



    

     



     

    

    

    

    

    



 



พ.ศ. 2554
บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบกำไรขาดทุน

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2554
บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบกระแสเงินสด

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554
บาทหมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุ

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

พ.ศ. 2553
บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

11

1 ขอมูลท่ัวไป

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชน จํากัด ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามท่ีอยูท่ีได
จดทะเบียนไว คือ

26/26-27 อาคารอรกานต ช้ัน 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร (SGX-ST)
ตามลําดับ เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาวาเปน “กลุมบริษัท”

การประกอบการธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) คือการประกอบธุรกิจเจาของเรือเดินทะเลประเภทเทกอง ธุรกิจบริการ
ท่ีเกี่ยวของกับการเดินเรือ ธุรกิจบริการน้ํามันและกาซนอกชายฝง จําหนายปุย จําหนายและขนสงถานหิน ซึ่งธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถ
แบงออกเปน 4 ประเภทหลักๆ คือ ธุรกิจการขนสง ธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน ธุรกิจพลังงานและธุรกิจการถือหุนเพื่อการลงทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

2 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวน
เรื่องเงินลงทุนระยะสั้นและผลประโยชนพนักงานซึ่งไดมีการอธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนดสมมติฐานท่ี
เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมท้ังเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงินและ
ขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวา
ฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการข้ึนจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งท่ีไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีท่ีสุดแลว

ตัวเลขเปรียบเทียบไดถูกปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในปปจจุบันเทาท่ีจําเปน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินท่ีเปนภาษาไทย ในกรณีท่ีมีความหมายขัดแยงกันหรือ
มีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษาใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง

ก) แมบทการบัญชี

แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลกระทบตอกลุมบริษัท 
ดังตอไปนี้

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับท่ี 3

(ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่องภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) ไดกําหนดใหกิจการแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกิจการสามารถเลือกแสดง
งบเดียว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือสองงบ (งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในกรณีท่ีกิจการมีการปรับปรุงยอนหลัง 
หรือจัดประเภทรายการใหม กิจการตองแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ตนงวดของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบลาสุด นอกเหนือจากการ
แสดงงบ ณ วันสิ้นงวดปจจุบัน และ ณ วันสิ้นงวดกอน อยางไรกด็ีสําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ . 2554 และเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรก ท่ีกิจการนํ ามาตรฐานการบัญชีฉบับ ท่ี 1 (ปรับปรุ ง  2552 ) 
มาใช กิจการสามารถเลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงวดโดยไมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวด
ท่ีนํามาเปรียบเทียบ กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยคาดวางบกําไรขาดทุน 
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะรวมแสดงแบบงบเดียว
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ)

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ)

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เกี่ยวของกับภาษีเงินได ซึ่งรวมถึงภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากจํานวนท่ีคาดวาจะไดรับคืน หรือจะตองจายแกหนวยงานจัดเก็บภาษี โดยใชอัตราภาษีและ
กฎหมายภาษีอากรท่ีบังคับใชอยูหรือท่ีคาดวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณโดย
อางอิงจากผลแตกตางช่ัวคราวของฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นดวยอัตราภาษี
สําหรับงวดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดวาจะตองจายชําระหนี้สิน
ภาษี โดยใชอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบังคับใชอยูหรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงยอนหลัง ซึ่งคาดวา
นาจะทําใหมีเกิดรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และมีผลกระทบตอกําไรสะสมและคาใชจายภาษีเงินได ผูบริหารของ
กลุมบริษัทอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกิจการตองรวมตนทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตนสําหรับการรื้อ การขนยาย และ
การบูรณะสถานท่ีตั้งของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย กิจการตองคิด
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนท่ี
มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนท้ังหมดของสินทรัพยนั้น มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหมกําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชน 
มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปบัญชี กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติ
ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูในระหวางการประเมินผละกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาปฏิบัติ

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกิจการตองกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน ซึ่งคือสกุลเงินท่ีใชใน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดําเนินงานอยู รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศตองแปลงคาใหเปนสกุลเงินท่ีใชในการ
ดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเปนตัวเงิน
หรือจากการแปลงคารายการท่ีเปนตัวเงินในสกุลเงินตางประเทศใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น การแปลงคาผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในกลุมบริษัทซึ่งมีสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินท่ีใชนําเสนองบการเงินตอง
แปลงคาโดย ก) สินทรัพยและหนี้สินใหแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันท่ีของแตละงบแสดงฐานะการเงิน ข) รายไดและคาใชจายใหแปลง
คาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ และ ค) ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุม
บริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยใชวิธีปรับปรุงยอนหลัง ผูบริหารของ
กลุมบริษัทอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกิจการตองรวมตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง 
หรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น และยกเลิกวิธีทางเลือกในการรับรูเปนคาใชจายทันที 
กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) ไดมีการเพิ่มเติมคําจํากัดความของบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยใหรวมถึงบุคคล
หรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ กิจการรวมคาท่ีกิจการเปนผูรวมคา และโครงการผลประโยชนตอบแทนหลังออกจากงาน
ของพนักงานของกิจการ กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงมาปฏิบัติตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีผลกระทบ
เฉพาะการเปดเผยขอมูลกิจการท่ีเกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินเทานั้น
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ)

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ)

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหผลกระทบกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมทุกรายการจะตองรับรูในสวน
ของเจาของหากรายการนั้นไมเปนการสูญเสียอํานาจการควบคุม และรายการเหลานั้นไมมีผลกระทบตอคาความนิยม หรือกําไรหรือ
ขาดทุน มาตรฐานการบัญชีไดกําหนดวิธีการบัญชีในกรณีท่ีสูญเสียการควบคุมวาสวนไดเสียคงเหลือท่ีกิจการถืออยูตองวัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม และรับรูกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงมาปฏิบัติตั้งแต 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยจะใชวิธีการเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับรายการกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) กรณีท่ีกิจการสูญเสียอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กิจการตองวัดมูลคาของเงินลงทุนคงเหลือ
ดวยมูลคายุติธรรม และรับรูกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
มาปฏิบัติตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) ใหขอกําหนดสําหรับการแสดงรายการและการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
กิจการตองแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวัดมูลคา
ไดสองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลคายุติธรรม สําหรับวิธีมูลคายุติธรรมกิจการตองรับรูผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ในงบกําไรขาดทุน กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังคงกําหนดใหบันทึกบัญชีสําหรับ
การรวมธุรกิจโดยปฏิบัติตามวิธีซื้อ โดยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญบางประการ เชน รายการจายเพื่อซื้อธุรกิจตองบันทึกดวยมูลคา
ยุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ รวมถึงสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายท่ีจัดประเภทเปนหนี้สินซึ่งตองวัดมูลคาภายหลังการรวมธุรกิจโดย
ผลตางจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ในการรวมธุรกิจแตละครั้งกิจการสามารถเลือกวิธีในการวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมใน
ผูถูกลงทุนไดโดยวัดตามมูลคายุติธรรม หรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนท่ีถือโดยผูท่ีไมมีอํานาจ
ควบคุม ตนทุนท่ี เกี่ ยวของกับการรวมธุรกิจรับรู เปนคาใชจ าย กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ ง
มาปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ผูบริหารของกลุมบริษัท ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ี
มีการปรับปรุงดังกลาวจะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอ 

2.3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและ
ปจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตท่ีเช่ือวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น

2.3.1 คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ

ผูบริหารประมาณคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือจากการเคลื่อนไหวชาของถานหิน โดยประมาณจากราคาถัวเฉลี่ยของขอมูลการซื้อขาย
ในอดีตและแนวโนมราคาขายในอนาคต ท้ังนี้ราคาท่ีจะขายไดในอนาคตอาจมีความผันผวนข้ึนอยูกับราคาตลาดของถานหิน ความตองการ
ถานหินในตลาด และสภาวะการแขงขันภายในประเทศ
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ (ตอ)

2.3.2 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสนิทรัพยไมมีตัวตน

ผูบริหารจะกําหนดราคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนตามการประมาณการ ขอสมมติฐาน และ
ขอพิจารณาเกี่ยวกับอายุการใชงานท่ีเหลือและมูลคาคงเหลือของสินทรัพยขางตน การประมาณการ ขอสมมติฐาน และขอพิจารณา 
จะคํานึงจากประสบการณในอดีตและการคาดการณในอนาคตเกี่ยวกับการดําเนินงาน การใชประโยชน และประสิทธิภาพของการใชงาน

2.3.3 การดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน

กลุมบริษัทประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณท่ีมีขอบงช้ีวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซึ่งเปนไปตามนโยบายการบัญชีท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 2.12 และ
2.14 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนถูกประมาณโดยผูบริหาร

2.3.4 การดอยคาของคาความนิยม

ในแตละปกลุมบริษัทจะมีการทดสอบคาความนิยมวาเกิดการดอยคาหรือไม ตามท่ีไดกลาวในหมายเหตุขอ 2.13 มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณดังกลาวอาศัยการประมาณการโดย
ผูบริหาร

2.3.5 ผลประโยชนพนักงาน

กลุมบริษัทมีขอผูกมัดในการใหประโยชนแกพนักงานหลังเกษียณอายุ มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรูรายการ
ในงบดุลไดถูกคํานวณดวยวิธีคณิตศาสตรประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานท่ีใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนพนักงาน
สุทธิประจํางวดไดรวมถึงอัตราสวนลด อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานสุทธิ ในทุกปกลุมบริษัทจะไดมีการทบทวน
อัตราสวนลดท่ีเหมาะสมซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีควรนํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีคาดวา
จะตองจายใหกับพนักงาน ในการประเมินอัตราสวนลดท่ีเหมาะสม กลุมบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาล 
ซึ่งจายในสกุลเงินท่ีไดรับประโยชน

2.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา

เงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทยอย หมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยท่ัวไปแลว
กลุมบริษัทจะถือหุนมากกวากึ่งหนึ่งของกิจการนั้น ในการประเมินวากลุมบริษัท มีการควบคุมบริษัทอ่ืนหรือไม กลุมบริษัทตองพิจารณาถึงการมีอยู
และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเปนไปไดในกิจการนั้น บรษิัทยอยถูกนํารวมตั้งแตวันท่ีบริษัทใหญไดรับโอนมาซึ่งอํานาจควบคุมและตอง
ไมนํามารวมตั้งแตวันท่ีอํานาจควบคุมหมดไป
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.4 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ)

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ)

กลุมบริษัทใชวิธีซื้อสําหรับการบันทึกการไดมาซึ่งบริษัทยอย ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีสงมอบให 
มูลคาของหุนท่ีออกให หรือหนี้สินท่ีตองรับผิดชอบ ณ วันท่ีไดมา และยังรวมถึงตนทุนท่ีสัมพันธโดยตรงกับการไดมานั้น สินทรัพย 
หนี้สินท่ีระบุได รวมถึงหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอย จะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกท่ีมูลคายุติธรรมโดยรวมสวนท่ีเปนของ
ผูถือหุนสวนนอยในวันท่ีไดบริษัทยอยนั้น

ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของบริษัทยอยท่ีกลุมบริษัทจะไดรับจะบันทึกเปน
คาความนิยม แตถาตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยต่ํากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย ผลตางจะถูกพิจารณาเปน
คาความนิยมติดลบและจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที (หมายเหตุ 2.13 นโยบายบัญชีเรื่องคาความนิยม) 

สําหรับรายการระหวางกัน บัญชียอดคงเหลือระหวางกัน และรายการกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการ
ท่ีอยูในกลุม จะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนท่ียังไมไดเกิดข้ึนจริงซึ่งกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืน ในกรณีท่ีมีความจําเปน 
นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูกเปลี่ยนใหสอดคลองกับนโยบายท่ีใชโดยกลุมบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยวิธีราคาทุน 

การรวมธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคุมเดียวกันจะถูกบันทึกบัญชีโดยใชมูลคาทางบัญชีของบริษัทผูถูกซื้อ และสวนเกินของมูลคาทางบัญชี
กวาสิ่งตอบแทนท่ีใชในการซื้อ ภายใตการควบคุมเดียวกันจะถูกแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุล

รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินของการไดมาและจําหนายไปของบริษัทยอย ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 10

เงินลงทุนในบริษัทรวม

บริษัทรวม หมายถึงกิจการซึ่งกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับมีอํานาจควบคุม เงินลงทุนในบริษัทรวมใชวิธีสวนไดเสียใน
การแสดงในงบการเงินรวม โดยกลุมบริษัทจะรับรูสวนไดเสียในกําไรสะสมและความเคลื่อนไหวในบัญชีอ่ืนๆ ในสวนของผูถือหุนในบริษัทรวม 
นับจากวันท่ีไดกิจการนั้นมาเปนบริษัทรวมจนถึงวันท่ีกิจการไดถูกจําหนายออกไปในงบการเงินรวม

คาความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อบริษัทรวมจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม และจะถูกปฏิบัติไปในทางเดียวกันกับนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัทเรื่องคาความนิยม สวนแบงกําไรสะสมและบัญชี อ่ืนในสวนของผูถือหุนในบริษัทรวม จะคํานวณจาก
งบการเงินประจําป หรือ งบการเงินระหวางกาลของบริษัทรวมลาสุดแลวแตความเหมาะสม เงินปนผลรับจากบริษัทรวมจะถูกนําไปหักจากมูลคา
ตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อกลุมบริษัทมีสวนแบงในผลขาดทุนของบริษัทรวมเกินกวามูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม 
เงินลงทุนในบริษัทรวมจะแสดงมูลคาเทากับศูนย ผลขาดทุนสวนเพิ่มจะถูกรับรูไดก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันหรือตองจายเงินในนามของ
บริษัทรวม

เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน 

รายช่ือของบริษัทรวมของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินของการไดมาและจําหนายไปของบริษัทรวม ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 11
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.4 เงินลงทุนในบรษิัทยอย บริษัทรวมและกจิการรวมคา (ตอ)

เงินลงทุนในกิจการรวมคา

กลุมบรษิัทบันทึกเงนิลงทุนในกิจการรวมคาโดยใชวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม

เงินลงทุนในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาทุน 

สวนของตนทุนการไดมาท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของกิจการท่ีควบคุมรวมกันแสดงเปน
คาความนิยมซึ่งไดรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนในกิจการรวมคา

รายช่ือของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินของการไดมาและจําหนายไปของกิจการรวมคาไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 12

2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

รายการท่ีรวมอยูในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินท่ีเสนอรายงานของแตละกิจการในประเทศนั้นๆ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนําเสนอในสกุลเงินบาท

กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเปนเงินสกุลท่ีเสนอรายงานของแตละกิจการ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ี
เกิดรายการ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจริง ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปน
ตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ี
ยังไมเกิดข้ึนจริง ไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน

งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินสกุลท่ีเสนอรายงานของกลุมบริษัท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยในระหวางปและรายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล ผลตางจากการแปลงคารายการใน
งบการเงินดังกลาวจะแสดงภายใตสวนของผูถือหุน เมื่อกลุมบริษัทจําหนายหนวยงานตางประเทศ จะบันทึกผลตางดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกําไร
หรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้นในงบกําไรขาดทุน

คาความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมท่ีเกิดจากการไดมาซึ่งหนวยงานตางประเทศแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล

2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามแตไมรวมถึงเงินฝากธนาคารท่ีถือจน
ครบกําหนด และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคลองในการเปลี่ยนมือ และมีอายุนับแตวันออกตราสารเปนระยะเวลาสามเดือนหรือต่ํากวาและ
เงินเบิกเกินบัญชี (ถามี) เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

2.7 เงินลงทุนระยะสัน้

เงินลงทุนระยะสั้นไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภทดังกลาวเปนไปตามเปาหมายการลงทุนของเงินลงทุนนั้น ๆ ฝายบริหาร
กําหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ
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2.7 เงินลงทุนระยะสัน้ (ตอ)

เงินลงทุนเผื่อขายเปนเงินลงทุนท่ีไมระบุชวงเวลาท่ีจะถือไวซึ่งอาจขายเมื่อตองการเสริมสภาพคลองและแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวน
แตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพื่อถือหลักทรัพยไวนอยกวา 12 เดือนนับจากวันท่ีในงบดุลหรือเวนแตผูบริหารตองการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนในการ
ประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน ฝายบริหารกําหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและทบทวน
การจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาดซึ่งจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย จะถูกปรับมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีในงบดุล มูลคา
ยุติธรรมพิจารณาจากราคาอางอิงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับเงินลงทุนเผื่อขายลักษณะอ่ืนจะวัดมูลคายุติธรรมดวยการอางอิง
ราคาตลาดปจจุบันของตราสารท่ีคลายคลึงกัน รายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูอยูในสวนของผูถือหุน

เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักจากจํานวนท่ีถือครองท้ังหมด

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมมีตลาดรองรับท่ีจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุน กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงิน
ลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน ถามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุนต่ํากวาราคาตามบัญชี ผลขาดทุนจาก
การดอยคาท่ีเกิดข้ึนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที

2.8 ลูกหนี้การคา

ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินท่ีเหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจาก
การสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร

2.9 สินคาคงเหลือ

สินคาคงเหลือสวนใหญประกอบดวยวัตถุดิบ สินคาและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีเกี่ยวของกับปุย ยาฆาแมลง และถานหิน ซึ่งแสดงดวยราคาทุนหรือ
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคา
ซื ้อ และคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชนคาอากรขาเขาและคาขนสงหักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเงื่อนไข
เงินคืน หรือสวนลดเงินสด ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอ่ืนทางตรง และ
คาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติแตไมรวมตนทุนการกูยืม มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับประมาณจากราคาปกติท่ี
คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลด
มูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาท่ีจําเปน

2.10 วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล

วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเลสวนใหญประกอบดวยน้ํามัน วัสดุ และของใชสิ้นเปลืองประจําเรือ น้ํามันแสดงตามราคาทุน
โดยวิธีเขากอนออกกอน วัสดุและของใชสิ้นเปลืองประจําเรือแสดงตามราคาทุนโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สวนวัสดุและของใชสิ้นเปลือง
ประจําเรือขุดเจาะแสดงตามราคาทุนเริ่มแรกโดยใชหลักเกณฑราคาเฉพาะเจาะจง วัสดุและของใชสิ้นเปลืองประจําเรือขุดเจาะท่ีซื้อเพื่อเปลี่ยนแทน
วัสดุสิ้นเปลืองท่ีถูกใชไปในระหวางปแสดงเปนคาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝงในงบกําไรขาดทุน 
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2.11 เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาวถูกจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ัวไปซึ่งแสดงดวยราคาทุนหักการดอยคา (ถามี)

ฝายบริหารจะกําหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ีลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางสม่ําเสมอ

กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดข้ึนหากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนต่ํากวา
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาไวในงบกําไรขาดทุน

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น
จะบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุน 

กรณีท่ีจําหนายเงินลงทุนท่ีถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจําหนายจะกําหนดโดย
ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนท้ังหมดท่ีถือไว

เมื่อเงินลงทุนท่ีมีการปรับมูลคายุติธรรมในสวนของผูถือหุนไดขายออกไปหรือมีการดอยคา ผลสะสมของการปรับมูลคายุติธรรมท่ีบันทึกไวในสวน
ของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน

2.12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ

นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทเกี่ยวกับท่ีดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคาสรุปไดดังนี้

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณบันทึกดวยราคาทุนซึ่งคํานวณจากเงินสดหรือจํานวนเทียบเทาเงินสด ในการทําใหสินทรัพยนั้นมาอยูในสถานท่ีหรือใน
สภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามท่ีประสงคไว สินทรัพยทุกประเภทยกเวนท่ีดินแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและการดอยคา (ถามี)

คาเสื่อมราคาคํานวณดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนท่ีไดประมาณการไว ดังตอไปนี้

อาคารและโรงงาน 20 ป
สวนปรับปรุงอาคาร 3 - 20 ป
เรือสนบัสนนุสรางใหม 5 - 30 ป
เรือเดินทะเล (เรือมือสองและเรือใหม) 7 - 25 ป
เรือสนับสนนุ และเรือกลเดินทะเลมือสอง 5 - 16 ป
เรือขุดเจาะมือสอง 1 - 20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 15 ป
เครื่องตกแตง ตดิตัง้และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 3 - 10 ป
รถยนต 5 - 6 ป
เรือยนต 10 ป
เรือขนถานหิน 5 - 10 ป

กลุมบริษัทไดประมาณอายุการใชงานของเรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเล เรือขุดเจาะ และเรือขนถานหินจากอายุการใชงานท่ีเหลืออยู ณ 
วันท่ีซื้อเรือและคํานวณคาเสื่อมราคาของเรือจากตนทุนของเรือเดินทะเล เรือสนับสนุน เรือกลเดินทะเล เรือขุดเจาะ หรือเรือขนถานหินหักดวยมูลคา
คงเหลือโดยประมาณ
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2.12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ)

กลุมบริษัทบันทึกคาเสื่อมราคาเปนคาใชจายประจํางวด เมื่อบริษัทจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชี บริษัทจะบันทึกตัดสินทรัพยและคาเสื่อมราคาสะสม
ของสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี พรอมกับบันทึกกําไรขาดทุนจากการจําหนายในงบกําไรขาดทุน

สินทรัพยจะถูกบันทึกตามมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนทันทีเมื่อพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

คาใชจายในการซอมแซม และบํารุงรักษาสินทรัพย ถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนท่ีสําคัญ
จะถูกบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากมีความเปนไปไดคอนขางแน ท่ีการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจกลับคืนมาแกกลุมบริษัทมากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพย

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะ
รวมไวในงบกําไรจากการดําเนินงาน

ดอกเบ้ียจากการกูยืมเงินมาใชในการกอสราง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้นตลอดชวงเวลา
การกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค 

2.13 คาความนิยม

คาความนิยม คือตนทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวม ณ วันท่ีไดมาซึ่งบริษัทนั้น คาความนิยมท่ีเกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอยถูกแสดงแยกบรรทัดไวในงบดุลรวม คาความนิยมท่ีเกิดจาก
การไดมาซึ่งบริษัทรวมจะรวมไวในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม และจะถูกทดสอบการดอยคาโดยรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

คาความนิยมท่ีรับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยม
ท่ีรับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ท้ังนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยท่ีกอใหเกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหนวยนั้นอาจจะเปนหนวยเดียว
หรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนจากคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ

2.14 สินทรัพยไมมีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีซื้อมาจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและการดําเนินการใหโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนท่ีประมาณการไว 
(3 และ 5 และ 7 ป)
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2.14 สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ)

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน

เครื่องหมายทางการคาและผลประโยชนจากความสัมพันธกับลูกคาท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจถูกบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีไดมา 
เครื่องหมายทางการคาและความสัมพันธกับลูกคา มีระยะเวลาการใหประโยชนท่ีจํากัดและแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
คาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนท่ีประมาณการไว (5 ถึง 20 ป)

สินทรัพยจะถูกทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุน
จากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนท่ีสูงกวาระหวางมูลคายุติธรรม
หักตนทุนการขายเทียบกับมูลคาจากการใช

2.15 สินทรัพยอ่ืน

สินทรัพยอ่ืนสวนใหญประกอบดวยคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญรอตัดบัญชี ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน และคาสิทธิการใชท่ีดินจากการเชา
ระยะยาวจายลวงหนา สําหรับคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญรอตัดบัญชีและคาสิทธิการใชท่ีดินจากการเชาระยะยาวจายลวงหนาจะตัด
จําหนายเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงภายใน 2 ถึง 5 ป และภายใน 11 ถึง 20 ป ตามลําดับ

คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญ คือ คาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางการตรวจสอบสภาพเรือและซอมเรือครั้งใหญ คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญ
จะถูกตัดจําหนายเปนคาใชจายตลอดอายุการใชงานจนกระท่ังมีการซอมเรือครั้งใหญครั้งตอไป ซึ่งอายุการตัดจําหนายสูงสุดไมเกิน 5 ป 
ในกรณีท่ีมีการซอมเรือครั้งใหญกอนวันครบกําหนด ตนทุนท่ีเหลืออยูของการซอมเรือครั้งใหญจะถูกตัดจําหนายทันที

2.16 การบัญชีสําหรับสัญญาเชา

กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา

สัญญาเชาสินทรัพยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา
การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน ณ วันท่ีทําสัญญาตามมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจาย
ตามสัญญาเชาแลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบ้ียคงท่ี
ตอหนี้สินคงคางทางการเงิน ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินท่ีเหลืออยูแตละงวด สินทรัพยท่ี
เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้นหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะใดจะนอยกวา

สัญญาเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 
คาใชจายท่ีเกี่ยวกับสัญญาเชาซึ่งปกติเปนคาเชาและดอกเบ้ียจาย (สุทธิจากสิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลกิสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มท่ีตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน

กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา

สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบดุลในสวนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณของกลุมบริษัทซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจาก
สิ่งตอบแทนท่ีไดใหแกผูเชา) รับรูโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาการใหเชา
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2.17 หุนกู

หุนกูและหุนกูแปลงสภาพไดมีการบันทึกเริ่มแรกดวยมูลคาท่ีไดรับหักคาใชจายในการออกหุนกูและหุนกูแปลงสภาพ และวัดมูลคาภายหลังดวย
วิธีตนทุนตัดจําหนาย หุนกูแปลงสภาพเปนหุนกู ท่ีใหสิทธิแกผูออกในการเลือกวิธีที่จะชําระ หุนกูแปลงสภาพซึ่งออกโดยบริษัทถูก
จัดประเภทไวเปนหนี้สินทางการเงินท้ังหมด

2.18 ประมาณการหนี้สิน

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน (ไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) สําหรับภาระผูกพันในปจจุบัน
ตามกฎหมายหรือตามขอตกลงท่ีจัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
จะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการท่ีนาเช่ือถือของจํานวนท่ีตองจาย ในกรณีท่ีกลุมบริษัทคาดวาประมาณการ
หนี้สินเปนรายจายท่ีจะไดรับคืน เชน คาใชจายภายใตสัญญาประกันภัย กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับ
รายจายนั้นคืนอยางแนนอน

2.19 ทุนเรือนหุน

หุนสามัญจะถูกจัดประเภทเปนสวนของผูถือหุน

ตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนท่ีเกี่ยวกับการออกหุนใหมท่ีจายออกไปนอกเหนือจากการรวมธุรกิจ จะแสดงรายการดังกลาวไวเปนรายการหักจากเงินรับ
ในการออกหุนในสวนของผูถือหุน ตนทุนการออกหุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกับการรวมธุรกิจจะถูกรวมไวในตนทุนการไดมาของเงินทุน

สิ่งตอบแทนท่ีจายออกไปและเกี่ยวของโดยตรงกับการท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยซื้อคืนหุนสามัญของบริษัทซึ่งรวมถึงตนทุนเพิ่มเติมท่ีจายออกไป
ภายนอกสุทธิจากภาษีเงินไดแลว จะรับรูเปนหุนทุนซื้อคืนและแสดงเปนรายการหักจากยอดรวมของสวนของผูถือหุนจนกวาหุนทุนซื้อคืนดังกลาวจะ
ถูกยกเลิกไป สิ่งตอบแทนใดๆ ท่ีไดรับจากการขายหรือนําหุนทุนซื้อคืนออกจําหนายใหมจะแสดงรวมไวในสวนของผูถือหุน

2.20 การรับรูรายได

รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมท่ีจะไดรับจากการขายสินคาและบริการท่ีใหเปนจํานวนสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด และไมรวม
รายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม กลุมบริษัทจะรับรูรายไดเมื่อสามารถวัดมูลคาของรายการไดอยางนาเช่ือถือ และมีความเปนไปได
คอนขางแนท่ีกิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และเปนไปตามขอกําหนดของการรับรูรายไดตามแตละประเภทดังท่ีไดอธิบายไว ดังนี้

รายไดการใหบริการ

กลุมบริษัทรับรูคาระวางเรือแตละเท่ียวเปนรายไดเมื่อเท่ียวเรือสิ้นสุดลง ท้ังนี้เวนแตคาระวางเรือของเท่ียวท่ียังอยูระหวางการเดินทาง ณ วันท่ีใน
งบดุล โดยบริษัทจะรับรูรายไดตามสัดสวนของระยะเวลาท่ีเรือไดเดินทางไปแลว เทียบกับระยะเวลาท่ีตองใชในการเดินเรือท้ังหมดของเท่ียวเรือ
นั้น คาระวางท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเปนยอดสุทธิหลังหักคานายหนาท่ีเกี่ยวของ

กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการนอกชายฝงแกลูกคาเมื่อไดใหบริการโดยอางอิงตาม (ก) อัตราคาบริการรายวันตามสัญญา และจํานวน
วันท่ีดําเนินงานในระหวางงวด หรือ (ข) อัตราคาบริการท่ีตกลงกันตามสัญญา เมื่อสัญญาบริการมีลักษณะของการใหเชาสินทรัพยดวย รายได
จากการใหบริการจะถูกรับรูเทากันตลอดอายุสัญญา
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.20 การรับรูรายได (ตอ)

รายไดการใหบริการ (ตอ)

กิจกรรมการเคลื่อนยายอุปกรณเกี่ยวกับเรือขุดเจาะ เปนการเคลื่อนยายเรือขุดเจาะจากสถานท่ีหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งภายใตสัญญาบริการ 
สัญญาบริการบางสัญญาไดรวมคาธรรมเนียมการเคลื่อนยายอุปกรณเกี่ยวกับเรือขุดเจาะซึ่งจะมีการจาย ณ วันเริ่มตนสัญญา ในกรณีท่ี
คาธรรมเนียมการเคลื่อนยายอุปกรณเรือขุดเจาะรวมถึงคาปรับปรุงโดยท่ัวไปหรือเจาะจงสําหรับเรือขุดเจาะหรืออุปกรณเพื่อใหเปนไปตามท่ี
ผูรับบริการตองการ คาธรรมเนียมดังกลาวจะรับรูเปนรายไดตลอดอายุของสัญญา ในกรณีท่ีคาธรรมเนียมการเคลื่อนยายอุปกรณเรือขุดเจาะรวม
คาใชจายในการเริ่มดําเนินงาน ณ วันเริ่มตนของสัญญา คาธรรมเนียมดังกลาวจะรับรูเปนรายไดในงวดเดียวกันกับท่ีเกิดคาใชจาย

กลุมบริษัทรับรูคานายหนาและคาบริการตางๆ เปนรายได เมื่อบริษัทไดใหบริการแลวเสร็จและเรียกเก็บเงินจากลูกคา

รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา

รายไดดอกเบ้ีย

รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจํานวนเงินตน
ท่ีเปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกรายไดคางรับของกลุมบริษัท 

รายไดคาเชา

รายไดคาเชารับรูตามเกณฑคงคางตามจํานวนท่ีระบุในสัญญาเชา

รายไดเงินปนผล

รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิท่ีจะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดข้ึน

2.21 การจายเงินปนผล

เงินปนผลท่ีจะจายใหแกผูถือหุนของบริษัทจะรับรูเปนหนี้สินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในงวดท่ีมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ
บริษัทสําหรับเงินปนผลระหวางกาล และเมื่อมีการอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทสําหรับเงินปนผลประจําป

2.22 ผลประโยชนพนักงาน

(ก) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยใชแผนการกําหนดอัตราการจายสมทบ โดยท่ีสินทรัพยของกองทุนไดแยกออกจาก
สินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบกองทุนจากพนักงานและ
กลุมบริษัท

เงินจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพของกลุมบริษัท บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวของ
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2.22 ผลประโยชนพนักงาน (ตอ)

(ข) ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนท่ีพนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งข้ึนอยูกับอายุและจํานวน
ปท่ีทํางาน

หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบดุลรวมและงบดุลของบริษัทโดยคิดจากมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันท่ี
ในงบดุล และตนทุนบริการในอดีต ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณข้ึนโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ี
ประมาณการไว มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายออกไปในอนาคต
โดยใชอัตราดอกเบ้ียตามพันธบัตรรัฐบาลท่ีใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบกําหนดชําระใกลเคียงกับ
ระยะเวลาท่ีตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ กําไรขาดทุนทางสถิติท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ และการเปลี่ยนสมมติฐาน
ทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรขาดทุน

(ค) ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานในระยะยาว

บริษัทยอยท่ีใหบริการสนับสนุนงานสํารวจและขุดเจาะแกอุตสาหกรรมปโตรเคมีนอกชายฝงไดจัดใหมีผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานใน
ระยะยาวสําหรับพนักงานบางสวน พนักงานมีสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนดังกลาวเมื่อพนักงานไดทำงานกับกิจการจนครบตาม
ระยะเวลาข้ันต่ําท่ีจะไดรับสิทธิ ประมาณการตนทุนของผลตอบแทนดังกลาวจะถูกบันทึกคางจายตลอดระยะเวลาข้ันต่ํา
ท่ีจะไดรับสิทธิโดยไมไดคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบัน เนื่องจากไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญจากการใชวิธีอัตราคิดลด

2.23 ภาษีเงินได

กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางฐานภาษีของทรัพยสินและหนี้สิน และ
มูลคาตามงบการเงิน 

2.24 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

การจําแนกสวนงานธุรกิจจะพิจารณาจากผลิตภัณฑหรือการใหบริการท่ีมีความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีแตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของผลิตภัณฑหรือบริการของสวนธุรกิจอ่ืน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)

2.25 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพยทางการเงินของกลุมบริษัทท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา และ
เงินใหกูแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินของกลุมบริษัทท่ีแสดงอยูในงบดุลประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูระยะสั้น  
เจาหนี้การคา เงินกูจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันและเงินกูระยะยาว นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละ
หัวขอท่ีเกี่ยวของ

กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และราคา
น้ํามันเช้ือเพลิง เครื่องมือท่ีใชคือ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย (cross currency and interest rate swap contracts)
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญา foreign currency collar ตามลําดับ ซึ่งไมไดมีการรับรูในงบการเงิน ณ วันท่ีทําสัญญา

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย เปนการปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบ้ีย ผลตางท่ีไดจายหรือรับตามสัญญาจะถูกบันทึกในดอกเบ้ียจายหรือดอกเบ้ียรับตลอดอายุของสัญญา กําไรหรือขาดทุนจากการยกเลิก
สัญญากอนกําหนดหรือการจายคืนเงินกูยืมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนการปองกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนใน
อนาคตท่ีสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศจะไดรับหรือตองจายชําระ กําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระ

สัญญา foreign currency collar มีไวเพื่อปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยจํากัดหนี้สินจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตองชําระ 
ผลตางท่ีไดรับตามสัญญาจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อถึงวันครบกําหนดชําระ

3 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกลุมบริษัทเพื่อ
สรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทาง
การเงินของทุน

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน และออกหุนสามัญหรือหุนกูใหม 
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4 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทสวนงานทางธุรกิจ

กลุมบรษิัทมธีุรกิจหลายประเภทซึง่สามารถแยกเปนสวนงานทางธุรกิจตางๆ ไดดังตอไปนี้

งบการเงินรวม พันบาท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

การตัดรายการ
กลุมโครงสราง กลุมการถือหุน ระหวางสวนงาน

กลุมขนสง พื้นฐาน กลุมพลังงาน เพื่อการลงทุน ทางธุรกิจ รวม

รายไดจากการดําเนินงาน 5,860,359 6,487,686 5,542,823 700,570 (1,026,368) 17,565,070
รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ (325,715) - (83) (700,570) 1,026,368 -
รายไดจากบุคคลภายนอก 5,534,644 6,487,686 5,542,740 - - 17,565,070
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 343,000 471,300 185,707 1,584,420 (1,549,269) 1,035,158
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมและ

กิจการรวมคา 110,229
ตนทุนทางการเงิน (733,938)
ภาษีเงินได (342,277)
กําไรสุทธิสําหรับป 69,172

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 14,007,488 1,472,870 10,996,874 928,013 2,023 27,407,268

รวมสินทรัพย 48,130,362

งบการเงินรวม พันบาท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

การตัดรายการ
กลุมโครงสราง กลุมการถือหุน ระหวางสวนงาน

กลุมขนสง พื้นฐาน กลุมพลังงาน เพื่อการลงทุน ทางธุรกิจ รวม

รายไดจากการดําเนินงาน 10,524,907 4,897,248 3,476,365 515,918 (1,494,979) 17,919,459
รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ (958,426) (20,635) - (515,918) 1,494,979 -
รายไดจากบุคคลภายนอก 9,566,481 4,876,613 3,476,365 - - 17,919,459
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 962,706 455,443 (180,273) 3,478,527 (3,271,787) 1,444,616
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมและ

กิจการรวมคา 80,306
ตนทุนทางการเงิน (602,366)
ภาษีเงินได (255,848)
กําไรสุทธิสําหรับป 666,708

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 12,396,940 1,509,519 11,777,535 1,052,539 9,728 26,746,261

รวมสินทรัพย 48,873,463
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

27

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดในมือ 6,391 6,739 92 58
เงินฝากธนาคาร 3,290,987 8,451,447 265,623 1,737,937
ตั๋วสัญญาแลกเงิน 500,000 - 500,000 -
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,797,378 8,458,186 765,715 1,737,995

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0 ถึง 14 ตอป (พ.ศ. 2553 :
รอยละ 0.10 ถึง 6.86 ตอป) ตั๋วสัญญาแลกเงินอายุ 1 เดือน มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.62 ตอป

6 เงินลงทุนระยะสัน้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ตราสารทุน 421,114 386,817 110,418 83,893
ตราสารหนี้ 175,000 888,098 175,000 777,961
เงินฝากประจํา 375,338 613,135 - -
เงินลงทุนอ่ืน 17,197 17,280 17,197 17,281

988,649 1,905,330 302,615 879,135
การเปลี่ยนแปลงในมลูคายุติธรรม (4,717) 50,972 (10,696) 12,917
เงินลงทุนระยะสัน้ 983,932 1,956,302 291,919 892,052

7 ลูกหนี้การคา - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ลูกหนี้การคา - ยอดรวม 2,526,579 1,698,647 - -
รายไดคางรับ 373,840 225,278 - -

2,900,419 1,923,925 - -
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (181,316) (271,341) - -
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 2,719,103 1,652,584 - -
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

28

7 ลูกหนี้การคา - สุทธิ (ตอ)

ลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ไมเกินกําหนด 1,372,511 1,073,017 - -
เกินกําหนดต่ํากวา 3 เดือน 795,534 223,109 - -
เกินกําหนด 3 - 6 เดือน 6,140 44,051 - -
เกินกําหนด 6 - 12 เดือน 197,857 40,000 - -
เกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน 154,537 318,470 - -
รวม 2,526,579 1,698,647 - -
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (181,316) (271,341) - -

2,345,263 1,427,306 - -

บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนสําหรับลูกหนี้การคาท่ีถูกจัดประเภทวาไมสามารถเรียกชําระเงินได

8 สินคาคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

วัตถุดิบ 181,787 162,983 - -
วัตถุดิบระหวางทาง 123,962 33,095 - -
สินคาสําเร็จรูป 2,036,783 1,889,980 - -
สินคากึ่งสําเร็จรูป 23,364 18,560 - -
เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง 28,525 26,091 - -
รวม 2,394,421 2,130,709 - -
หัก คาเผื่อสินคาเคลื่อนไหวชาและ

ลาสมัย - สินคาสําเร็จรูป (130,508) (131,128) - -
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,263,913 1,999,581 - -

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําสินคาคงเหลือไปใชเพื่อเปนหลักประกันเงินกูจากธนาคารมูลคา 1,028 ลานบาท 
ตามท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 (พ.ศ. 2553 : ไมมี)
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

29

9 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินจายลวงหนาสําหรับคาใชจาย
ในการดําเนินธุรกิจ 377,517 249,135 - -

ลูกหนี้อ่ืน 175,766 37,147 26,834 591
ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 151,693 145,822 8,792 10,608
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 48,857 23,726 1,495 3,526
เงินทดรองจายแกพนักงาน 23,153 44,129 171 48
รายไดดอกเบ้ียคางรับ 78,609 49,633 878 667
เงินฝากสถาบันการเงินตดิภาระผูกพัน

ภายในหนึ่งป 206,484 - - -
สินทรัพยหมนุเวียนอ่ืน 76,094 33,242 227 987

1,138,173 582,834 38,397 16,427
หัก คาเผื่อการดอยคา (32,542) (44,310) - -
สินทรัพยหมนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 1,105,631 538,524 38,397 16,427

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระคํ้าประกันซึ่งครบกําหนดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เปนเงินคํ้าประกันภายใตสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีออกโดยสถาบันการเงิน
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

30

10 เงินลงทุนในบรษิัทยอย - สุทธิ

เงินลงทุนในบรษิัทยอย ณ วันท่ี 30 กันยายน ประกอบดวยเงินลงทุนในบรษิัทดังตอไปนี้

ประเทศที่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ

ช่ือของบริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2553

กลุมการถือหุนเพื่อการลงทุน
- Soleado Holdings Pte. Ltd. เพื่อการลงทุน ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- EMC Gestion S.A.S. ” ประเทศฝรั่งเศส
- Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- Baconco Co., Ltd. ผลิตและจําหนายปุย ประเทศเวียดนาม
ซ่ึงมีบริษัทรวมดังนี้
- Qing Mei Pte. Ltd. เหมืองถานหิน ประเทศสิงคโปร
- Baria Serece บริการทาเรือเกี่ยวกับการขน

ถายสินคา
ประเทศเวียดนาม

- Petrolift Inc. บริการขนสงทางทะเล ประเทศฟลิปปนส
- บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด เพื่อการลงทุน ประเทศไทย 99.9 99.9

กลุมขนสง
- บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด รับจัดการเรือเดิน ประเทศไทย 99.9 99.9

ทะเล
- บริษัท ทอร ไดนามิค ชิปปง จํากัด ขนสงสินคาระหวาง ประเทศไทย 99.9 99.9

ประเทศทางทะเล
- บริษัท ทอร เอนเดฟเวอร ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร เอนเนอรยี 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 อินทิกริต้ี ชิปปง จํากัด ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร จูปเตอร 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
- Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- Thor Friendship Shipping Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- Thor Fortune Shipping Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- Thor Horizon Shipping Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

- Thoresen Chartering (HK) Ltd. ” ประเทศฮองกง 99.9 99.9
- Thoresen Shipping Germany GmbH ” ประเทศเยอรมนี 100.0 100.0
- บริษัท ทอร ออรคิด ชิปปง จํากัด* ” 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 เฮอรมิส ชิปปง 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 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
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

31

10 เงินลงทุนในบรษิัทยอย - สุทธิ (ตอ)

ประเทศที่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ

ช่ือของบริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2553

กลุมขนสง (ตอ)
- บริษัท ทอรสกิปเปอร ชิปปง จํากัด* ขนสงสินคาระหวาง ประเทศไทย 99.9 99.9

ประเทศทางทะเล
- 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 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 การเดียน 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 อลายอันซ ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร นอติลุส ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- บริษัท ทอร ทรานสิท ชิปปง จํากัด* ” ประเทศไทย 99.9 99.9
- PT Perusahaan Pelayaran Equinox บริการขนสงทางทะเล ประเทศอินโดนีเซีย 49.0 49.0

ซ่ึงมีบริษัทรวมดังนี้
- PT Usaha Putra Bersama ขนสงทางบก ประเทศอินโดนีเซีย

- บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด** ตัวแทนเรือ ประเทศไทย 49.0 99.9
- บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด*** นายหนาเชาเหมาเรือ ประเทศไทย 49.0 51.0

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- PT. Fearnleys Indonesia* ” ประเทศอินโดนีเซีย
- Fearnleys Shipbroking Private Limited ” ประเทศอินเดีย
- Fearnleys Dry Cargo (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

- Thoresen Chartering (PTE) Ltd. * ” ประเทศสิงคโปร 100.0 100.0
- บริษัท ที.เอส.ซี มาริไทม จํากัด* บริการซอมแซมและบํารุง ประเทศไทย 99.9 99.9

รักษาอุปกรณและอะไหล
เรือเดินทะเล

- บริษัท เอเชีย โคดต้ิง เซอรวิสเซส จํากัด* บริการทาสีเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9
- Thoresen Shipping FZE ตัวแทนเรือ สหรัฐอาหรับ 100.0 100.0

เอมิเรต
ซ่ึงมีบริษัทรวมดังนี้
- Sharjah Ports Services LLC บริการทาเรือเกี่ยวกับการ สหรัฐอาหรับ

ขนถายสินคา เอมิเรต
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32

10 เงินลงทุนในบรษิัทยอย - สุทธิ (ตอ)

ประเทศที่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ

ช่ือของบริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2553

กลุมพลังงาน
- บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ ประเทศไทย 57.1 57.1

ใหบริการนอกชายฝง
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ใหบริการอุตสาหกรรมนอก

ชายฝงในสวนที่เกี่ยวกับ
พาณิชยนาวีและวิศวกรรมโยธา

ประเทศไทย

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- Nemo Subsea AS เจาของเรือ ประเทศนอรเวย
- Nemo Subsea IS ” ประเทศนอรเวย
- บริษัท ซีสเคป เซอรเวยส (ประเทศไทย) จํากัด ใหบริการทดสอบและ

ตรวจสอบสภาพส่ิงแวดลอมใน
อุตสาหกรรมปโตรเลียมและ

โทรคมนาคม

ประเทศไทย

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

- Subtech Ltd. ใหบริการตรวจสอบใตน้ําและ
รับเหมา

ประเทศเซเชลส

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- Subtech Qatar Diving and Marine ใหบริการธุรกิจใตน้ํา ประเทศกาตาร

Services LLC
- Subtech Saudi Arabia Limited ” ประเทศซาอุดิอาระเบีย

- Mermaid Offshore Services PTY LTD ใหบริการอุตสาหกรรมนอก
ชายฝงในสวนที่เกี่ยวกับ

พาณิชยนาวีและวิศวกรรมโยธา

ประเทศออสเตรเลีย

- Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

- บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด ใหบริการและ ประเทศไทย
สนับสนุนงานสํารวจ

และขุดเจาะแก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

นอกชายฝงทะเล
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- บริษัท เอ็ม ทีอาร - 1 จํากัด ใหบริการขุดเจาะแก ประเทศไทย

ธุรกิจปโตรเคมี
- บริษัท เอ็ม ทีอาร - 2 จํากัด ” ประเทศไทย
- Mermaid Drilling (Malaysia) Sdn. Bhd. ” ประเทศมาเลเซีย
- MTR-1 (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
- MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd.**** ” ประเทศสิงคโปร

- Mermaid Drilling (Singapore) Pte. Ltd. ใหบริการและ ประเทศสิงคโปร
สนับสนุนงานสํารวจ

และขุดเจาะแก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

นอกชายฝงทะเล
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- MTR-3 (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

33

10 เงินลงทุนในบรษิัทยอย - สุทธิ (ตอ)
ประเทศที่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ

ช่ือของบริษัทยอย ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2553

กลุมพลังงาน (ตอ)
- บริษัท เมอรเมด เทรนนิ่ง แอนด เทคนิคัล ใหบริการหลักสูตร ประเทศไทย

เซอรวิสเซส จํากัด * วิศวกรรมใตน้ํา และ
การตรวจสอบ

ซ่ึงมีบริษัทรวมดังนี้
- Asia Offshore Drilling Limited ใหบริการขุดเจาะแก ประเทศเมอรมิวดา 33.8 -

ธุรกิจปโตรเคมี
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- Asia Offshore Rig 1 Limited ” ”
- Asia Offshore Rig 2 Limited ” ”
- Asia Offshore Rig 3 Limited ” ”
- Asia Offshore Drilling Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

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

เดินทะเล
- บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติกส จํากัด คลังเก็บสินคา ประเทศไทย 51.0 51.0
- บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

(ถือหุนโดย บริษัท อะธีน โฮลดิ้ง จํากัด)
จําหนายถานหิน ประเทศไทย 88.7

(1)
89.6

ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเคท จํากัด ผลิตและจําหนายถานหินฝุนอัด

กอน
ประเทศไทย

- บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ขนสงทางน้ํา ประเทศไทย
- บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ขนสงทางบก ประเทศไทย
- บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด บริการทาเทียบเรือ ประเทศไทย

- Baconco Co., Ltd. ***** ผลิตและจําหนายปุย ประเทศเวียดนาม 100.0 100.0
(ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.)

* ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทหยุดการดําเนินธุรกิจ
** เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนกับบุคคลภายนอกเพื่อจําหนายและโอนหุนจํานวนรอยละ 51 ของ

จํานวนหุนของบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด หลังจากวันท่ีขาย บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ถูกจัด
ประเภทเปนบริษัทรวม (หมายเหตุ 11)

*** เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนจํานวนรอยละ 2 ของจํานวนหุนของบริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) 
จํากัด กับ Fearnleys A/S หลังจากวันท่ีขาย บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด ถูกจัดประเภทเปนบริษัทรวม (หมายเหตุ 11)

**** เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“MMPLC”) ไดทําสัญญาซื้อขายหุนกับ Mermaid
Drilling Ltd. เพื่อทําการขายและโอนหุนของ MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd.

***** ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เจาพนักงานของเขตอุตสาหกรรม Baria Vung Tau ไดอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผูลงทุนในใบอนุญาต
การลงทุนของ Baconco Co., Ltd. จาก EMC Gestion S.A.S. เปน Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) ท้ังนี้ EMC
Gestion S.A.S. ไดทําการชําระบัญชีในวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2554

(1) เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ใบสําคัญสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”)
ไดหมดอายุลงโดยมีการออกหุนสามัญจํานวน 1,293,162 หุน ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ดังนั้นสัดสวนการถือหุนใน UMS โดยบริษัท อะธีน 
โฮลดิ้ง จํากัด ไดลดลงจากรอยละ 89.6 เปนรอยละ 88.7
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34

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 15,863,624 14,529,626
การลงทุนเพิ่ม 5,635 1,333,998
การจําหนายเงินลงทุน (26,099) -
การเปลี่ยนแปลงประเภทจากเงินลงทุนในบริษัทยอยเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หมายเหตุ 11) (42,368) -
15,800,792 15,863,624

หัก คาเผื่อการดอยคา (76,832) -
ยอดคงเหลือสิ้นป 15,723,960 15,863,624

การลงทุนเพิ่มท่ีสําคัญในระหวางปสิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดงัตอไปนี้

บริษัทยอย - MMPLC

 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด (“MOS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MMPLC ไดลงทุนในหุนสามัญ
จํานวน 100 หุน ท่ีมีมูลคาตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 100 ของทุนท่ีชําระแลวใน Mermaid Offshore Services Pte. Ltd. คิด
เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 100 เหรียญสหรัฐฯ

 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 Subtech Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MMPLC ไดลงทุนในหุนสามัญจํานวน 3,500 หุน ในราคาหุนละ 100 
เหรียญซาอุดิอาระเบีย โดยคิดเปนรอยละ 70 ของทุนท่ีชําระแลวใน Subtech Saudi Arabia Limited. คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 350,000
เหรียญซาอุดิอาระเบีย

การลงทุนเพิ่มท่ีสําคัญในระหวางปสิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้

บริษัท

 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัทและบริษัทยอย (Soleado Holdings Pte. Ltd.) ไดจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 86,221,201 หุน และ
52,941,870 หุน ตามลําดับของ MMPLC ตามท่ีไดรับจัดสรร โดยบริษัทและบริษัทยอย (Soleado Holdings Pte. Ltd.) ไดจายชําระเงินคาหุนในราคา 
1,334 ลานบาท และ 803 ลานบาท ตามลําดับ ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 



12

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   108

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

35

10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

การลงทุนเพิ่มท่ีสําคัญในระหวางปสิน้สดุวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้ (ตอ)

บริษัทยอย - บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด 

 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดซื้อหุนสามัญใน UMS ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาด MAI จํานวน 73,649,166 หุน จากผูถือหุนรายใหญ 2 รายในราคาหุนละ 23 บาท คิดเปนรอยละ 48.46 ของทุนท่ีชําระแลวของ 
UMS นอกจากนี้ในวันเดียวกัน บริษัทยอยดังกลาวไดซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิของ UMS จํานวน 3,222,100 หนวย คิดเปนรอยละ 5.55 ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือในราคา 14.6579 บาทตอหนวย ในการทํารายการดังกลาว บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด ตองทําคําเสนอซื้อ 
(tender offer) หุนของ UMS จากผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือของ UMS

 ผลจากการเสนอซื้อหลักทรัพยจนถึงเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัดไดรับซื้อหุนสามัญเพิ่มจํานวน 62,433,875 หุน
คิดเปนรอยละ 41.08 ของหุนท่ีชําระแลวของ UMS และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ UMS จํานวน 53,231,119 หนวย คิดเปน
รอยละ 91.65 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู

บริษัทยอย - MMPLC

 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 MOS ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของ MMPLC ไดเขาทําสัญญาซื้อและขายกับผูถือหุนของ Nemo Subsea IS
และ Nemo Subsea AS สําหรับการซื้อหุนสามัญ มูลคาของการซื้อท้ังหมดเปนเงินท้ังสิ้น 376.6 ลานบาท

 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 MOS ซื้อหุนท่ีออกจําหนายท้ังหมดของ Subtech Ltd. ดวยมูลคา 7.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ จาก Subtech
(Proprietary) Ltd.

 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 MMPLC ไดทําสัญญาซื้อและขายหุนสามัญกับ Mermaid Drilling (Singapore) Pte. Ltd. (“MDS”) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของ MMPLC สําหรับการซื้อหุนของ MTR-1 (Singapore) Ltd. และ MTR-2 (Singapore) Ltd.

การจําหนายเงินลงทุนในระหวางปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้

บริษัท

เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนกับ Fearnley A/S เพื่อทําการขายและโอนหุนจํานวนรอยละ 2 ของหุนใน
บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด ตอมาบริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด ไดถูกจัดประเภทใหเปนบริษัทรวม และงบการเงินของ
บริษัทดังกลาวไดถูกยกเลิกในการจัดทํางบการเงินรวมดวยเหตุผลดังกลาว
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

การจําหนายเงินลงทุนในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้ (ตอ)

บริษัท (ตอ)

รายละเอียดของการจําหนายมีดังนี้
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พันบาท พันบาท

สิ่งตอบแทนในการขาย 2,880 2,880
มูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,365 600
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 515 2,280

เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายหุนกับบุคคลภายนอก เพื่อทําการขายและโอนหุนจํานวนรอยละ 51 ของหุนในบริษัท 
ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ตอมาบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ไดถูกจัดประเภทใหเปนบริษัทรวม และงบการเงินของ
บริษัทดังกลาวไดถูกยกเลิกในการจัดทํางบการเงินรวมดวยเหตุผลดังกลาว 

รายละเอียดของการจําหนายมีดังนี้
18 มีนาคม พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พันบาท พันบาท

สิ่งตอบแทนในการขาย 30,600 30,600
มูลคาตามบัญชีสุทธิของเงินลงทุนในบริษัทยอย 31,601 25,499
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,001) 5,101

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน สวนเกินของราคาตามบัญชีจากราคาจายซื้อกรณีการซื้อกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน
จํานวน 124.5 ลานบาท ถูกรับรูเขากําไรสะสมในระหวางป

บริษัทยอย - MMPLC

 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 MMPLC ไดทําสัญญาซื้อขายหุนกับ Mermaid Drilling Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MMPLC เพื่อขาย
หุนสามัญของ MTR-2 (Singapore) Pte. Ltd. (“MTR2-S”) จํานวน 1 หุนโดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปนสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 100 ของทุนท่ีชําระแลวใน MTR2-S โดยคิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1 เหรียญสหรัฐฯ
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)

การจําหนายเงินลงทุนในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้

บริษัทยอย - MMPLC

 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 MDS ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของ MMPLC ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและ
บริษัทยอย ซึ่งมี Kencana Mermaid Drilling Sdn. Bhd. ซึ่งเปนบริษัทรวมและ Mermaid Kencana Rig 1 Pte. Ltd. และ Mermaid
Kencana Rigs (Labuan) Pte. Ltd. โดยมีผลขาดทุนจากการจําหนายเปนจํานวนเงิน 180.9 ลานบาท

เงินปนผลรับ

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวม 1,085.7 ลานบาท (พ.ศ. 2553 :
3,167.3 ลานบาท)
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38

11 เงินลงทุนในบริษัทรวม

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปนี้

ประเทศที่ อัตรารอยละของหุนที่ถือ

ช่ือของบริษัทรวม ประเภทกิจการ จดทะเบียน 30 กันยายน พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2553

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

งบการเงินรวม
กลุมขนสง
- PT Usaha Putra Bersama (ถือหุนโดย PT Perusahaan ขนสงทางบก ประเทศอินโดนีเซีย 25.6 25.6

Pelayaran Equinox)
- Sharjah Ports Services LLC

(ถือหุนโดย Thoresen Shipping FZE)
ใหบริการทาเรือ
ขนถายสินคา

ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรต

49.0 49.0

- Petrolift Inc. (ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.) ใหบริการขนสงทางเรือ ประเทศฟลิปปนส 40.0 38.8
- Baria Serece (ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.) ใหบริการทาเรือ ประเทศเวียดนาม 20.0 -

ขนถายสินคา
- บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด นายหนาเชาเหมาเรือ ประเทศไทย 49.0** -

ซ่ึงมีบริษัทยอย ดังนี้
- PT. Fearnleys Indonesia ” ประเทศอินโดนีเซีย
- Fearnleys Shipbroking Private Limited ” ประเทศอินเดีย
- Fearnleys Dry Cargo (Singapore) Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

- บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ตัวแทนเรือ ประเทศไทย 49.0** -
กลุมพลังงาน
- Asia Offshore Drilling Limited ใหบริการขุดเจาะแก ประเทศเบอรมิวดา 33.8 -

(ถือหุนโดย MMPLC) ธุรกิจปโตรเคมี
ซ่ึงมีบริษัทยอย ดังนี้
- Asia Offshore Rig 1 Limited ” ”
- Asia Offshore Rig 2 Limited ” ”
- Asia Offshore Rig 3 Limited ” ”
- Asia Offshore Drilling Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร

- Merton Group (Cyprus) Ltd. เหมืองถานหิน ประเทศฟลิปปนส 24.3 21.2
(ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.)

- Qing Mei Pte. Ltd. ” ประเทศสิงคโปร 33.3 -
(ถือหุนโดย Soleado Holdings Pte. Ltd.)

* เงินลงทุนในบริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ถูกจัดประเภทเปนบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทไมมีอํานาจในการควบคุมเหนือ
บริษัทดังกลาว ถึงแมวาบริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 51 บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบ
การเงินรวม

** การจัดประเภทเงินลงทุนใหมซึ่งเปนผลจากการขายหุน (หมายเหตุ 10)
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11 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบรษิทัรวมในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 1,182,453 656,181 11,213 11,213
รายการปรับปรุง - (9,459) - -
การลงทุนเพิ่ม 2,376,517 904,521 - -
การเปลี่ยนแปลงประเภทจากเงินลงทุน 

ในบริษัทยอยเปนเงินลงทุนในบรษิัทรวม
(หมายเหตุ 10) 88,266 - 42,368 -

จําหนายเงินลงทุน - (407,747) - -
สวนแบงกําไรในบรษิัทรวม 93,924 60,775 - -
เงินปนผลรับ (65,690) (21,818) - -
ยอดคงเหลือสิ้นป 3,675,470 1,182,453 53,581 11,213

การเพิ่มเงินลงทุนท่ีสําคัญในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้

บริษัทยอย - Soleado

 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 Soleado ไดเขาซื้อหุนสามัญของ Baria Serece ซึ่งจดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศเวียดนาม 
จํานวน 407,816 หุน คิดเปนรอยละ 20 ของทุนท่ีชําระแลวของ Baria Serece เปนเงินท้ังสิ้น 11.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 331.3 ลานบาท

 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2554 Soleado ไดเขาซื้อหุนสามัญของ Petrolift Inc. (“Petrolift”) เพิ่มอีกจํานวน 14,684,025 หุน จากผูถอืหุนเดิม 
คิดเปนรอยละ 1.2 ของทุนท่ีชําระแลวของ Petrolift เปนเงินท้ังสิ้น 839,520 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 25.2 ลานบาท

 เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 Soleado และ Merton Group (Cyprus) Ltd. ซึ่งเปนบริษัทรวมไดตกลงเปนหุนสวนทางการคา
กับ Britmar (Asia) Pte. Ltd. (“Britmar”) เพื่อจัดตั้งบริษัท Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”) โดย Soleado, Merton Group
(Cyprus) Ltd. และ Britmar แตละบริษัทไดรวมลงทุนใน Qing Mei รอยละ 33.33 เปนเงินท้ังสิ้น 1.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 48.3 ลานบาท 
เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ท้ังสามบริษัทไดรวมกันซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายโดย Qing Mei โดย Soleado ซื้อหุนสามัญ
เพิ่ม 500,000 หุน คิดเปนเงินท้ังสิ้น 500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 15.1 ลานบาท โดยความเปนเจาของใน Qing Mei ยังคงเทาเดิม

 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 Soleado ไดรวมกันซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายโดย Merton Group (Cyprus) Ltd. โดย Soleado ซื้อหุน
สามัญเพิ่ม 1,019 หุน คิดเปนรอยละ 3.1 ของความเปนเจาของใน Merton Group (Cyprus) Ltd. โดยคิดเปนเงินท้ังสิ้น 1,528,500
เหรียญสหรัฐฯ หรือ 46.2 ลานบาท อัตราสวนการถือหุนใน Merton Group (Cyprus) Ltd. ของ Soleado เพิ่มข้ึนจากรอยละ 21.18 เปน
รอยละ 24.31
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11 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)

การเพิ่มเงินลงทุนท่ีสําคัญในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้ (ตอ)

บริษัทยอย - MMPLC

 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 MMPLC ไดเขาซื้อหุนสามัญของ Asia Offshore Drilling Limited (“AOD”) จํานวน 100 หุน โดยมีมูลคา
ท่ีตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ราคาซื้อหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ เปนเงินท้ังสิ้น 100 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับ 2,983.8 บาท และในวันท่ี 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 MMPLC ไดเขาซื้อหุนสามัญของ AOD เพิ่มอีกจํานวน 9,800,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ 
ในราคาซื้อหุนละ 5 เหรียญสหรัฐฯ เปนเงินท้ังสิ้น 49.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับ 1,456.6 ลานบาท ท้ังนี้จํานวนหุนท่ีซื้อท้ังหมด
คิดเปนรอยละ 49 ของทุนท่ีชําระแลวท้ังหมดของ AOD

 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 AOD ไดเขาซื้อหุนสามัญจํานวน 100 หุน ในราคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ของ Asia offshore Rig
1 Limited (“AOR1”) และ Asia offshore Rig 2 Limited (“AOR2”) โดยคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของทุนท่ีชําระแลวใน
AOR1 และ AOR2 เปนเงินท้ังสิ้น 100 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับแตละบริษัทขางตน

 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 AOD ไดเขาซื้อหุนสามัญจํานวน 100 หุน ในราคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ของ Asia Offshore Drilling
Pte. Ltd. โดยคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของทุนท่ีชําระแลวในบริษัท เปนเงินท้ังสิ้น 100 เหรียญสหรัฐฯ

 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 AOD ไดเขาซื้อหุนสามัญจํานวน 35,999,900 หุน ในราคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ของ AOR1 และ 
AOR2 โดยคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ของทุนท่ีชําระแลวใน AOR1 และ AOR2 เปนเงินท้ังสิ้น 35,999,900 เหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับแตละบริษัทขางตน

 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 AOD ไดลงทุนในหุนสามัญจํานวน 100 หุน ในราคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ ของ Asia Offshore Rig
3 Limited (“AOR3”) คิดเปนรอยละ 100 ของทุนท่ีชําระแลวในบริษัทดังกลาว เปนเงินท้ังสิ้น 100 เหรียญสหรัฐฯ

 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 AOD ไดออกหุนใหมจํานวน 20,000,000 หุน จําหนายในราคาหุนละ 4 เหรียญสหรัฐฯ โดยการทํา 
Private Placement และ MMPLC ไดเขาซื้อหุนสามัญของ AOD จํานวน 3,700,000 หุน คิดเปนเงิน 14.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เทียบเทา 447.2 ลานบาท มีผลใหสัดสวนการถือหุนลดลงจากรอยละ 49 เปนรอยละ 33.75 ของทุนท่ีชําระแลวของ AOD

 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 หุนของ AOD ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย Oslo Axess ในประเทศนอรเวย
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11 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)

การเพิ่มเงินลงทุนในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้

บริษัทยอย - Soleado

 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2553 Soleado ซึ่งเปนบริษัทยอยไดเขาซื้อหุนสามัญของ Petrolift ซึ่งจดทะเบียนและจัดตั้งในประเทศฟลิปปนส 
จํานวน 489,056,155 หุน คิดเปนรอยละ 38.83 ของทุนท่ีชําระแลวของ Petrolift เปนเงินท้ังสิ้น 28.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 900.1 ลานบาท

การจําหนายเงินลงทุนในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้

บริษัทยอย - MMPLC

 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 MMPLC ไดซื้อหุนสามัญของ Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. (“WCI”) จาก MOS ซึ่งเปนบริษัท
ยอยจํานวน 9,007,407 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ในราคาซื้อหุนละ 4.6 ริงกิตมาเลเซีย โดยมูลคาของการซื้อ
ท้ังหมดเปนเงินท้ังส้ิน 41.7 ลานริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับ 410 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 25 ของทุนชําระแลวท้ังหมดของ WCI และ
ตอมาเมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 MMPLC ไดทําการขายเงินลงทุนท้ังหมดใน WCI ใหแกบุคคลท่ีสาม โดยมีกําไรจากการจําหนาย
เปนจํานวนเงิน 343.3 ลานบาท

 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 MDS ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดจําหนายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท Kencana Mermaid Drilling Sdn.
Bhd. ใหกับบุคคลท่ีสาม โดยมีกําไรจากการจําหนายเปนจํานวนเงิน 0.4 ลานบาท
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42

11 เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ)

สวนแบงของกลุมบริษัทในผลประกอบการ (ซึ่งไมไดกลาวถึงท้ังหมด) สินทรัพยซึ่งรวมถึงคาความนิยม และหนี้สินของบริษัทรวมท่ีสําคัญ 
มีดังตอไปนี้

พ.ศ. 2554
สวนแบง

สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร(ขาดทุน) อัตรารอยละ กําไร(ขาดทุน)
ชื่อบริษัท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ของการถือหุน พันบาท

บริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 139,747 117,590 806,785 1,636 51.0 834
Petrolift Inc. 3,563,789 1,632,689 1,078,446 287,690 40.0 114,496
Merton Group (Cyprus) Ltd. 1,021,667 568,720 69,450 (96,240) 24.3 (19,416)
Baria Serece 1,015,362 283,897 434,356 116,715 20.0 23,343
Asia Offshore Drilling Limited 5,502,059 263,284 - (117,252) 33.8 (41,773)

77,484
บวก การลงทุนทางออมสวนนอย 16,440

93,924

พ.ศ. 2553
สวนแบง

สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร(ขาดทุน) อัตรารอยละ กําไร(ขาดทุน)
ชื่อบริษัท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท ของการถือหุน พันบาท

บริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 162,265 140,112 943,105 (9,962) 51.0 (5,081)
Petrolift Inc. 3,259,760 1,530,761 451,194 133,542 38.8 51,860
Merton Group (Cyprus) Ltd. 819,222 380,857 - (27,307) 21.2 (5,783)

40,996
บวก การลงทุนทางออมสวนนอย 19,779

60,775

12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการรวมคามีดังตอไปนี้
อัตรารอยละของหุนที่ถือ

30 กันยายน 30 กันยายน
ชื่อของกิจการรวมคา ประเภทกิจการ ประเทศที่จดทะเบียน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

Thoresen (Indochina) S.A. ตัวแทนเรือ ประเทศปานามา 50.0 50.0
ซ่ึงมีบริษัทยอยดังนี้
- Thoresen - Vinama Agencies Co., Ltd. ตัวแทนเรือและ ประเทศเวียดนาม

บริการที่เก่ียวของ

กิจการรวมคาขางตนประกอบกิจการตัวแทนเรือและใหบริการท่ีเกี่ยวของในประเทศเวียดนาม สวนแบงในสินทรัพย หนี้สิน รายได และ
ผลประกอบการของกิจการรวมคาไมถูกเปดเผย เนื่องจากไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวม
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12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา (ตอ)

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการรวมคาในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 54,315 42,606 8,771 8,771
สวนแบงกําไรในกิจการรวมคา 16,305 19,531 - -
เงินปนผลรับ (6,727) (7,822) - -
ยอดคงเหลือสิ้นป 63,893 54,315 8,771 8,771

เงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรวมคาความนิยม - สุทธิ ท่ีเกิดจากการลงทุนในกิจการรวมคาจํานวน
3.8 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 3.8 ลานบาท)

13 คาความนิยม - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของคาความนิยมในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 3,834,040 933,374
เพิ่มข้ึน - 2,900,666

3,834,040 3,834,040
หัก คาเผื่อการดอยคา (16,580) -
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 3,817,460 3,834,040

ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2554 เนื่องจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากการลงทุนนอยกวามูลคาตามบัญชีสุทธิ

คาความนิยมท่ีเพิ่มข้ึนในป พ.ศ. 2553 เกิดจากการลงทุนซื้อหุนใน Subtech Ltd. และ UMS
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3,3

00
,25

8
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5,4
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3,8
68

13
8,5

74
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,35

5
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,94
1,7

25

หัก
คา

เสื่อ
มร

าค
าส

ะส
ม

-
(33

5,8
32

)
(90

,55
8)

(7,
31
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)
(1,
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0,3
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)

(87
,95

6)
(3,

59
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-
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ทรั
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-

-
-

-
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ญชี
 -

สุท
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0,6

69
2,2

05
,35

5
26

,04
2,0

41

สํา
หรั

บป
สิ้น

สุด
วัน

ที่ 
30

กัน
ยา

ยน
 พ

.ศ.
25

54

รา
คา

ตา
มบั

ญชี
ตน

ป 
-สุ

ทธิ
62

0,8
76

87
2,9

98
71

,44
3

20
,01

3,0
42

2,0
79

,86
0

67
,52

2
27

6
11

0,6
69

2,2
05
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5

26
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17
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18

10
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8
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-
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2

4,0
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,0
78

ลด
ลง

จา
กก

าร
จํา

หน
าย

เงิน
ลง

ทุน
ใน

บริ
ษัท

ยอ
ย

-
-

-
-

(3,
76

2)
(1,

18
0)

(24
9)

-
-

(5
,1

91
)

โอ
นสิ

นท
รัพ

ยเข
า(อ

อก
)

-
11

,09
9

14
,61

4
1,5
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,61

1
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,22
4
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4

1,1
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-
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)

-
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สุท
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-

-
-
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21
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42

)
(38
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7)

(16
,56

0)
(11

6)
-

(96
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(62
,77
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(15

,99
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52

3,1
39

)
(35

0,2
42

)
(23
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(52
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(10
,77
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-

(1
,9
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ขอ
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รัพ

ย
(1,
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(13
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82
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-
-

-
-
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6,1

63
)
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59

,3
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รแ
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งป
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ศ

-
(11

,05
2)

13
8

23
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(4,

01
3)

(72
0)

19
0

-
65

,25
2

28
8,7
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คา
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ญชี
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-สุ
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9,7
27
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2,1
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,76
9
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,67

4,3
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1,8
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,83
8

37
,34

4
1,2

17
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,89
4
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79

,45
8

26
,7
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,7
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ณ 
วัน

ที่ 
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กัน
ยา

ยน
 พ
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55
4

รา
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ทุน
62

2,8
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1,2
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9
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84
3,3
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1
11

5,9
27

2,2
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,83

2
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,3
22
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หัก
คา

เสื่อ
มร

าค
าส

ะส
ม

-
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3,0
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)
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7,0
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)
(6,

10
6,6
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)
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)
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,68
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-

(8
,1
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)
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ทรั

พย


(3,
16

4)
-

-
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6,1
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)
-

-
-

-
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1,3
74

)
(3
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,6
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9,7

27
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2,1
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72
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9
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1,8
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4
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บร
ิษัท

 โท
รีเซ

นไ
ทย

 เอ
เยน

ตซ
ีส 

จํา
กัด

 (ม
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

46

14 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)

คาเสื่อมราคาระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน แยกประเภทตามหนาท่ีไดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาเสื่อมราคา
- ตนทุนในการใหบริการ

- การดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 913,282 990,022 - -
- การบริการนอกชายฝง 866,903 584,781 - -
- การใหบริการ 15,136 20,225 - -

- ตนทุนการขาย 87,748 87,848 - -
- คาใชจายในการขาย 675 976 - -
- คาใชจายในการบริหาร 102,722 159,506 30,441 32,133

1,986,466 1,843,358 30,441 32,133

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ท่ีใชคํ้าประกันวงเงินกูตางๆ สรุปไดดังนี้

 เรือเดินทะเลจํานวน 2 ลําไดถูกจํานองไวกับสถาบันการเงินหลายแหงเพื่อคํ้าประกันวงเงินกูตาง ๆ โดยมีมูลคาการจํานองท้ังหมด 396 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 396 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 เรือเดินทะเลจํานวน 5 ลําของบริษัทยอย ไดถูกจํานองไวกับสถาบันการเงินหลายแหงเพื่อคํ้าประกันเงินกูตาง ๆ โดยมีมูลคาการจํานองท้ังหมด 93.0
ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 40.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํา 2 ลํา ระบบอุปกรณดําน้ําลึก (Saturation diving system) 1 เครื่อง เรือขุดเจาะน้ํามัน 1 ลํา และเครื่องตรวจสอบ
ใตน้ําซึ่งเคลื่อนท่ีไดดวยระบบรีโมทคอนโทรล (ROV) 3 เครื่องไดถูกจํานองไวกับธนาคารหลายแหงเพื่อคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู
ตาง ๆ โดยมีมูลคาการจํานองท้ังหมด 1,353.0 ลานบาท และ 117.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 2,515.7 ลานบาท และ 115.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ)

 เรือขนถานหิน 12 ลําของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะ
ยาวโดยมีมูลคาการจํานองรวม 125.0 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 125.0 ลานบาท)

 ท่ีดิน และอาคารบางสวนของกลุมบริษัทไดถูกจํานองไวกับธนาคารหลายแหงเพื่อคํ้าประกันวงเงินกู วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และหนังสือ
คํ้าประกันโดยมีมูลคาการจํานองรวม 925.0 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 935.4 ลานบาท)



12

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   120

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

47

15 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

งบการเงินรวม

ความสัมพันธ
กับลูกคา

สินทรัพย
ไมมีตัวตนอ่ืน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

ระหวางติดตั้ง รวม
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน 564,895 35,758 227,655 93,829 922,137
หัก คาตัดจําหนายสะสม (65,179) (28,337) (112,049) - (205,565)
หัก  คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - - (12,352) - (12,352)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 499,716 7,421 103,254 93,829 704,220

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 499,716 7,421 103,254 93,829 704,220
ซื้อสินทรัพย - - 10,550 9,580 20,130
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน

ในบริษัทยอย - - (56) - (56)
โอนสินทรัพยเขา(ออก) - - 76,696 (76,696) -
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (2,308) - (2,308)
คาตัดจําหนาย (69,984) (1,114) (42,035) - (113,133)
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (800) (464) (62) - (1,326)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 428,932 5,843 146,039 26,713 607,527

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาทุน 563,852 8,255 303,452 26,713 902,272
หัก คาตัดจําหนายสะสม (134,920) (2,412) (145,061) - (282,393)
หัก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - - (12,352) - (12,352)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 428,932 5,843 146,039 26,713 607,527
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

48

15 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ)

งบการเงินเฉพาะบรษิัท
โปรแกรม

คอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอร

ระหวางติดตั้ง รวม
พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน 88,288 93,829 182,117
หัก คาตัดจําหนายสะสม (29,783) - (29,783)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (12,352) - (12,352)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 46,153 93,829 139,982

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 46,153 93,829 139,982
ซือ้สินทรัพย 274 9,580 9,854
โอนสินทรัพยเขา(ออก) 76,696 (76,696) -
คาตัดจําหนาย (24,270) - (24,270)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ 98,853 26,713 125,566

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาทุน 165,259 26,713 191,972
หัก คาตัดจําหนายสะสม (54,054) - (54,054)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (12,352) - (12,352)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 98,853 26,713 125,566
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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16 สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญรอตัดบัญชี 865,297 1,551,119 - -
หัก คาตัดจําหนายสะสม (562,083) (981,124) - -
หัก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (2,800) - - -
คาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญ

รอตัดบัญชี - สุทธิ 300,414 569,995 - -
คาเชาระยะยาวจายลวงหนา - สุทธิ

- สิทธิการใชท่ีดนิ 12,964 17,638 - -
ลูกหนี้คาสินไหมทดแทน 431,452 449,173 - -
คาธรรมเนียมการจัดการเงนิกูรอตัดบัญชี - 67,479 - 42,552
เงินฝากสถาบันการเงินตดิภาระผูกพัน

เกินกวาหนึ่งป 124,110 - - -
สินทรัพยอ่ืน 75,534 161,809 1,676 1,680
รวมสินทรัพยอ่ืน 944,474 1,266,094 1,676 44,232

เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระผูกพันท่ีมีอายุเกินกวาหนึ่งป เปนเงินคํ้าประกันภายใตสัญญาเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหง
หนึ่งท่ีจํานวนเงินฝากสถาบันการเงินติดภาระผูกพันจะตองคงไวไมต่ํากวาจํานวนของเงินตนและดอกเบี้ยที่ตองจายในสองงวดภายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาปลอดชําระเงินตนสองป

17 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจํานวนเงิน 274 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 254 ลานบาท) ซึ่งคํ้าประกันโดยบริษัทและบริษัทยอย และ
โดยการจํานองท่ีดินและอาคารของกลุมบริษัท (หมายเหตุ 14)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารท่ียังมิไดใชจํานวน 271.7 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 248 ลานบาท)

18 เงินกูระยะสัน้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินกูระยะสัน้ 164,000 503,000 - -
สัญญาทรัสตรีซีท 1,246,277 1,102,983 - -
รวมเงนิกูระยะสั้น 1,410,277 1,605,983 - -

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 UMS ซึ่งเปนบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วเงินท่ีไมมีหลักประกัน
จากสถาบันการเงินในประเทศท่ียังไมไดใชจํานวน 365.0 ลานบาท และยังมีสัญญาทรัสตรีซีทท่ียังไมเบิกถอนอีกจํานวน 1,412.7 ลานบาท 
(พ.ศ. 2553 : 172.0 ลานบาท และ 1,553.5 ลานบาท ตามลําดับ)
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19 เงินกูระยะยาว - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูระยะยาวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 6,327,239 2,835,529 - -
การไดมาซึ่งบริษัทยอย (หมายเหตุ 10) - 770,187 - -
เพิ่มข้ึนระหวางป 4,210,109 6,684,970 - 2,601,528
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 10) - (517,482) - -
ชําระคืนระหวางป (2,951,197) (3,204,559) - (2,577,387)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจริง (16,390) (33,171) - (24,141)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 87,110 (167,093) - -
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 99,307 (41,142) - -

ยอดคงเหลือสิ้นป 7,756,178 6,327,239 - -

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูระยะยาว มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภายใน 1 ป 1,062,215 1,106,260 - -

ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 3,316,181 3,064,368 - -
มากกวา 5 ป 3,377,782 2,156,611 - -

เงินกูสวนท่ีถึงกําหนดชําระเกนิกวาหนึ่งป 6,693,963 5,220,979 - -

7,756,178 6,327,239 - -

เงินกูระยะยาวประกอบดวย

ก) เงินกูเพื่อซื้อและกอสรางเรือเดินทะเล เรือขุดเจาะ อุปกรณสําหรับเรือและเรือขนถานหิน

- เงินกูเพื่อซื้อและสรางเรือเดินทะเลเปนเงินกูจากสถาบันการเงินตางประเทศหลายแหง โดยกูในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จํานวน 92.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 40.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ) มี
ระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 12 ถึง 17 ป นับจากวันสงมอบเรือ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 อัตราดอกเบ้ียการกูยืมและ
หลักทรัพยคํ้าประกันมีดังนี้

 เงินกูจํานวน 39.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 20.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ) : อัตราดอกเบ้ียคงท่ีและอัตรา 
BBA-LIBOR บวกสวนเพิ่ม เงินกูดังกลาวไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือและคํ้าประกันโดยบริษัท

 เงินกูจํานวน 53.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 20.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ) : อัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวก
สวนเพิ่ม และไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือเดินทะเลของกลุมบริษัท 2 ลํา และเรือท่ีสรางใหมหรือเรือมือสองซึ่ง
ไดทําสัญญาคํ้าประกันเรือเดินทะเล จํานําหรือเปลี่ยนบัญชีธนาคารและคํ้าประกันโดยบริษัท
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19 เงินกูระยะยาว - สุทธิ (ตอ)

เงินกูระยะยาวประกอบดวย (ตอ)

ก) เงินกูเพื่อซื้อและกอสรางเรือเดินทะเล เรือขุดเจาะ อุปกรณสําหรับเรือและเรือขนถานหิน (ตอ)

- เงินกูเพื่อซื้อเรือสนับสนุนและอุปกรณเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศโดยกูในสกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จํานวน 653.9 ลานบาท และ 97.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2553 :
945.6 ลานบาท และ 91.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 5 ถึง 10 ป ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
เงินกูยืมท่ีเปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯมีอัตราดอกเบ้ียดังนี้

 เงินกูจํานวน 653.9 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 945.6 ลานบาท) : อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําสามเดือนบวกสวน
เพิ่ม

 เงินกูจํานวน 97.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 91.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ) : อัตราดอกเบ้ีย 
USD-LIBOR บวกสวนเพิ่ม

เงินกูดังกลาวไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองอุปกรณสําหรับเรือตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 14 และคํ้าประกันโดยบริษัทยอย
แหงหนึ่ง

- เงินกูเพื่อซื้อเรือขนถานหินเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ. 2554 จํานวน 45.4 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 84.3 ลานบาท) มีระยะเวลาชําระคืนภายใน 7 ป โดยมี
ดอกเบ้ียในอัตรา MLR หักดวยสวนลดและไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือขนถานหิน ตามท่ีกลาวไวในตามหมายเหตุ 
14

- เงินกูเพื่อซื้อเรือขุดเจาะน้ํามันเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มียอดคงเหลือ ณ 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จํานวน 8.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 18.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) มีระยะเวลาชําระคืน
ภายใน 9 ป โดยมีดอกเบ้ียในอัตรา USD-LIBOR บวกสวนเพิ่มและไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองเรือขุดเจาะน้ํามัน ตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุ 14 และคํ้าประกันโดยบริษัทยอยสองแหง

นอกจากนี้ เงื่อนไขของสัญญาเงินกูกําหนดวาบริษัทและบริษัทยอยตองไมนําทรัพยสินท่ีติดภาระคํ้าประกันไปกอภาระผูกพัน หรือยินยอมให
มีการกอภาระผูกพันอ่ืนอีก เวนแตจะไดรับคํายินยอมจากผูใหกูอยางเปนทางการ อีกท้ังบริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอจํากัดอ่ืนตามท่ีระบุไวในสัญญาเงินกู

ข) เงินกูเพื่อการกอสรางอาคารและคลังสินคาเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศในสกุลเงินบาท มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2554 จํานวน 122.6 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 149.9 ลานบาท) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 6.5 ถึง 8 ป ณ วันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2554 อัตราดอกเบ้ียและรายละเอียดของการคํ้าประกันมีดังนี้

 เงินกูยืมจํานวน 96.9 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 112.4 ลานบาท) : อัตราดอกเบ้ีย MLR หักดวยสวนลด เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกัน
โดยการจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัทยอยและคํ้าประกันโดยบริษัท

 เงินกูยืมจํานวน 25.7 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 37.5 ลานบาท) : อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําประเภทหนึ่งปสําหรับบัญชี
ประเภทบุคคลธรรมดาบวกดวยสวนเพิ่ม เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัทยอยและ
คํ้าประกันโดยบริษัท

ค) เงินกูเพื่อซื้อท่ีดินและกอสรางอาคารเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในสกุลเงินบาท ไมมียอดคงเหลือ ณ วันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2553 : 36.0 ลานบาท) 
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19 เงินกูระยะยาว - สุทธิ (ตอ)

เงินกูระยะยาวประกอบดวย (ตอ)

ง) เงินกูเพื่อการกอสรางเครื่องจักรและคลังสินคาและเงินทุนหมุนเวียนเปนเงินกูจากธนาคารพาณิชยในประเทศในสกุลเงินบาท มียอด
คงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จํานวน 734.1 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 533.9 ลานบาท) มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 3 ถึง 
7 ป เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ีย MLR หักดวยสวนลดและไดรับการคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดินบางสวนและอาคารกอสรางบนท่ีดิน
นั้นของบริษัทยอย และสินคาคงเหลือของ UMS บางสวนตามท่ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทเปนผูคํ้าประกันเงินกูยืมท่ีทําโดยบริษัทยอยแหงหนึ่ง และบริษัทยอยของ MMPLC และ UMS ซึ่งเปนผูกู
ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูดังกลาว บริษัทและบริษัทยอยของ MMPLC ไดรับหนังสือยินยอมเพื่อยกเวนการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู ซึ่งกําหนดใหมีการตรวจสอบครั้งถัดไปในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 สําหรับ UMS อยูในระหวางการ
เจรจากับธนาคาร ซึ่งผูบริหารของบริษัทมีความเห็นวาผลจากการเจรจาจะไมสงผลกระทบกับบริษัทอยางมีสาระสําคัญ

ยอดคงเหลือของเงินกูระยะยาวอยูในสกุลเงินดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สกุลเงิน
- เหรียญสหรัฐฯ 6,200,213 4,577,536 - -
- บาท 1,555,965 1,749,703 - -

7,756,178 6,327,239 - -

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกูระยะยาวของกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

อัตราคงท่ี 612,193 304,549 - -
อัตราลอยตัว 7,143,985 6,022,690 - -
รวมเงินกูยืม 7,756,178 6,327,239 - -

วงเงินกูยืม

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 401.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
วงเงินสินเช่ือสวนใหญมีไวใชสําหรับการจัดหาเรือเดินทะเล (พ.ศ. 2553 : 570.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

53

20 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 9,023 40,323 - -
หัก ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี (871) (3,215) - -
รวมหนี้สนิตามสัญญาเชาการเงิน 8,152 37,108 - -

ระยะเวลาการครบกําหนดชําระของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีดงันี้

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4,272 24,151 - -
สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งป 3,880 12,957 - -

8,152 37,108 - -

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัททําสัญญาเชาการเงินเพื่อซื้อรถยนต อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีใชในคลังสินคา โดยจายดอกเบ้ีย
ในอัตราคงท่ี (พ.ศ. 2553 : อัตราดอกเบ้ียคงท่ี) สัญญาเชาการเงินมีกําหนดชําระภายใน 3 ถึง 5 ป โดยไมมีภาระคํ้าประกัน

21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีระยะเวลาจายชําระ ดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ผลประโยชนพนักงานท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 61,031 66,151 - -

ผลประโยชนพนักงานท่ีมีกําหนดชําระ
เกินกวาหนึ่งป 106,321 99,407 16,367 11,693

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 167,352 165,558 16,367 11,693

มูลคาท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 80,185 123,443 8,118 9,948

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภาระผูกพันในงบดลุประกอบดวย
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ 106,321 89,475 16,367 11,693
ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานในระยะยาว 61,031 76,083 - -

167,352 165,558 16,367 11,693



12

รายงานประจำปี 2554 127

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

54

21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)

ก) ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุในระหวางปมีดงัตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดยกมาตนป 89,475 78,769 11,693 1,745
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในบริษัทยอยใหม - 6,569 - -
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบรษิทัยอย (8,735) - - -
ตนทุนบริการปจจุบัน 29,392 17,523 7,783 486
ตนทุนดอกเบ้ีย 2,241 2,849 335 80
(กําไร)ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (1,201) 27,275 - 9,382
ผลประโยชนจาย (7,575) (41,748) (3,444) -
ผลตางจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 2,724 (1,762) - -
ยอดคงเหลือสิ้นป 106,321 89,475 16,367 11,693

รายการท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ตนทุนบริการปจจุบัน 29,392 17,523 7,783 486
ตนทุนดอกเบ้ีย 2,241 2,849 335 80
การตัดจําหนาย (กําไร)ขาดทุนตาม

หลักคณิตศาสตรประกนัภัย (1,201) 27,275 - 9,382
รวม (แสดงอยูในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน) 30,432 47,647 8,118 9,948

สมมตฐิานทางสถติิท่ีใช มีดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

อัตราคิดลด รอยละ 3.5 - 13 รอยละ 3.5 - 13 รอยละ 3.5 รอยละ 3.5
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต รอยละ 6 - 15 รอยละ 6 - 15 รอยละ 6 รอยละ 6
อัตราการตาย รอยละ 0.01 - 1.48 รอยละ 0.01 - 1.48 รอยละ 0.11 - 1.48 รอยละ 0.11 - 1.48
อัตราการลาออก รอยละ 0 - 50 รอยละ 0 - 50 รอยละ 0 - 20 รอยละ 0 - 20



12

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   128

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

55

21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)

ข) ผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานในระยะยาว

รายการท่ีรับรูในงบดุลประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน 61,031 76,083 - -

รายการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานในระยะยาวในระหวางป มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดยกมาตนป 76,083 137,694 - -
ตนทุนบริการปจจุบัน 49,753 75,796 - -
จายระหวางป (66,354) (121,572) - -
ผลกระทบจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (3,335) - -
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจริง (251) - - -
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม

เกิดข้ึนจริง 1,800 (12,500) - -
ยอดคงเหลือสิ้นป 61,031 76,083 - -

รายการท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พนับาท พันบาท

ตนทุนบริการปจจุบัน 49,753 75,796 - -

รายการดังกลาวถูกรวมอยูในคาใชจายการบริการ การขายและการบริหาร
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

56

22 หุนกู - สุทธิ

มูลคาเริ่มแรกของหุนกูประกอบดวย
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท

หุนกูแปลงสภาพ หุนกูสกุลเงินบาท ยอดรวม
พันบาท พันบาท พันบาท

หุนกู 5,808,858 4,000,000 9,808,858
หัก คาใชจายในการออกหุนกู (179,314) (7,244) (186,558)
หุนกู - สุทธิ 5,629,544 3,992,756 9,622,300

หุนกูแปลงสภาพ

เมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพชนิดท่ีไมมีหลักประกันเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 169.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ หุนกู
แปลงสภาพดังกลาวไดออกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร เมื่อวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2550 หุนกูแปลงสภาพดังกลาว  ได
เสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ แตไมเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันซึ่งเปนไปตาม
กฎขอบังคับ “Regulation S” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยประเทศสิงคโปร

หุนกูแปลงสภาพท่ีนําออกขายนั้นมีราคาตามมูลคา 300,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุนกูแปลงสภาพหนึ่งหนวย โดยมีกําหนดจายดอกเบ้ียปละ 2 ครั้ง
ในอัตรารอยละ 2.50 ตอป ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธิ์ในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจนถึงวันท่ีครบกําหนดการไถถอน
ในอัตราสวน 171,535.8932 หุนสามัญตอ 1 หุนกูแปลงสภาพ (อัตราแลกเปลี่ยนคงท่ีท่ี 34.25 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ และราคาในการแปลงสภาพ
ครั้งแรกกําหนดไวท่ี 59.90 บาท) การแปลงสภาพดังกลาวสามารถกระทําไดตั้งแตวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตามบริษัทสามารถ
เลือกท่ีจะจายเปนเงินสดใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพแทนการสงมอบหุนสามัญ

ณ วันท่ีถึงกําหนดไถถอน มูลคาของหุนกูแปลงสภาพไดถูกกําหนดไวดังนี้ 

วันท่ี มูลคาไถถอน

กําหนดไถถอนครั้งท่ีหนึ่ง 24 กันยายน พ.ศ. 2553 109,640 เหรียญสหรัฐฯ
กําหนดไถถอนครั้งท่ีสอง 24 กันยายน พ.ศ. 2554 113,220 เหรียญสหรัฐฯ
กําหนดไถถอนครั้งท่ีสาม 24 กันยายน พ.ศ. 2555 117,000 เหรียญสหรัฐฯ

ณ วันท่ีครบกําหนดไถถอน บริษัทสามารถเลือกท่ีจะชําระมูลคาไถถอนเปนหุนสามัญหรือเงินสด
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

57

22 หุนกู - สุทธิ (ตอ)

หุนกูแปลงสภาพ (ตอ)

รายการเคลื่อนไหวของหุนกูแปลงสภาพในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือสุทธิตนป 2,261,482 4,001,485
การไถถอนหุนกู (1,194,288) (1,162,455)
การยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ - (341,246)
กลับรายการสวนเกินมูลคาหุนกูคางจายและคาใชจายในการออกหุนกู - (26,681)
สวนเกินมูลคาหุนกู 59,959 105,603
ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกู 20,060 30,467
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจริง (98,752) (108,141)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 157,280 (237,550)
ยอดคงเหลือสุทธิสิ้นป 1,205,741 2,261,482

หุนกูแปลงสภาพมีกําหนดการไถถอนดังนี้
ไถถอนภายในหนึ่งป 1,205,741 1,047,259
ไถถอนหลังจากหนึ่งป - 1,214,223

1,205,741 2,261,482

ดอกเบ้ียจายของหุนกูแปลงสภาพคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียแทจริงซึ่งรวมคาใชจายในการออกหุนกูแปลงสภาพในอัตรารอยละ 6.3 ตอป

การยกเลิกและการไถถอนหุนกู

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดดําเนินการซื้อคืนพรอมท้ังยกเลิกหุนกูแปลงสภาพบางสวนคิดเปนจํานวนเงินตน 10.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเปนรอยละ 9.26 ของมูลคาหุนกูแปลงสภาพ โดยมูลคาหุนกูแปลงสภาพคงคางภายหลังการซื้อคืนและยกเลิกหุนกูแปลงสภาพดังกลาว
คิดเปนมูลคา 102.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีราคาแปลงสภาพท่ี 51.41 บาทตอหุน

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทไดดําเนินการไถถอนหุนกูแปลงสภาพจํานวนหนึ่งในสามสวนของยอดคางชําระจํานวน 102.9 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเทากับ 34.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนเงินสดดวยราคามูลคาการไถถอนจํานวน 109,640 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุนกู ดังนั้นมูลคาหุนกู
แปลงสภาพท่ีเหลือหลังจากการไถถอนครั้งแรกเปน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุนกู โดยมูลคาหุนกูแปลงสภาพหลังจากไถถอนครั้งแรก
คิดเปน 68.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีราคาแปลงสภาพท่ี 51.41 บาทตอหุน

ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทไดดําเนินการไถถอนหุนกูแปลงสภาพเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของยอดคางชําระจํานวน 68.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
เทากับ 34.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนเงินสดดวยราคามูลคาการไถถอนจํานวน 113,220 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุนกู ดังนั้นมูลคาของหุนกูแปลง
สภาพหลังจากการไถถอนครั้งท่ีสองเปน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุน โดยมูลคารวมของหุนกูแปลงสภาพหลังการไถถอนครั้งท่ีสองคิดเปน 
34.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีราคาแปลงสภาพท่ี 50.35 บาทตอหุน
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58

22 หุนกู - สุทธิ (ตอ)

หุนกูสกุลเงินบาท

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูสกุลเงินบาทประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวน 2 ชุด ในราคา
ตามมูลคารวมเปนจํานวนเงิน 4,000 ลานบาท รายละเอียดของหุนกู มีดังนี้

หุนกู จํานวนหุน
ราคาตามมูลคา/หุน

(บาท)
อัตราดอกเบ้ีย
(รอยละตอป) วันท่ีครบกําหนดไถถอน

ชุดท่ี 1 2,000,000 1,000 รอยละ 3.60 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ชุดท่ี 2 2,000,000 1,000 รอยละ 3.82 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หุนกูสกุลเงินบาทท่ีนําออกขายนั้นมีราคาตามมูลคาท่ีตราไวท่ี 1,000 บาทตอหุน หุนกูชุดท่ีหนึ่งมีอายุ 5 ป นับจากวันท่ีออกหุนกู และหุนกูชุดท่ีสองมี
อายุ 6 ป 11 เดือน และ 20 วันนับจากวันท่ีออก บริษัทจะจายดอกเบ้ียทุก ๆ สามเดือน และจะไถถอนหุนกูท้ังจํานวน ณ วันท่ีครบกําหนด

รายการเคลื่อนไหวของหุนกูสกุลเงินบาทในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือสุทธตินป 3,993,042 -
เพิ่มข้ึนระหวางป - 4,000,000
คาใชจายในการออกหุนกู - (7,244)
คาใชจายในการออกหุนตัดจําหนาย 1,242 286
ยอดคงเหลือสุทธสิิ้นป 3,994,284 3,993,042

หุนกูสกุลเงินบาทครบกําหนดไถถอนในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560

23 ทุนเรือนหุนและสวนเกนิมูลคาหุน

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน รวม 
(จํานวนหุน) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 933,052,865 708,004 1,540,410 2,248,414
การลดทุนจดทะเบียน (50,048,452) - - -
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 50,000,000 - - -
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 933,004,413 708,004 1,540,410 2,248,414
การลดทุนจดทะเบียน (150,000,000) - - -
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 50,000,000 - - -
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 833,004,413 708,004 1,540,410 2,248,414
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59

23 ทุนเรือนหุนและสวนเกนิมูลคาหุน (ตอ)

ทุนเรือนหุน

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องตอไปนี้

- ใหลดทุนจดทะเบียนจาก 933,004,413 บาท เปน 783,004,413 บาท โดยการยกเลิกหุนท่ียังไมไดออก และสํารองไวสําหรับบุคคลในวงจํากัด
จํานวน 50,000,000 หุน และยกเลิกหุนท่ีจดทะเบียน แตยังไมไดออกจําหนายจํานวน 100,000,000 หุน ซึ่งไดสํารองไวสําหรับการแปลงสภาพ
ของหุนกูท่ีไดออกเมื่อป พ.ศ. 2550 ซึ่งไดถูกซื้อคืนและไถถอนโดยบริษัท และไดแกไขเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4

- ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 783,004,413 บาท เปน 833,004,413 บาท โดยเพิ่มหุนจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท เพื่อสํารอง
ไวสําหรับบุคคลในวงจํากัด และแกไขเรื่องดังกลาวในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 

- ใหจัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหม 50,000,000 หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด

- ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงานของ MMPLC หรือบริษัทยอยของ MMPLC
ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยในแกกรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)

การลดทุนและเพิ่มทุนไดจดทะเบียนแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ตามลําดับ

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนเมื่อวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องตอไปนี้

- ใหลดทุนจดทะเบียนจาก 933,052,865 บาท เปน 883,004,413 บาท โดยการยกเลิกหุนท่ียังไมไดออก และสํารองไวสําหรับบุคคลในวงจํากัด
จํานวน 50,000,000 หุน และหุนปนผลท่ียังไมไดจัดสรรจํานวน 48,452 หุน และแกไขเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 

- ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,004,413 บาท เปน 933,004,413 บาท โดยเพิ่มหุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อสํารองไวสําหรับบุคคล
ในวงจํากัด และแกไขเรื่องดังกลาวในหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 

- ใหจัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหม 50,000,000 หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด

- ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,000,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของ MMPLC หรือบริษัทยอยของ MMPLC
ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยในแกกรรมการและพนักงาน (ESOP 2010) ตามเงื่อนไขในประกาศเลขท่ี ทจ 32/2551 ของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

การลดทุนและเพิ่มทุนไดจดทะเบียนแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 และวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ตามลําดับ

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทมีหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 833,004,413 บาท โดยแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 833,004,413 หุน 
(พ.ศ. 2553 : 933,004,413 หุน) ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2553 : หุนละ 1 บาท) และมีหุนท่ีออกจําหนายและชําระแลวเต็ม
มูลคาจํานวน 708,004,413 บาท โดยแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 708,004,413 หุน (พ.ศ. 2553 : 708,004,413 หุน) ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 
1 บาท (พ.ศ. 2553 : หุนละ 1 บาท)
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60

24 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีดังตอไปนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 411,449 922,556 772,915 2,897,787
ปรับปรุงดวย:

คาเสื่อมราคา 14 1,986,466 1,843,358 30,441 32,133
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 15 113,133 118,668 24,270 13,633
คาตัดจําหนายคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญ

รอตัดบัญชี 391,772 577,000 - -
คาตัดจําหนายคาใชจายจายลวงหนา 3,571 7,076 - -
คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูยืม 65,440 28,504 42,602 28,504
การเพ่ิมข้ึนของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

และสํารองสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิมที่คาดวาจะไมไดรับคืน (97,189) 156,084 - -
การดอยคาจากวัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 16,761 - - -
การดอยคาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ 359,395 - - -
การดอยคา(กลับรายการการดอยคา)ของสินทรัพย

ไมมีตัวตน - (753) - (753)
การดอยคาจากเงินลงทุน - - 76,831 -
การดอยคาจากคาความนิยม 13 16,580 - - -
การดอยคาจากคาใชจายในการซอมเรือครั้งใหญรอตัดบัญชี 2,717 - - -
ดอกเบี้ยจาย - หุนกูแปลงสภาพ 141,922 243,487 141,922 243,487
ขาดทุนจากการปรับปรุงรายการเงินลงทุนในบริษัทรวม 11 - 9,459 - -
ดอกเบี้ยจาย 477,685 267,128 177,182 109,195
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2,677 4,871 - -
ขาดทุนจากการตัดจําหนายลูกหนี้คาสินไหมทดแทน

และเงินมัดจํา 94,248 - - -
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายทีด่ิน อาคารและ

อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 30 (588,566) (499,805) (66) 2
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะสั้น (4,022) (11,914) (4,022) (3,775)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา - - (1,098,551) (3,175,082)
กําไรจากการยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ 30 - (9,634) - (9,634)
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 30 486 180,942 (7,380) -
กําไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 30 - (343,682) - -
กําไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น (4,955) (33,456) (4,955) (33,456)
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและกิจการรวมคา 11, 12 (110,229) (80,306) - -
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง

จากเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เงินกู และหุนกูแปลงสภาพ 149,067 (106,997) 49,869 (12,193)
(กําไร)ขาดทุนที่เกิดข้ึนจริงจากเงินกูและหุนกูแปลงสภาพ (114,803) (106,699) (105,966) (132,815)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ (58,581) (270,235) - -
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

61

24 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

การกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อและจําหนาย)
- ลูกหนี้การคา (1,090,159) 674,243 - -
- ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน (151,881) 4,989 (313,800) (111,829)
- สินคาคงเหลือ (264,332) (164,976) - -
- วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล 74,194 (32,833) - -
- คาใชจายจายลวงหนา 28,746 (23,472) (916) (303)
- สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (579,359) (338,948) (14,706) (4,386)
- สินทรัพยอ่ืน (111,607) (50,582) 1,195 (70,526)
- เจาหนีก้ารคา (32,033) (465,577) 7,912 6,321
- เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน (10,692) (9,628) 17,217 (1,040)
- เจาหนี้อ่ืน 39,904 (287,417) 89 (15)
- เงินรับลวงหนาจากลูกคา (48,165) 119,518 - -
- ภาษีเงินไดคางจาย 115,402 77,217 - -
- คาใชจายคางจาย (47,951) 102,010 (15,291) (14,039)
- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (76,441) (154,011) 1,410 681
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 11,037 (57,475) 4,674 9,948

เงินสดจากการดําเนินงาน 1,111,687 2,288,710 (217,124) (228,155)
ดอกเบี้ยจายที่ชําระแลว (533,186) (323,960) (224,524) (182,683)
ภาษีเงินไดจาย (433,509) (312,252) (5,020) (3,526)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 144,992 1,652,498 (446,668) (414,364)
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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62

25 กําไรจากการดําเนินงาน

คาใชจายท่ีสําคัญท่ีถูกจัดประเภทตามลักษณะที่นอกเหนือจากท่ีไดเปดเผยไวในงบกําไรขาดทุน ซึ่งรวมอยูในกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน มี
ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาใชจายซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการดําเนินงาน
เกี่ยวกบัเรือเดินทะเล

คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชสิน้เปลือง
สําหรับเรือเดินทะเลและคาใชจายในการซอมแซมเรือ 805,841 1,089,671 - -

คาใชจายเกี่ยวกับลูกเรือและพนักงาน 461,447 637,721 - -
คาเชาเรือ 1,201,299 2,334,377 - -

คาใชจายซึ่งรวมอยูในคาใชจายบริการ
จากธุรกิจนอกชายฝง

คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชสิน้เปลือง
สําหรับเรือและคาใชจายในการซอมแซมเรือ 974,535 786,063 - -

คาใชจายเกี่ยวกับลูกเรือ พนักงานและผูรับเหมา 2,534,713 1,737,176 - -
คาเชาเรอืและคาเชาอุปกรณ 263,320 177,875 - -

คาใชจายซึ่งรวมอยูในตนทุนขาย
ตนทุนวัตถุดิบ 5,154,320 3,762,649 - -
คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุและของใชสิ้นเปลือง

และคาใชจายในการซอมแซม 37,540 23,982 - -
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 45,078 40,877 - -

คาใชจายซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการใหบริการการขายและ
   การบริหาร
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 847,838 1,025,726 112,967 163,732

26 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดซึ่งแสดงในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีจากกิจการซึ่งไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนและในอัตราภาษีท่ีใชบังคับอยูในประเทศไทยและอัตราเฉพาะเจาะจงของแตละประเทศสําหรับการดําเนินงานในตางประเทศ กิจการ
ท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดแก งานบริการท่ีเกี่ยวของกับการเดินเรือ เชน สวนงานธุรกิจตัวแทนเรือ สวนงานบริการการขุดเจาะนอกชายฝง
ท่ีอยูนอกประเทศไทยและบริการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับบริการนอกชายฝง ธุรกิจการผลิตและจําหนายปุยและถานหิน
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

63

27 กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกในระหวางป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 139,473,366 795,573,570 772,915,236 2,897,787,113
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 708,004,413 708,004,413 708,004,413 708,004,413
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.20 1.12 1.09 4.09

บริษัทไมมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท่ีเกิดจากหุนกูแปลงสภาพ ท้ังนี้เนื่องจากราคาหุนถัวเฉลี่ยในระหวางปต่ํากวาราคาใชสิทธิในการ
แปลงสภาพหุน

28 ทุนสํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือตนป 93,500 93,500 93,500 93,500
จัดสรรระหวางป - - - -

ยอดคงเหลือสิ้นป 93,500 93,500 93,500 93,500

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองตั้งทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหัก
สวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกลาวไม
สามารถจัดสรรได

29 เงินปนผลจาย

ก) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554

บริษัท

เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนไดมมีติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิของบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ในอัตราหุนละ 0.26 บาท คิดเปนเงินท้ังสิ้น 183.4 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผล
ประจําปในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดจายเงินปนผลจํานวน 674,295 บาท ใหแกผูถือหุนบางรายเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติ

เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม ณ วันท่ี 
31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนเงินท้ังสิ้น 353.7 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลนี้ในวันท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดจายเงินปนผลจํานวน 301,822 บาท ใหแกผูถือหุนบางรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

การจายเงินปนผลดังกลาว จะทําใหราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพถูกปรับเปนราคา 50.35 บาทตอหุน (เดิมราคา 51.41 บาทตอหุน) 
โดยการปรบัราคาหุนกูแปลงสภาพจะมีผลตั้งแตวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
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64

29 เงินปนผลจาย (ตอ)

ก) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (ตอ)

MMPLC

เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ MMPLC ไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไร
สะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ในอัตราหุนละ 0.58 บาท คิดเปนเงินท้ังสิ้น 455.2 ลานบาท MMPLC ไดจายเงินปนผลนี้ในวันท่ี 
11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553

บริษัท

เมื่อวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนไดมีมติอนุมัติประกาศจายเงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิของ
บริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ในอัตราหุนละ 0.54 บาท คิดเปนเงินท้ังสิ้น 379.4 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผล
ประจําปในวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  อยางไรก็ตาม บริษัทยังมิไดจายเงินปนผลจํานวน 2,902,848 บาท ใหแกผูถือหุนบางราย
เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

การจายเงินปนผลท่ีเปนเงินสดดังกลาว จะทําใหราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพถูกปรับเปนราคา 51.41 บาทตอหุน (เดิมราคา 
51.43 บาทตอหุน) มีผลนับตั้งแตวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เปนตนไป

30 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากเงินปนผล 4,022 11,914 1,102,573 3,178,857
กําไรจากการยกเลิกหุนกูแปลงสภาพ - 9,634 - 9,634
กําไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

และอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจริง 400,627 157,325 4,088 -
กําไรจากสัญญาซื้อขายน้ํามันลวงหนา 21,444 - 21,444 -
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวรและ

และสินทรัพยไมมตีัวตน 588,566 499,805 66 -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการขายเงินลงทุนใน

บริษัทยอยและบริษัทรวม (486) 162,740 7,380 -
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรพัย

ในความตองการของตลาด 4,955 33,456 4,955 33,456
ดอกเบ้ียรับ 139,891 94,654 287,508 249,568
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 91,777 24,336 61,807 97,123
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 34,969 - - -
รายไดคาชดเชยสินไหมประกันภัย 53,074 3,584 - -
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
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65

30 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดคาบริหารจัดการ 147,601 - 5,280 2,931
คาชดเชยจากการยกเลิกสัญญา 76,986 - - -
รายไดคาบริการ คาเชาสํานักงาน และคาเชา

อุปกรณสํานักงาน 20,920 2,895 77,173 38,434
รายไดอ่ืน 75,936 109,966 2,919 1,423
รวมรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 1,660,282 1,110,309 1,575,193 3,611,426

31 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัทท้ังทางตรงหรือทางออมไมวาจะโดยทอดเดียวหรือ
หลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอยลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคล
ท่ีเปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมท้ังกรรมการและพนักงานของ
บริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น และกิจการท่ีเกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้นถือเปนบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกับบริษัทท้ังหมด

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งอาจมีข้ึนไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธมากกวารูปแบบ
ความสัมพันธตามกฎหมาย

31.1 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

รายการคากับกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งมีสาระสําคัญประกอบดวย

ก) รายการคากับบริษัทยอยระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท

รายไดคาบริการสารสนเทศและคาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงาน 64,195 38,100
รายไดคาบรหิารจัดการ 5,280 2,931
ดอกเบ้ียรับ 275,649 242,926
ดอกเบ้ียจาย 28,782 37,492



12

รายงานประจำปี 2554 139

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

66

31 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

31.1 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

ข) รายการคากับบริษัทรวมและกิจการรวมคาระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดคาบริการสารสนเทศและคาเชา
สํานักงานและอุปกรณสํานักงาน 18,178 1,834 6,681 -

รายไดคาบริหารจัดการ 147,601 - - -
คาชดเชยจากการยกเลิกสัญญา 76,986 - - -
ดอกเบ้ียรับ 89,990 50,001 357 636
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ

เรือเดินทะเล 33,398 - - -
คาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝง 25,910 39,097 - -
คาธรรมเนียมการบริหารและจัดการ 15,624 17,637 - -

นโยบายของกลุมบริษัทท่ีเกี่ยวกับรายการคากับกิจการท่ีเกี่ยวของกันประกอบดวย
- รายไดคาบริการคิดในราคาปกติท่ีใหบริการกับบุคคลภายนอก
- รายไดคาเชาสํานักงานและอุปกรณสํานักงานคิดในราคาปกติท่ีคิดจากบุคคลภายนอก
- คาธรรมเนียมการบริหารและจัดการคิดในอัตราตนทุนบวกสวนเพิ่ม
- คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลและคาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝงคิดในราคาปกติท่ีใหบริการกับ 

บุคคลภายนอก
- อัตราดอกเบ้ียเงินกูระยะสั้นคิดในอัตรารอยละ 1.25 ตอป (พ.ศ. 2553 : รอยละ 1.25 ตอป) 
- อัตราดอกเบ้ียเงินกูระยะยาวอางอิงใกลเคียงกับตนทุนการกูยืมของบริษัทท่ีใหเงินกู
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
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67

31 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

31.2 ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 206,745 403 3,035 89
บริษัทยอย - - 431,158 120,304

206,745 403 434,193 120,393

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทรวมและกิจการรวมคาไดรวมเงินจายลวงหนาสําหรับคาหุนใน SKI Energy Resources Inc. (“SERI”)
จํานวน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : ไมมี)

31.3 เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 7,173 9,583 - -
บริษัทยอย - - 19,271 2,054

7,173 9,583 19,271 2,054
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68

31 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

31.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ก) เงินใหกูแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินใหกูระยะสัน้
บริษัทยอย - - 5,356,407 3,703,287
บริษัทรวม - - - -

- - 5,356,407 3,703,287

เงินใหกูระยะสั้นแกบริษัทยอยมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยสวนใหญคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ1.25 ตอป 
(พ.ศ. 2553 : รอยละ 1.25 ตอป)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินใหกูระยะยาว

บริษัทยอย - - 4,917,258 4,991,729
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 620,284 372,315 3,323 7,323

620,284 372,315 4,920,581 4,999,052

เงินกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันถึงกําหนดชําระดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภายใน 1 ป 34,253 4,000 174,423 163,636
ระหวาง 1 ป ถึง 5 ป 586,031 368,315 4,746,158 4,835,416

620,284 372,315 4,920,581 4,999,052



12

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   142

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

69

31 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

31.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

ก) เงินใหกูแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ (ตอ)

งบการเงินรวม

เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 Soleado ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีถือหุนท้ังหมดโดยบริษัท ไดเขาทําสัญญาใหวงเงินกูแก Merton
Investment NL BV (“Merton”) ในจํานวนเงินกูไมเกิน 15 ลานเหรียญสหรัฐฯ แก Merton ในอัตราดอกเบ้ียคงท่ี เงินกูดังกลาวมี
ระยะเวลาครบกําหนด 3 ป นับจากการเบิกถอนเงินครั้งแรก ซึ่งเปนวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 Merton จะนําเงินกูยืมดังกลาวไป
ปลอยกูตอใหแก SERI เงินกูท้ัง 2 สวนจะถูกเบิกถอนตามความกาวหนาของการกอสรางเหมืองถานหินของ SERI ในประเทศฟลิปปนส 
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มียอดเงินใหกูจํานวน 17.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 12.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

หลักประกันของวงเงินกูท่ี Soleado ใหแก Merton ดังกลาวรวมถึงการจํานําหุนท้ังหมดของ Merton Group (Cyprus) Ltd. ท่ีถือใน Merton
การจํานําหุนท้ังหมดของ Merton ท่ีถือใน SERI การจํานําเงินฝากของ Merton การโอนสิทธิและผลประโยชนของ Merton ท่ีมีในเงินกูของ
SERI และการจํานองอสังหาริมทรัพยและสินทรัพยของ SERI

ในป พ.ศ. 2554 Baconco Co., Ltd. (“Baconco”) ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีถือหุนท้ังหมดโดยบริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินกับ 
Thoresen-Vinama Agencies Co., Ltd. (“Thoresen-Vinama”) เปนจํานวนเงิน 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เงินกูดังกลาวไมมีหลักทรัพย
คํ้าประกันและมีกําหนดชําระคืนภายใน 2 ป Baconco จะไดรับรายไดจากคลังสินคาทันฑบนท่ีสรางโดย Thoresen-Vinama

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทไดใหเงินกูยืมท่ีไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินบาทแก
บริษัทยอยรวมเปนจํานวน 4,917.3 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 4,991.7 ลานบาท) เงินกูดังกลาวคิดอัตราดอกเบ้ียคงท่ี (พ.ศ. 2553 : อัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี) และมีกําหนดชําระทุกเดือน

นอกจากนี้ บริษัทยังไดใหเงินกูยืมระยะยาวท่ีไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันแกบริษัทรวมแหงหนึ่งเปนจํานวน 3.3 ลานบาท (พ.ศ. 2553 :
7.3 ลานบาท) เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียท่ี MOR บวกสวนเพิ่ม (พ.ศ. 2553 : MOR บวกสวนเพิ่ม)
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31 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

31.4 เงินใหกูแก/เงินกูจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

ก) เงินใหกูแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้ (ตอ)

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
เงินใหกูระยะยาว
ยอดตนป 372,315 11,323 4,999,052 582,311
ใหกูเพิ่มระหวางป 232,063 390,668 - 5,045,797
รับชําระคืนระหวางป (4,000) (4,000) (102,622) (553,670)
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

ท่ีเกิดข้ึนจริง - - 7,427 (482)
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน

ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง - - 16,724 (74,904)
ผลตางจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศ

19,906 (25,676) - -

ยอดสิ้นป 620,284 372,315 4,920,581 4,999,052

ข) เงินกูจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท ณ วันท่ี 30 กันยายน มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินกูระยะสัน้
บริษัทยอย - - 4,367,527 3,384,762
บริษัทรวม 4,500 7,500 - -

4,500 7,500 4,367,527 3,384,762

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งกูเงินเปนสกุลเงินบาทจากบริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทรวม มีอัตราดอกเบ้ีย MLR บวกสวนเพิ่ม เงินกูดังกลาวไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินกูระยะสั้นจากบริษัทยอยมีกําหนดเวลาชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 ตอป 
(พ.ศ. 2553 : รอยละ 1.25 ตอป)
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32 สิทธิพิเศษท่ีไดรับจากการสงเสริมการลงทุน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทเดินเรือและบริษัทยอยท่ีใหบริการนอกชายฝงท้ังหมด 14 บริษัท และบริษัทยอยทางออม 2 บริษัท 
ท่ีใหบริการทาเรือและกิจการขนสงทางเรือไดรับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับกิจการขนสงทางเรือท้ังในประเทศและ
ระหวางประเทศ กิจการใหบริการตรวจสอบโครงสรางใตทองทะเล ใหบริการอุปกรณใตน้ํา กิจการใหบริการตรวจสอบมลภาวะของน้ําทะเล 
รวมถึงกิจการใหบริการการขุดเจาะ การเปนสํานักงานเพื่อการลงทุน และการใหบริการทาเรือ สิทธิพิเศษท่ีสําคัญรวมถึงการไดรับยกเวนอากรขา
เขาสําหรับการนําเขาเครื่องจักรและการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับตั้งแตวันท่ีเริ่ม
มีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมหรือวันท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

เพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว กลุมบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับสิทธิและประโยชนท่ีไดรับนั้นตามท่ีระบุไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน

33 เครื่องมือทางการเงิน

กลุมบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินท่ีสําคัญไดแกความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียและความเสี่ยงดาน
การใหสินเช่ือ กลุมบริษัทใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบ้ีย และเพื่อชวยในการบริหารสภาพคลองของเงินสด 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบ้ีย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนความเสี่ยงท่ีตองเผชิญเนื่องจากกลุมบริษัทมีรายการซื้อและใหบริการสวนใหญเปน
เงินตราตางประเทศ สวนความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียเปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งความ
ผันผวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดังกลาว ดังตอไปนี้

ก) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย (cross currency and interest rate swap contracts)

เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 MOS ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของ MMPLC ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบ้ีย (cross currency and interest rate swap contract) กับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง สําหรับเงินกูระยะยาวในสกุลเงินบาท
จํานวน 328.7 ลานบาท โดยเงินกูดังกลาวมีสกุลเงินเดิมจํานวน 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีกําหนดชําระคืนในวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
เมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2554 เงินกูไดถูกชําระเต็มจํานวนและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียดังกลาวไดถูกยกเลิก 
กําไรจากการยกเลิกสัญญาดังกลาวไดรับรูในงบกําไรขาดทุนจํานวน 9.9 ลานบาท

เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 MOS ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียอีกฉบับหนึ่งกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแหงหนึ่ง สําหรับวงเงินกูระยะยาวในสกุลเงินบาทจํานวน 786.2 ลานบาท โดยเงินกูดังกลาวมีสกุลเงินเดิมจํานวน 22.5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และมีกําหนดเวลาชําระคืนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2554 สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียไดถูกยกเลิกสัญญากอนกําหนดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการชําระเงินกู กําไรจากการ
ยกเลิกสัญญาดังกลาวไดรับรูในงบกําไรขาดทุนจํานวน 72.1 ลานบาท ตอมา MOS ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบ้ียฉบับใหม ซึ่งไดมีการแกไขเงื่อนไขของวันทําการ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เงินกูมียอดคงเหลือ 653.9 ลานบาท โดยเงินกู
ดังกลาวมีสกุลเงินเดิมจํานวน 21.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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33 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)

ก) สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ีย (cross currency and interest rate swap contracts) (ตอ)

เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 Nemo Subsea AS ซึ่งเปนบริษัทยอยของ MOS เขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (interest rate
swap contract) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง สําหรับวงเงินกูระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 45.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ มูลคาเงินตนใน
สกุลเงินตางประเทศของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียคงคาง ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เปนจํานวนท้ังสิ้น 19.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
จํานวน 19.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 21.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 21.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งจะครบกําหนดชําระคืนในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2555 และเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตามลําดับ

เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554 บริษัทไดเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตรา
ดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งสําหรับหุนกูอายุ 5 ปและ 7 ปในสกุลเงินไทยบาทเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 
3.60 ตอปและ 3.82 ตอป ตามลําดับ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 หุนกูมียอดคงเหลือจํานวน 127.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 :
62.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยหุนกูนี้มียอดตามสกุลเงินเดิมจํานวน 4,000 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 2,000 ลานบาท)

เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 UMS ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งสําหรับเงินกูยืม
ระยะยาวในสกุลเงินบาท เงินกูมีสกุลเงินเดิมจํานวน 500 ลานบาท ซึ่งมีกําหนดชําระคืนในวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยสัญญา
ดังกลาวไดแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียลอยตัวสําหรับสกุลเงินบาทประจํา 6 เดือนบวกรอยละ 1.25 ตอป เปนอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 
4.37 ตอป ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เงินกูมียอดคงเหลือจํานวน 475 ลานบาท

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ีในงบดุล มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ
อัตราดอกเบ้ียท่ีเปนสินทรัพย (หนีส้ิน) (42,411) 212,925 (55,383) 80,767

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ พันเหรียญสหรัฐฯ

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียท่ีเปนหนี้สิน 4,212 5,237 - -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียท่ีเปนหนี้สิน 1,265 - - -

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบ้ียไดคํานวณโดยใชอัตราท่ีกําหนดโดยธนาคารคูสัญญา 
โดยถือเสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันท่ีในงบดุล
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33 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)

ข) สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา

UMS ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งเกี่ยวของกับทรัสตรีซีท ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ยอดคงคางตามสัญญาดังกลาวซึ่งวันครบ
กําหนดชําระเงินอยูในระหวางวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2553 : ระหวางวันท่ี 4 ตุลาคม 
พ.ศ. 2553 ถึงวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553) มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

4.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ท่ีอัตรา 30.57 - 31.26 บาท
ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ
(พ.ศ. 2553 : 7.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ท่ีอัตรา 30.72 - 32.50 บาท
ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 142,209 230,858 - -

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ีในงบดุล มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาท่ีเปนสินทรัพย
(หนี้สิน) 1,440 (9,264) - -

มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาคํานวณโดยใชอัตราท่ีกําหนดโดยธนาคารคูสัญญา โดยถือ
เสมือนวาไดยกเลิกสัญญาเหลานั้น ณ วันท่ีในงบดุล

ค) สัญญา foreign currency collar

ในระหวางป พ.ศ. 2550 บริษัทยอย 2 แหงไดทําสัญญา foreign currency collar เพื่อจํากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนท่ีเกี่ยวของกับสัญญากอสรางเรือในสกุลเงินเยนจํานวน 2 ลํา เปนมูลคาท้ังสิ้น 7,353 ลานเยน สัญญาดังกลาวกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนต่ําสุดและสูงสุดอยูระหวาง 105 เยน ถึง 120 เยน ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 ถึงวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2554 สําหรับสัญญาฉบับแรก และวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
สําหรับสัญญาฉบับท่ีสอง กําไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากสัญญาดังกลาวไดรับรูเปนรายไดในปการเงิน พ.ศ. 2554 จํานวน 314 ลานบาท
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33 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ)

ค) สัญญา foreign currency collar (ตอ)

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญา foreign currency collar ณ วันท่ีในงบดุล มีดังตอไปนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรพัย - 266,064 - -

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ

รายไดสวนใหญของกลุมบริษัท ซึ่งไดแกคาระวางเรือนั้น ลูกคาจะจายใหลวงหนาหรือจายใหกอนลูกคารับสินคาจากกลุมบริษัท ดังนั้น 
ผูบริหารจึงมีความเห็นวาความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือไมเปนสาระสําคัญและคาใชจายในการปองกันความเสี่ยงไมคุมกับประโยชน
ท่ีไดรับ กลุมบริษัทไมไดทําสัญญาอนุพันธทางการเงินใดท่ีเกี่ยวของกับความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ

มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา และเงินใหกูแก
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูระยะสั้น เจาหนี้การคา เงินกูจาก
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน และเงินกูระยะยาว

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

34 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปนกองทุน
จดทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ตามระเบียบกองทุน พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนจนถึงอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือน และกลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนนี้ดวยเชนกัน 
บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง เพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2532)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
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35 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน

35.1 ภาระผูกพันฝายทุน

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันฝายทุนจากสัญญากอสรางโกดังเก็บสินคา เรือเดินทะเล และอุปกรณสําหรับเรือ แตยังไมไดรับรูเปนหนี้สิน ณ วันท่ี 
30 กันยายน ดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ลาน ลาน ลาน ลาน

- เหรียญสหรัฐฯ 71.1 91.9 - -
- เยน - 3,688.4 - -
- ดองเวียดนาม 19,535 - - -

35.2 ภาระผูกพันอ่ืน

ก) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา

จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีกลุมบรษิัทตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีไมสามารถยกเลิกได มีดังตอไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภายใน 1 ป 60,204 784,575 - -
ระหวาง 1 ป แตไมเกิน 5 ป 11,619 55,546 - -
มากกวา 5 ป 31,913 16,042 - -

ข) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถานหิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 UMS ซึ่งเปนบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถานหินกับผูผลิตถานหินใน
ตางประเทศจํานวนหนึ่ง ราคาของถานหินสามารถเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของถานหินตามสูตรการคํานวณท่ีระบุใน
สัญญา นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 UMS มีภาระผูกพันตามสัญญาขายถานหินแกผูประกอบการในประเทศในปริมาณ
เมตริกตันท่ีแนนอนดวยราคาท่ีคงท่ีตามสัญญา (พ.ศ. 2553 : ไมมี)

ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือ

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 UMS มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือ กับผูใหเชาเรือในอัตราคาระวางตามท่ีกําหนดในสัญญาซึ่งมี
จํานวนคงเหลือ 3 เท่ียว (พ.ศ. 2553 : 7 เท่ียว)

ง) ภาระผูกพันอ่ืน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2554 บริษัทยอยของ MMPLC มีภาระผูกพันอ่ืนเปนจํานวนประมาณ 63.9 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 62.3 ลานบาท)
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35 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน (ตอ)

35.3 สัญญาท่ีสําคัญ

ก) สัญญาเชาเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะน้ํามัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

สัญญาใหเชาระยะยาว 
จํานวนเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะน้ํามัน 3 4 - -
ระยะเวลา (เดือน) 2 - 11 6 - 24 - -

สัญญาเชาระยะยาว 
จํานวนเรือเดินทะเล 1 6 - -
ระยะเวลา (เดือน) 3 2 - 14 - -

ข) โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP)

เมื่อวันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงโครงการ EJIP กับผูบริหารหลักของบริษัทและบริษัทยอยบางบริษัท 
วัตถุประสงคของโครงการ EJIP นี้เพื่อรักษาพนักงานตามผลการปฏิบัติงานในระดับบริหารของบริษัท อายุโครงการมีกําหนด 3 ปนับจากวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2553 และสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สมาชิกโครงการ EJIP จะตองจายเงินสมทบเปนจํานวนรอยละ 4 ของ
เงินเดือนในวันท่ีท่ีไดกําหนดไวในโครงการทุกเดือน และจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทยอยบางแหงเปนจํานวนรอยละ 7 ของ
เงินเดือนสมาชิก ในแตละเดือน เงินสมทบจากสมาชิกและจากกลุมบริษัทจะนําไปซื้อหุนของบริษัท ซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในวันท่ีท่ีกําหนดไว สมาชิก EJIP สามารถขายหุนของบริษัทไดเมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งปหลังจากวันท่ีสิ้นสุดโครงการหรือวันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เงินสมทบท่ีกลุมบริษัทจายใหแกสมาชิกของโครงการ EJIP บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวของ

35.4 หนี้สินท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

บริษัทและกลุมบริษัทไดคํ้าประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้

30 กันยายน พ.ศ. 2554
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

ลานบาท ลานเหรียญสหรัฐฯ ลานบาท ลานเหรียญสหรัฐฯ
หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกให

ในนามกลุมบรษิัท 32.6 1.3 - -

ภาระคํ้าประกันโดยกลุมบริษัทแกสถาบัน
การเงินเพื่อคํ้าประกันวงเงินสนิเช่ือ
และการซื้อวัตถุดิบ 730.2 285.5 76.3 106.1
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35 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน (ตอ)

35.4 หนี้สินท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (ตอ)

30 กันยายน พ.ศ. 2553
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิัท

ลานเหรียญ ลานเหรียญ
ลานบาท สหรัฐฯ ลานเยน ลานริยัล ลานบาท สหรัฐฯ ลานเยน

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกให
ในนามกลุมบรษิัท 46.5 0.1 - 14.5 - - -

ภาระคํ้าประกันโดยกลุมบริษัทแกสถาบัน
การเงินเพื่อคํ้าประกันวงเงินสนิเช่ือ
และการซื้อวัตถุดิบ 1,080.2 169.7 817.0 14.5 119.0 60.1 817.0

36 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน

บริษัท

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษัทไดซื้อคืนและยกเลิกหุนกูเปนจํานวนเงิน 3.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปนจํานวนรอยละ 9.04 ของ
ยอดคงเหลือของหุนกู ยอดเงินตนคงเหลือหลังจากซื้อคืนและยกเลิกหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีจํานวน 31.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีราคา
แปลงสภาพอยูท่ี 50.35 บาทตอหุน

บริษัทยอย - Soleado

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 Soleado ไดเขาซื้อสัดสวนการไดรับผลประโยชนจํานวนรอยละ 47.07 ในบริษัท SERI ซึ่งประกอบธุรกิจการ
ดําเนินงานเหมืองถานหินในประเทศฟลิปปนส การเขาซื้อสัดสวนดังกลาวมีผลให Soleado มีสัดสวนการออกเสียงในท่ีประชุมใน SERI เปน
จํานวนรอยละ 40 Soleado ถือหุนสามัญใน SERI จํานวน 240,000,000 หุนและหุนบุริมสิทธิจํานวน 266,787,012 หุน โดยหุนบุริมสิทธิมีสิทธิใน
การไดรับผลประโยชนเปนจํานวน 1.5 เทาของหุนสามัญ โดยราคาหุนสามัญมีราคา 0.0395 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุนและราคาหุนบุริมสิทธิมีราคา 
0.0593 เหรียญสหรัฐฯ ตอหุน มูลคาเงินลงทุนโดย Soleado มีจํานวน 25.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในจํานวนนี้ไดรวมหุนใหมจํานวน 5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยท่ีจํานวนเงิน 20.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการแปลงสภาพเงินกูยืมและดอกเบ้ียท่ีใหแก Merton ซึ่งกูยืมเพื่อวัตถุประสงคใน
การดําเนินธุรกิจเหมืองถานหินของ SERI โดย Merton ไดตกลงโอนยอดหนี้คางชําระให SERI เปนลูกหนี้แก Soleado จํานวน 17.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ รวมดอกเบ้ียคางจายเปนจํานวน 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และยอดคางชําระเหลานี้ไดแปลงสภาพเปนทุนใน SERI ตามท่ีไดกลาวขางตน

บริษัทยอย - UMS

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครไดมีคําสั่งใหผูประกอบกิจการถานหินในจังหวัดสมุทรสาครระงับการประกอบกิจการถานหินทุกกรณี ตั้งแตวันท่ี 

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ผูวาราชการ

จังหวัดสมุทรสาครไดมีคําสั่งใหดําเนินการขนยายถานหินได ซึ่ง UMS จะปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวตอไป
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โครงสร้างรายได้13

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  

เป็นเงินรวม 18,856,505 บาท 

 

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นเงิน 

1,467,843 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

และบัตรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) การยื่นชำระภาษีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษี 

   ล้านบาท 

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

2554 % 2553 % 2554 % 2553 % 2554 % 2553 % 

รายได้จากการบริการ             

 ค่าระวาง 5,754.19 100.00% 10,157.15 100.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

 ค่าบริการจากธุรกิจ 
 นอกชายฝั่ง 

- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 5,542.82  100.00% 3,476.37  100.00% 

 ค่าบริการอื่นและ 
 ค่านายหน้า 

106.17  30.83% 367.76  62.43% 238.25  69.17% 221.35  37.57% - 0.00% - 0.00% 

รายได้จากการขาย - 0.00% - 0.00% 6,249.44  100.00% 4,675.90 100.00% - 0.00% - 0.00% 

รายได้จากการดำเนินงาน 
(ก่อนการตัดรายการ
ระหว่างกัน) 

5,860.36 32.76% 10,524.91 55.69% 6,487.69  36.26% 4,897.25 25.91% 5,542.82  30.98% 3,476.37  18.39% 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี14
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ปัจจัยความเสี่ยง15

การบริหารความเสี่ยง 

 การบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง  

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านการเงิน ข้อมูลความเสี่ยงโดยรวมนี้แสดงถึงความเสี่ยงหลักซึ่งเป็น  

ที่ทราบแก่ บริษัทฯ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายทางกลยุทธ์และการเงินของ บริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม 

ข้อมูลความเสี่ยงโดยรวมนี้ไม่ได้รวมความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ มีความเสี่ยงบางอย่างซึ่งยังไม่

เป็นที่ทราบแก่ บริษัทฯ หรือเป็นความเสี่ยงซึ่งในขณะนี้เชื่อว่าไม่มีนัยสำคัญ แต่ในที่สุดแล้วอาจมีผลกระทบอย่างสำคัญ  

ต่อธุรกิจ วัตถุประสงค์ รายได้ เงินได้ สินทรัพย์ สภาพคล่องหรือทรัพยากรทุนของ บริษัทฯ ได้ 

 การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฎจักรการวางแผนธุรกิจและการพิจารณาทบทวนแผน นโยบายความ

เสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจได้ตามสมควรว่าบริษัทฯ จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยการประสานการควบคุมของฝ่ายบริหารเข้ากับการดำเนินงานประจำวัน และการตรวจสอบให้

เป็นที่แน่นอนว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องชี้ถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญและ

ดำเนินมาตรการรับมือกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

 การเขา้รบัความเสีย่งเปน็สว่นหนึง่ของพฤตกิรรมแบบผูป้ระกอบการ กระบวนการบรหิารความเสีย่งชว่ยสนบัสนนุ  

ให้ผู้บริหารเข้ารับความเสี่ยงโดยอยู่ภายใต้การควบคุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และโอกาสอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย

ในเชิงกลยุทธ์ของ บริษัทฯ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหมายในด้านลบอันเป็นผลมาจาก

กระบวนการ บุคลากรและระบบภายใน หรือจากเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานจริงของแต่ละธุรกิจ 

ส่วนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบครอบคลุมถึงความล้มเหลวที่ไม่คาดหมายในการดำเนินการหรือการ

ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสม ในส่วนของความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัทฯ ได้จำแนกออกเป็นความ

เสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของราคาน้ำมันและคู่สัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ   

ไม่ได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก การดำเนินงานของ บริษัทฯ จึงเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศต่างๆ ทั่วโลกซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินได้ของ บริษัทฯ  

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ บริษัทฯ ได้รับอิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและในแต่ละประเทศที่ บริษัทฯ 

ดำเนินธุรกิจอยู่ ตัวอย่างเช่น อัตราการว่างงานอย่างสูงในบางประเทศและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเสถียรภาพการ

เติบโตอย่างสูงในระยะยาวของเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลให้อุปสงค์ปรับลดลงและสภาพแวดล้อมทางตลาดในธุรกิจของ 

บริษัทฯ มีความท้าทายยิ่งขึ้น ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ตลอดจนความขัดแย้ง

ทางการเมืองทั่วโลกซึ่งรวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่นๆ  อาจจะยังคงมีผลกระทบต่อปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจมหภาค และตลาดทุนและตลาดสินเชื่อระหว่างประเทศต่อไป ส่วนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง

อาจมีผลกระทบในด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และอาจส่งผลให้การ

กำหนดงบประมาณและการประมาณการของ บริษัทฯ มีความยากยิ่งขึ้น 

 บริษัทฯ อาจมีความยากลำบากในการวางแผนและบริหารจัดการการดำเนินงานเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองที่

ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่คาดหมาย เช่น การควบคุมการนำเข้า

หรือส่งออกเงินตราต่างประเทศ กฎระเบียบทางด้านการเดินทะเลที่เพิ่มขึ้น หรือข้อจำกัดในการส่งผลตอบแทนสำหรับ

การลงทุนจากต่างประเทศกลับออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากตลาดเกิดใหม่เริ่มมีความสำคัญยิ่งขึ้นสำหรับการ

ประกอบการของ บริษัทฯ จึงเป็นที่คาดหมายว่าความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะเพิ่มขึ้นด้วย และอาจมีผลกระทบในทาง

ลบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ 
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 บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ซึ่งกำหนดขึ้นโดยแต่ละหน่วยธุรกิจเป็น

ระยะ การพิจารณาทบทวนดังกล่าวมุ่งเน้นที่การรักษาหรือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การบ่งชี้โอกาสสำหรับ

การเติบโตเพิ่มเติม และการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มทางด้านอุตสาหกรรม กฎระเบียบหรือเศรษฐกิจ

มหภาคซึ่งมีผลกระทบต่อแต่ละธุรกิจ ในทุกๆ เดือน คณะผู้บริหารจะประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ

กลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้น เพื่อความมั่นใจถึงการบรรลุ  

เป้าหมายที่กำหนด นอกจากการใช้ทักษะความสามารถภายในองค์กรในกระบวนการตรวจติดตามและพิจารณา

ทบทวนนี้แล้ว ผู้บริหารยังปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมและการเงิน และสื่อสารกับสถาบันและ  

แหล่งอื่นๆ ที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

สมมุติฐานต่างๆ การพิจารณาทบทวนอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 เนื่องจากธุรกิจของ บริษัทฯ จำนวนหนึ่งต้องการเงินลงทุนสูงมาก เวลา ลักษณะ การกำหนดราคาและการ

จัดหาเงินลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมและกิจกรรมใหม่จึงมีความสำคัญมาก 

 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนที่เข้มงวดและติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ

ลงทุนใหม่ บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการใช้แนวทางโดยละเอียด และ  

การพิจารณาทบทวนการลงทุนที่สำคัญทั้งหมดแบบหลายระดับ 

 การเข้าซื้อกิจการใหม่เมื่อเร็วๆ นี้อาจทำให้ บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงในการควบรวมระบบงาน (integration 

risks) และเป็นการท้าทายผู้บริหารที่จะลดความซับซ้อนของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงในการควบรวมระบบงานอาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ การรวมบุคลากรฝ่ายขายและบริการ   

โลจิสติกส์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน ความยากลำบากและความซับซ้อนใน  

การควบรวมระบบงานอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ อาจมี  

ค่าใช้จ่ายทางด้านการควบรวมกิจการ การบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการควบรวมระบบ 

 นอกจากนี้ อาจเป็นการยากสำหรับ บริษัทฯ ที่จะประสบความสำเร็จในด้านการลดความซับซ้อนของโครงสร้าง

องค์กรและการประหยัดค่าใช้จ่าย การเข้าซื้อกิจการอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสินทรัพย์ถาวรที่มี  

อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งรวมถึงค่าความนิยม การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจที่ไม่คาดหมายล่วงหน้าอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของ บริษัทฯ 

 เนื่องจากกลุ่มได้เติบโตขึ้นและได้เพิ่มกิจกรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ความซับซ้อนของการดำเนิน

งาน และทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการการดำเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้  

เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 

 ในขณะนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีทั้งบริษัทย่อยซึ่งกลุ่มเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทร่วม โดยบริษัทเหล่านี้จำนวนหนึ่ง

จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งต่างๆ นอกเหนือไปจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(ซึง่กลา่วถงึทา้ยนี)้ การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของกลุม่ทัง้ในธรุกจิเดมิและโดยผา่นการลงทนุใหม ่จะกอ่ใหเ้กดิความทา้ทาย 

ที่ไม่สิ้นสุดในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ และการจัดให้มีทรัพยากรบุคคลซึ่งมีคุณภาพสูงเพื่อการควบคุมดูแล เพื่อที่

จะลดความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอย่างมากในการสรรหา ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และแผน 

การรักษาบุคลากรเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางด้านบุคลากรตามที่คาดหมาย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารจะปรึกษาหารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่สำคัญกับทุกสายธุรกิจและฝ่ายบริหารธุรกิจ

เปน็ระยะ และจดัการประชมุผูบ้รหิารทกุไตรมาสเพือ่ปรกึษาหารอืประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรบคุคลเปน็การเฉพาะ 
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ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

กลุ่มธุรกิจขนส่ง 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจขนส่ง 

 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ในฐานะเจ้าของและผู้ประกอบการเรือเดินทะเลที่ดำเนินธุรกิจ

อย่างไม่มีขีดจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติทางทะเล อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพ

แวดล้อมซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียกร้องค่าชดเชยจำนวนมาก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า/ทรัพย์สิน   

และการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของเครื่องจักร ความผิด

พลาดของมนุษย์ การเมืองในประเทศต่างๆ การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย การปล้นสะดม สภาพอากาศที่รุนแรง 

และกรณีและเหตุการณ์อื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นหรือการสูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถ  

จัดทำการประกันภัยกับอุตสาหกรรมการประกันภัยระหว่างประเทศได้เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเกือบทั้งหมดเหล่านี้   

อันเป็นมาตรฐานสำหรับเจ้าของ/ผู้ประกอบการเรือระหว่างประเทศ ดังนั้น บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแห้ง  

เทกองจึงมีความคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับกรณีและเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยจะแตกต่าง

กันไปตามความเสี่ยงต่างๆ ที่สามารถเล็งเห็นได้ของบริษัท 

 การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่กว้างและมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ การไม่ปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบเหล่านี้อาจส่งผลให้เรือถูกกักกัน และนำไปสู่การสูญเสียรายได้หรือการเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้เช่าเรือ   

รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สำคัญในการปรับปรุงเรือหรือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  

มีความระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ และมีการดำเนินงานตามมาตรฐานทางด้านเทคนิคและความปลอดภัยที่กำหนด

ระหว่างประเทศ 

 ในการดำเนินงานของเรือ จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ เช่น ลูกเรือ ในทำนองเดียวกัน   

การบริหารจัดการบริษัทจำเป็นต้องมีผู้จัดการซึ่งมีความสามารถในระดับองค์กร ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ทาง

วิชาการ การสรรหาและรักษาบุคลากรดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจ

ขนส่งสินค้าแห้งเทกอง อย่างไรก็ดี ด้วยการใช้นโยบายพนักงานที่เป็นธรรมและเหมาะสม บริษัทฯ จึงประสบความ

สำเร็จในด้านการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถและคุณสมบัติสูง 

 เนื่องจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองได้เพิ่มระดับของการทำสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า 

ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันจึงสูงขึ้นด้วย เพื่อลดความเสี่ยงนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาป้องกันความ

เสี่ยงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า ซึ่งทำให้บริษัทสามารถตรึงต้นทุนไว้ได้  

ส่วนหนึ่ง 

 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือมีวัฎจักรและต้องประสบกับความผันผวนในด้านความสามารถในการทำกำไร 

มูลค่าของเรือและอัตราค่าเช่าเรือ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอุปทานและอุปสงค์ของปริมาณการขนส่ง 

 จากความไม่แน่นอนและความผันผวนอย่างมากในตลาดที่ซึ่งอัตราค่าเช่าเรืออาจปรับขึ้นหรือปรับลดอย่าง

รวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าเป็นการรอบคอบที่จะประกันรายได้ในอนาคตด้วยการใช้อัตราค่าเช่าเรือที่สูงตาม

สมควรเมื่อเป็นไปได้ เพื่อรองรับการปรับลดอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของอัตราค่าเช่าเรือในตลาดให้เช่าระยะสั้น เพื่อที่  

จะจำกัดความผันผวนนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะให้บริการกองเรือที่หลากหลายและมีความสมดุล บริษัทฯ แบ่งเรือ

จำนวนหนึ่งเพื่อให้เช่าเหมาลำแบบระยะยาวโดยมีสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้าและให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง

เป็นส่วนประกอบ อุปสงค์ในธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้นมาจากปริมาณสินค้าที่ต้องการให้เรือของบริษัทฯ ทำการขนส่ง 

การเกิดขึ้นของอุปสงค์นี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจของโลกเป็นสำคัญ ภาวะการเติบโตและการค้า  
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ที่ตกต่ำอย่างรุนแรงอาจเป็นการลดอุปสงค์ของเรือ อุปสงค์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีกสองสามปี

ข้างหน้าซึ่งเป็นที่คาดว่าจะมีเรือใหม่เข้าตลาดเป็นจำนวนมาก อาจนำไปสู่การปรับลดของอัตราค่าเช่าเรือได้ 

 เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีความเสี่ยงทางด้านคู่สัญญา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความฝืดเคืองทางด้านการเงิน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านคู่สัญญาที่

เกี่ยวข้องกับการเช่าเรือระยะยาวอยู่เสมอ และได้ใช้ขั้นตอนการประเมินที่เหมาะสมก่อนเข้าทำสัญญาเช่าเรือ นอกจากนี้ 

บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองได้รักษามาตรฐานในเรื่องการชำระเงินอย่างเข้มงวดโดยไม่คำนึงถึงความ

น่าเชื่อถือทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ในช่วงที่ตลาดซบเซาในรอบปีที่ผ่าน บริษัทฯ จึงไม่มีความสูญเสียที่มีนัยสำคัญ  

อันเนื่องจากการผิดสัญญาของผู้เช่าเรือ 

 รายได้ของบริษัทฯ ได้รับมาจากลูกค้าจำนวนหนึ่ง และธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาลูกค้าเพียงราย

เดียว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงในด้านการกระจุกตัวของธุรกิจกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือการสูญเสียธุรกิจ

จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ และจะไม่ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย  

รายได้ในทันทีและอย่างมีนัยสำคัญ 

สถานการณ์โลกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 

 ในอดีต ความขัดแย้งทางการเมืองได้ส่งผลให้เกิดการจู่โจมเรือเดินทะเล การวางทุ่นระเบิดใต้น้ำ และการจู่โจม

ในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการขัดขวางการเดินเรือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ พฤติกรรมการก่อการร้ายและโจรสลัดได้ส่งผล

กระทบต่อเรือสินค้าในน่านน้ำทวีปต่างๆ  อาทิ ในบริเวณทะเลตะวันออกกลางและทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ การ  

คว่ำบาตรทางการทูตก็ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทขนส่งทางทะเลที่มีสัญญากับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เหตุการณ์เหล่านี้

ล้วนแล้วแต่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 

 การจู่โจมโดยโจรสลัดที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง  และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในรอบสามปีที่ผ่านมา ทำให้

บริษัทฯ ได้จัดหามาตรการเพิ่มเติมที่สำคัญในเรื่องของการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การฝึกฝน กระบวนการ 

และการอบรมลูกเรือก่อนที่จะนำเรือเข้าไปในเขตของโจรสลัด นอกจากนี้ ยังรวมถึงมาตรการการติดตั้งแนวรั้ว  

ลวดหนามที่พันรอบตลอดลำตัวเรือ การป้องกันห้องพักของลูกเรือและห้องบังคับการเรือ เครื่องมือป้องกันร่างกายและ

ศีรษะแบบทหาร และการใช้เส้นทางเชื่อมต่อทางทะเลที่มีการตรวจตรา นอกจากนี้ ยังมีการแสวงหามาตราการป้องกัน

และขัดขวางอื่นๆ กับที่ปรึกษาฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อ

คุ้มครองภาระที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เรือถูกโจรสลัดยึดหรือถูกจับเรียกค่าไถ่   

กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง  

 อุตสาหกรรมการให้บริการงานนอกชายฝั่งนั้นขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่   

ซึ่งได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

 เมอร์เมดเป็นผู้ให้บริการงานนอกชายฝั่งแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจงานบริการนอก

ชายฝั่งของเมอร์เมดอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนราคาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อ

กิจกรรมการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเมอร์เมดให้  

บริการอยู่  
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 บริษัทต่างๆ ที่สำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสำรวจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาตลาด

ของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้อุปสงค์ของงานบริการนอกชายฝั่งต่างๆ ของเมอร์เมดลดตามลงไปด้วย 

ปริมาณกิจกรรมการผลิตและขุดเจาะที่ลดลงเป็นระยะเวลานานอาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและธุรกิจ  

ของบริษัทฯ 

 อุปสงค์ของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง มีความผันผวน และผลของการดำเนิน

งานบริการนอกชายฝั่งต่างๆ อาจมีความผันผวน 

 อุปสงค์ของการบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดในช่วงเวลาที่มีอุปสงค์สูงแต่อุปทานมีอยู่จำกัดจะมีอัตราค่าเช่า

เรือสูง แต่ส่วนใหญ่มักจะตามด้วยช่วงเวลาที่มีอุปสงค์ต่ำ ทำให้อุปทานล้นตลาด และมีผลทำให้อัตราค่าเช่าเรือต่ำ   

การที่มีเรือสั่งต่อใหม่ เรือที่มีการปรับปรุงสภาพ เรือขุดเจาะ หรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลนำกลับมาใช้  

ปฏิบัติงานอีก และเรือต่างๆ เหล่านี้เข้ามาในตลาดทำให้เกิดอุปทานในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ยากต่อการขึ้นอัตรา

ค่าเช่าเรือ หรืออาจมีผลทำให้อัตราค่าเช่าเรือลดลงไป ช่วงเวลาที่มีอุปสงค์ต่ำทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และ

ทำให้สินทรัพย์ต่างๆ ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในบางช่วงเวลา ทรัพย์สินที่ให้บริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดอาจต้อง

ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน หรือไม่เช่นนั้นแล้วเมอร์เมดต้องยอมทำสัญญาที่ได้รับค่าตอบแทนต่ำตามสภาพตลาดใน

อนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของเมอร์เมดในการต่อสัญญา หรือทำสัญญาใหม่ และเงื่อนไขของสัญญาเหล่านี้ขึ้น

อยู่กับสภาวะต่างๆ ของตลาดในเวลาที่มีการพิจารณาสัญญาต่างๆ ดังกล่าว  

 นอกจากนี้ เนื่องด้วยสัญญาการให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสัญญาระยะสั้น   

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาวะตลาดสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เนื่องด้วยธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดเป็นธุรกิจที่ทำสัญญาเป็นโครงการ ดังนั้น กระแสเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝั่งจึงไม่อาจคาดเดาได้และอาจไม่สม่ำเสมอ และจากความผันผวนของอุปสงค์ อาจทำให้ผลประกอบ

การของเมอร์เมดผันผวนได้ 

 กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือ การให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีสัญญาระยะยาวซึ่งจะช่วยให้มีรายได้ที่จะไม่ได้รับผล

กระทบจากสภาพตลาดระยะสั้น และยังเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาด 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของกลุ่มมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานหลายประการ 

 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดมีความเสี่ยงหลายอย่างที่มาจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

อาทิ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ระเบิด การทะลักของน้ำมันออกจากบ่อ การเผชิญกับความดันผิดปกติ การระเบิด  

ของปล่องภูเขาไฟ ท่อน้ำมันแตกและน้ำมันรั่ว ความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้อาจมีผลตามมาอย่างร้ายแรง รวมทั้งการ  

สูญเสียของชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ของเมอร์เมดหรือของบริษัทลูกค้า   

สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อการบาดเจ็บของบุคคล ผลกระทบต่างๆ ทางการเมือง 

และความเสียหายต่อชื่อเสียงของเมอร์เมด 

 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมดยังมีความเสี่ยงจากความขัดข้องของอุปกรณ์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการ

ซ่อมแซมนานและทำให้รายได้ของเมอร์เมดต้องสูญเสียไป ความล้มเหลวในระบบการทำงานหลักอาจทำให้เกิดการ  

สูญเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียต่อเรือและอุปกรณ์ และข้อพิพาททางการเมือง  

หรือทางกฏหมายที่ยืดเยื้อและมีผลเสียต่อชื่อเสียงของเมอร์เมด 

 เมอร์เมดลงทุนอย่างต่อเนื่องในกองเรือ โดยเน้นการบำรุงรักษาอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการเข้าซ่อมแซมตาม

กำหนดระยะเวลา เพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้านความบกพร่องของอุปกรณ์ นอกจากนี้เมอร์เมดยังคงเน้นย้ำด้านความ

ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวทางความ
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ปลอดภัยที่ชัดเจน รวมไปถึง การจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด และจัดโครงการเพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าก็มีการตรวจสอบกองเรืออยู่เป็นประจำ และได้ให้ข้อมูลกับ

เมอร์เมดเพื่อบันทึกในโครงการตรวจซ่อมและบำรุงรักษากองเรือ 

 ลูกค้าในตลาดเฉพาะกลุ่มของธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่งมีจำนวนจำกัด และการสูญเสียลูกค้าที่สำคัญ  

อาจทำให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 ลูกค้าที่มีศักยภาพในธุรกิจนี้มีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะในธุรกิจขุดเจาะ และจำนวนโครงการที่มีศักยภาพใน

ธุรกิจบริการนอกชายฝั่งก็มีจำนวนจำกัดเช่นกัน ในปีหนึ่งๆ จำนวนสัญญา และโครงการไม่กี่โครงการ มีสัดส่วนที่

สำคัญต่อรายได้ของธุรกิจบริการนอกชายฝั่งของเมอร์เมด นอกจากนี้เนื่องด้วยเมอร์เมดมีเรือขุดเจาะทั้งสิ้น 2 ลำ   

การสูญเสียลูกค้าของธุรกิจการขุดเจาะไปรายหนึ่งทำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจขุดเจาะ และอาจส่งผลถึงรายได้และ  

ผลกำไรของเมอร์เมดโดยรวม ถ้าเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าที่สูญเสียไปได้ 

 นอกจากนี้ รายได้และกำไรของเมอร์เมดอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าลูกค้าสำคัญรายใด

ของเมอร์เมดยกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับเมอร์เมด และเมอร์เมดไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้า

เหล่านี้ได้ 

 เมอร์เมดต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความสัมพันธ์และชื่อเสียงที่ดีของเมอร์เมดกับลูกค้ารายใหญ่ทุกราย 

และ ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีลูกค้ารายใดเลยที่ยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับเมอร์เมดอันเนื่องมาจากผลการทำงานของเมอร์เมด 

หรือแม้แต่เมอร์เมดเองก็ไม่เคยมีปัญหาในการเข้าไปประมูลสัญญาฉบับใหม่ๆ จากลูกค้าที่เคยให้งานประมูล ในเรื่อง

ของเทคนิคที่ด้อยคุณภาพ 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน  

ความเสี่ยงจากการขนส่ง 

 UMS นำเข้าถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นประจำ โดยจะใช้เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองหรือเรือลำเลียง 

มีความเสี่ยงที่เป็นไปได้อยู่สองประการในด้านนี้ คือ ความพร้อมของเรือที่จะใช้ขนส่ง และอัตราค่าระวางเรือที่อาจจะ

ผันผวนในช่วงระยะเวลาที่จะมีการขนส่ง 

 UMS ตระหนักถึงสถานการณ์เหล่านี้ดีและได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการเข้าทำสัญญาระยะยาวแบบมีกำหนดเวลา 

(fixed long term contracts) กับผู้ขนส่งสินค้าและ/หรือสัญญาแบบทันที (spot contracts) ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ

การขนส่งสินค้าแห้งเทกองของบริษัทฯ ก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการปรับปรุงข้อมูลและการวิเคราะห์ความ

เคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางทุกสัปดาห์ ซึ่งทำให้ UMS สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูล 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการจัดหาถ่านหิน 

 ปัจจัยหลักที่กระทบต่อการจัดหาและต้นทุนมีดังนี้ 

 1) ความพร้อมของอุปทานตามข้อกำหนดเฉพาะ/คุณภาพที่ต้องการ 

 2) ราคาตามข้อกำหนดเฉพาะ/คุณภาพที่ต้องการ 

 3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความพร้อมของอุปทานรวมถึงประสิทธิภาพของเหมืองและข้อกำหนดเกี่ยวกับความ

ต้องการจากผู้นำเข้ารายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงไฟฟ้าจากประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดียและเกาหลี นอกจากนี้   

UMS ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะและคุณภาพซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียอยู่เสมอ UMS จะระบุ

ความต้องการปริมาณนำเข้าเป็นรายปี ตลอดจนข้อกำหนดเฉพาะและคุณภาพที่ต้องการ ในขณะที่ปริมาณในส่วนของ  

ผู้จัดหารายใหญ่ของอินโดนีเซียอาจจะไม่อยู่ในระดับของประเทศนำเข้ารายใหญ่ที่กล่าวถึง แต่ผู้จัดหารายใหญ่ของ

อินโดนีเซียก็มีสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ขึ้นไปของการจัดซื้อของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดเฉพาะและคุณภาพจะ

อยู่ภายใต้การจัดการอย่างเคร่งครัดโดยสัญญาจัดหาถ่านหินซึ่งรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การปฏิเสธและค่าปรับ 

 จากมุมมองด้านราคา ดัชนีราคาถ่านหินส่วนใหญ่จะอิงตามราคาตลาดโลก ราคาของถ่านหินจะผันผวนตาม

อุปทานและอุปสงค์ทั่วโลก ดังนั้น ความผันผวนด้านราคาของปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าขาย UMS มี

การติดตามดัชนีราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิด และด้วยการใช้สัญญาการจัดหาถ่านหินแบบมีกำหนดเวลาคงที่ระยะยาว

และสัญญาการจัดหาถ่านหินแบบระยะสั้นซึ่งมีความสมดุลกัน UMS สามารถบริหารต้นทุนสินค้าขายได้ 

 ต้นทุนสินค้าขายของ UMS ประมาณร้อยละ 90 อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะรายได้ทั้งหมดเป็น

เงินบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบทางธุรกิจที่มีการนำเข้าถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซียและจำหน่ายให้กับ

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ดังนั้น UMS จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่เงินบาทไทยมีมูลค่าลดลง 

ต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าของ UMS จะสูงขึ้น UMS บริหารความเสี่ยงนี้ด้วยการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  

ล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับต้นทุนการนำเข้าทั้งหมด ดังนั้น UMS จึงสามารถลดความเสี่ยงทางด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนได้มาก 

ความเสี่ยงจากการคู่แข่งรายใหม่ 

 คู่แข่งรายใหม่หลายรายยังคงเข้ามาในตลาดจำหน่ายถ่านหินในประเทศไทย แต่เดิมนั้นจะเห็นว่าธุรกิจการค้า

ถ่านหินต้องการเงินลงทุนค่อนข้างน้อยในแง่ของอุปกรณ์และเครื่องจักร การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลให้เกิดการตัดราคา

และทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของผู้ค้าถ่านหินแคบลง 

 UMS ยังคงใช้กลยุทธ์หลักเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของตนออกจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 

ตัวอย่างเช่น UMS ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของถ่านหินที่เหมาะสมกับหม้อไอน้ำแต่ละประเภทตาม

ประเภทของอุตสาหกรรม รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าสำหรับการสอบถามทางด้านเทคนิคและที่เกี่ยวกับบริการอื่นๆ 

 UMS เป็นผู้ทำการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้เหมาะสมกับหม้อไอน้ำแต่ละประเภทที่ใช้โดยโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพื่อให้มั่นใจถึงการมีประสิทธิภาพสูงสำหรับลูกค้า ดังนั้น ด้วยฐานลูกค้าที่สำคัญ 

UMS จึงสามารถนำเข้าถ่านหินในปริมาณมากโดยใช้เรือขนาดใหญ่ขึ้นและมีค่าใช้จ่ายการขนส่งที่ต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบ

กับปริมาณและเรือที่มีขนาดเล็กกว่า 

 จากการที่ชุมชนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการของถ่านหิน เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานในระดับท้องถิ่น

และจังหวัดหลายแห่งได้ทำการบังคับใช้หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะคุ้มครอง

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม UMS ได้ปรับปรุงโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามและเหนือกว่าข้อกำหนดเหล่านั้น UMS 

ได้รับการรับรอง ISO 14001 ซึ่งจะเป็นการสร้างอุปสรรคที่สำคัญในการเข้าตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่จำนวน

มากซึ่งเคยลงทุนเพียงเล็กน้อย ในที่สุดแล้ว ผู้ประกอบการเหล่านั้นจะต้องทำการลงทุนที่สำคัญเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์

เครื่องจักรและที่ดินสำหรับลานกอง เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ทดแทนและการขยายตลาด 

 โดยทั่วไป ทรัพยากรพลังงานหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้แก่ น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ และ

ถ่านหิน น้ำมันเตาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากการจัดหาทำได้สะดวก การใช้งาน  

ไม่ยุ่งยากและง่ายต่อการบำรุงรักษา ก๊าซธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอุตสาหกรรมเนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมัน

เตา ส่วนการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 

 แนวโน้มราคาน้ำมันเตาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนในอุตสาหกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นตาม ในขณะ

เดียวกัน ราคาก๊าซธรรมชาติก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน และเป็นที่ชัดเจนว่าอุปทานของก๊าซธรรมชาติในประเทศกำลังมี  

แนวโน้มลดลง ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมเริ่มที่จะหาแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตและการจัดการต้นทุนการ

ผลิต ในขณะที่ถ่านหินยังเป็นแหล่งต้นทุนราคาถูกซึ่งมีความเป็นไปได้ แต่ผู้ผลิตหลายรายก็กำลังมองหาแหล่งพลังงาน

ทดแทน อาทิ แกลบ เศษไม้ และพลังงานชีวภาพอื่นๆ 

 อย่างไรก็ตาม ถ่านหินมีข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือกว่าแหล่งพลังงานอื่นๆ ในด้านต้นทุน และถ่านหินยังเป็น  

เชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานธรรมชาติอื่นๆ และอาจพบได้ในประเทศต่างๆ 

มากกว่า 100 ประเทศ 

 UMS คาดหวังว่าความต้องการถ่านหินจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ขณะที่ต้นทุนการผลิตจะมีความสำคัญมากขึ้นใน

ทุกอุตสาหกรรม หลายอุตสาหกรรมได้หันมาให้ความสนใจในถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานทดแทน สำหรับผู้ผลิตเดิม   

การพิจารณาเปลี่ยนจากการใช้หม้อไอน้ำซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินจะต้องการเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม 

ด้วยปัจจัยทั้งหมดที่นำมาพิจารณา ซึ่งรวมถึงต้นทุนเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา   

ผู้ผลิตอาจเห็นถึงผลตอบแทนที่ดีในการเปลี่ยนจากน้ำมันเตาเป็นถ่านหิน 

ความเสี่ยงจากชุมชนและที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ถ่านหินมีหลายประเภท ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต์ เมื่อนำถ่านหินมาเผาไหม้ 

ออกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกิริยากับถ่านหิน และก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ถ้ามีการสูดดมก๊าซซัลเฟอร์ได 

ออกไซด์หรือถ้าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สัมผัสกับผิวหนัง อาจทำให้ปอดอักเสบ และเกิดโรคภูมิแพ้ ในขณะเดียวกัน  

ฝุ่นผงจากถ่านหินก็อาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน 

 ปัจจุบัน UMS นำเข้าถ่านหินบิทูมินัสและซับบิทูมินัส ซึ่งมีกำมะถันในระดับต่ำ (ปริมาณกำมะถันอยู่ในช่วง  

0.1-1.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่น้ำมันเตามีกำมะถันอยู่ในช่วง 0.1-3.0 เปอร์เซ็นต์) ทำให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  

น้อยกว่า 

 เพื่อที่จะลดการรับรู้ในเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน UMS จึงได้

ติดตามกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดโดยสอดคล้องกับกฎข้อบังคับของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UMS ได้ลดการแพร่

กระจายของฝุ่นละอองด้วยการใช้ระบบการจัดเก็บแบบปิด การจัดให้มีผ้าใบคลุมรอบกองถ่านหิน การฉีดน้ำดักฝุ่นไม่

ให้ฟุ้งกระจาย การสร้างรั้วสูงรอบคลังสินค้า และการปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณที่ดินเพื่อดักฝุ่นละออง รถที่บรรทุก

ถ่านหินจะมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด และจะมีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะปล่อยออกเพื่อไม่ให้เศษถ่านหินตกลงบนถนน 
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจปุ๋ยและคลังสินค้าในเวียดนาม 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับราคาวัตถุดิบของปุ๋ย 

 ราคาวัตถุดิบของปุ๋ยทั้งในประเทศและทั่วโลกสามารถผันผวนได้ ดังนั้น บาคองโคจึงอาจต้องปรับเปลี่ยนรายการ

สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเผชิญกับแนวโน้มที่ตกต่ำ หรือส่วนต่างที่ลดลงเมื่อตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้

ย่อมเกิดขึ้นได้หากบาคองโคไม่สามารถปรับราคาตามตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

 ในขณะที่ความเสี่ยงนี้ไม่สามารถกำจัดไปได้ทั้งหมด แต่บรรเทาและลดลงได้ด้วยการควบคุมโดยใช้แนวทาง   

2 อย่างคือ  

 ก) การดำรงสินค้าคงคลังให้ต่ำ เพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มตกต่ำ และ  

 ข) การใช้นโยบายราคาที่แน่นอนและส่วนลด พร้อมกับการบริหารจัดการลูกค้าบนพื้นฐานของการมีคุณภาพที่

เหนือกว่า เพื่อให้บาคองโคสามารถรักษาส่วนต่างเมื่อราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น 

ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบของปุ๋ย 

 บาคองโคจัดซื้อวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปอุปทานจะสมดุลกันที่ 50/50 คือ ใน

ประเทศร้อยละ 50  และต่างประเทศร้อยละ 50  

 ด้วยนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบาคองโคในการดำรงสินค้าคงคลังที่ต่ำและการจัดซื้อวัตถุดิบแบบทันเวลาพอดี ส่ง

ผลให้บาคองโคอาจมีความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะขาดแคลนวัตถุดิบได้สูงขึ้นในเวลาที่อุปทานของโลกมีความฝืดเคือง  

 บาคองโคได้สร้างความสัมพันธ์ระยะเวลายาวกับจำนวนผู้จัดหาสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ในต่างประเทศ 

ซึ่งผู้จัดหาสินค้าเหล่านี้ต่างให้การสนับสนุนบาคองโคอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของข้อผูกพันทางด้านคุณภาพ การ  

ยึดมั่นในข้อผูกพันทางสัญญา และการชำระเงินทันที บาคองโคได้รับการสนับสนุนทางด้านปริมาณและการจัดซื้อ

วัตถุดิบจากผู้จัดหาอย่างทันเวลาเสมอ 

การแข่งขันในธุรกิจปุ๋ยในประเทศ 

 ประเทศเวียดนามคือตลาดที่มีการแข่งขันสูงสำหรับปุ๋ยและเคมีเกษตรกรรม (Agrochemical) ปัจจุบัน การผลิต

ของปุ๋ย NPK ในเวียดนาม (การผสมและการอัดเม็ด) อยู่ในระดับเกินขีดความสามารถ และกำลังมีการวางแผนอีก

หลายโครงการสำหรับปีต่อๆ ไป 

 บาคองโคได้เลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์พิเศษ เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการ  

แข่งขัน ในภาพรวม บาคองโคมีสูตรปุ๋ยมากกว่า 50 สูตร ตั้งแต่สูตรที่ใช้ในตลาดทั่วไปจนถึงสูตรพิเศษเฉพาะ ซึ่งทำให้

มั่นใจได้ว่าบาคองโคยังคงนำหน้าในการแข่งขัน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์เพียง 10-15 ประเภท 

 บาคองโคมีกระบวนการผลิตหลายระบบ อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการผลิตเฉพาะ เช่น 

การอัดแน่น (Compaction) USP และการเคลือบปุ๋ยด้วยสารชีวภาพ ด้วยแนวทางนี้ บาคองโคสามารถรักษาชื่อเสียง

ของผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ในตลาดในฐานะผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูงและมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

และสามารถดำรงส่วนแบ่งตลาดและส่วนต่างกำไร 

การส่งมอบปุ๋ยที่ตรงเวลา 

 ด้วยนโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดีของบาคองโค สินค้าสำเร็จรูปคงคลังจึงมีปริมาณต่ำ ซึ่งอาจทำให้เกิด

ความเป็นไปได้สูงขึ้นที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าล่าช้า 
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 บาคองโคจัดการความเสี่ยงนี้โดยใช้แนวทางการจัดการโซ่อุปทานที่ดี ด้วยการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและมี

ประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายปฏิบัติการขายกับฝ่ายผลิต โรงงานจะทราบถึงคำสั่งที่เข้ามาล่วงหน้าหลายสัปดาห์ บาคองโค

ดำรงกำลังการผลิตไว้อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อป้องกันความชำรุดบกพร่อง

ผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านกระบวนการถุงแบบอัตโนมัติและการลำเลียงในขั้นสุดท้าย จะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 บาคองโคจัดซื้อวัตถุดิบมากกว่าครึ่งจำนวนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และขายสินค้าสำเร็จรูปภายใน

ประเทศเป็นเงินเวียดนาม จากการที่รัฐบาลเวียดนามได้ลดค่าเงินเวียดนามอยู่เสมอ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  

จึงยังคงมีอยู่ 

 เนื่องจากเงินเวียดนามไม่ได้เป็นสกุลเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนได้โดยทั่วไป ขอบเขตการใช้จึงมีอยู่จำกัด   

ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจจัดการได้ด้วยการดำรงสินค้าคงคลังให้ต่ำ (ตามนโยบายเชิงกลยุทธ์ของ  

บริษัทฯ) และการใช้นโยบายการซื้อขาย/ชำระเงินด้วยเงินสด เพื่อให้มีหนี้ลูกค้าเป็นศูนย์ แนวทางนี้ช่วยให้บาคองโค

สามารถชำระเงินให้แก่ผู้จัดหาสินค้าได้ทันที และลดความเสี่ยงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 นอกจากนี้ บาคองโคยังส่งออกสินค้าบางประเภท ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

รายได้นี้ใช้ในการชำระเงินให้แก่ผู้จัดหาวัตถุดิบ 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 

 รัฐบาลเวียดนามกำหนดมาตรฐานที่เจาะจงสำหรับสูตรปุ๋ยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และมีการบังคับใช้บทลงโทษ

ต่างๆ ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดเฉพาะที่ผ่านการทดสอบ บาคองโคนำเข้าวัตถุดิบจากผู้จัดหาสินค้า  

ในประเทศและต่างประเทศที่เชื่อถือได้ อีกทั้งมีชื่อเสียงในฐานะเป็นผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ด้วยแนวทาง  

ในการสร้างสรรค์สูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบาคองโคจึงเป็นไปตามหรือเหนือกว่ามาตรฐานต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนดไว้

เสมอ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบในประเทศที่บริษัทฯ มีการลงทุน 

 บริษัทฯ ใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งปวงเพื่อป้องกันสถานภาพทางกฎหมายของบริษัทฯ และป้องกันมิให้ความ

เสี่ยงทางด้านกฎหมายเกิดขึ้น 

 โครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้นำมาใช้กำกับดูแลพนักงานของบริษัทฯ ทั่วโลก โครงการนี้กำหนดให้พนักงาน

ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งให้การอบรมและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน ซึ่งหัวใจสำคัญ

ของโครงการนี้คือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติอย่างมี  

จรรยาบรรณ และเสริมด้วยแผนการอบรมและทดสอบ รวมทั้งสายด่วน (Whistle Blow Line) เพื่อการรายงาน  

การละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 เพียงเท่าที่เป็นไปได้และสามารถปฏิบัติได้ บริษัทฯ ได้ทำการจำกัดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความรับผิดและความ

เสียหายด้วยการประกันภัย โดยประเภทและขอบเขตของการประกันภัยนี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้เป็นไป

ตามความต้องการ  ณ เวลาปัจจุบัน 
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 การที่บริษัทฯ ยึดถือมาตรฐานทางเทคนิคและหลักปฏิบัติขั้นสูง ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง

ทำให้มั่นใจถึงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์ บริษัทฯ ทำการปรับปรุงมาตรการป้องกันเหล่านี้

เป็นระยะ บริษัทฯ มีการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ณ ที่ทำการ  

ทุกแห่ง บริษัทฯ ลดความเสี่ยงที่เกิดกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจสอบและให้คำปรึกษา 

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางด้านสังคมและชุมชน 

 เพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทฯ มีการตรวจติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย

และกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ประสานงานอย่าง

ใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐ และใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาแผนงานและมาตรการตอบสนอง รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม

ชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่การดำเนินงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

 ความเสี่ยงทางด้านการเงินหลักๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และ

ความเสี่ยงจากคู่สัญญา บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย สัญญาซื้อ

ขายเงินตราต่างประเทศ สัญญากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่ำสุดและสูงสุด และสัญญาแลกเปลี่ยนที่ราคาจะถูกกำหนด

ด้วยราคาคงที่ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงทางการเงินหลักๆ วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้คือ   

เพื่อที่จะลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อ

การจัดการสภาพคล่องของทรัพยากรเงินสด บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เข้าทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน  

ที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเพื่อจุดประสงค์ในการเก็งกำไร 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

 ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้า และธุรกิจ

ปุ๋ยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักสำหรับธุรกรรมการค้าและการเข้าซื้อสินทรัพย์ วัตถุประสงค์  

หลักของบริษัทฯ คือการเพิ่มรายได้และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอย่างสูงสุด เพื่อให้

มั่นใจถึงสมดุลระหว่างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศกับรายจ่ายด้านการค้า การเข้าซื้อสินทรัพย์และเงินกู้ที่เป็น  

เงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯได้รับเงินกู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนธุรกิจและ

การลงทุนที่ก่อรายได้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เหลือได้รับการจัดการโดย

ตราสารการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการจัดการเงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาอนุพันธ์ เช่น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อกำหนดต้นทุนทางการเงิน

ของบริษัทฯ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยช่วยป้องกันบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย 

 ถึงแม้ว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สกุลเงินที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินงาน  

ยังคงเป็นเงินบาท ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรมในสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินบาท   

ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนปรากฎอยู่ในหมายเหตุ 30 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ ได้พยายามที่จะจัดการกับความเสี่ยงต่อความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและลดต้นทุนดอกเบี้ย โดย

ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสามารถลดลงได้ด้วยการบริหารการใช้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัวสำหรับ  

เงินกู้ยืม และการใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ   

ยังบริหารจัดการระยะเวลาโดยรวมของเงินกู้ยืมอย่างต่อเนื่องโดยให้สัมพันธ์กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กลุ่ม

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสำหรับ

เงินกู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นโดยมีอัตราส่วนต่างคงที่ที่ต่ำซึ่งผูกอยู่กับอัตราดอกเบี้ย LIBOR แบบลอยตัว  

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 

 ความผันผวนของราคาน้ำมันอาจจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในธุรกิจการขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลอย่าง

มากและอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากำหนดค่าเงินล่วงหน้าเพื่อตรึงราคาน้ำมัน

เชื้อเพลิงสัญญารับขนส่งสินค้าล่วงหน้า วิธีการนี้มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพสำหรับการลดความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคตในช่วงระหว่างวันที่ตกลงเข้าทำสัญญาขนส่งสินค้าและวันที่ได้ทำการ

ขนส่งสินค้าจริง เนื่องจากธุรกิจขนส่งสินค้าแห้งเทกองทางทะเลมีวันเดินเรือที่ราคาค่าขนส่งสินค้าที่กำหนดตายตัวมาก

ขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ คาดว่าจะทำการป้องกันความเสี่ยงสำหรับความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับสัญญาขนส่งสินค้าระยะยาวแต่ละฉบับ โดยการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงและสัญญาซื้อขาย

น้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า ในเวลาที่เจรจาต่อรองสัญญาขนส่งสินค้าระยะยาวแต่ละฉบับ 

ความเสี่ยงจากคู่สัญญา  

 รายได้จากค่าระวางสินค้าแห้งเทกองส่วนใหญ่นั้นลูกค้าจะจ่ายเงินล่วงหน้า หรือจ่ายก่อนที่ลูกค้าจะได้รับสินค้า 

สำหรับการขายถ่านหิน ลูกค้ารายใหญ่เป็นบริษัทมหาชนที่มีความมั่นคงในประเทศไทย ส่วนการขายถ่านหินให้กับ

ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนั้นมีจำนวนไม่มาก บริษัทฯ ขายปุ๋ยทั้งหมดในรูปแบบเงินสด บริษัทฯไม่คิดว่า

ความเสี่ยงจากคู่สัญญามีนัยสำคัญ และต้นทุนในการป้องกับความเสี่ยงดังกล่าวจะมากเกินกว่าผลประโยชน์ที่จะเป็นไป

ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เข้าทำสัญญาอนุพันธ์ใดๆ สำหรับความเสี่ยงนี้ 
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การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการและผู้บริหาร16

การถือครองหุ้นโดยคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

รายชื่อกรรมการ ณ 30 กันยายน 2553 เปลี่ยนแปลง ณ 30 กันยายน 2554 

1.  นายอัศวิน คงสิริ 0 0 0 

 คู่สมรส 0 0 0 

2.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (1) 196,988 400,000 596,988 

 คู่สมรส 0 0 0 

3.  ดร. พิชิต นิธิวาสิน 0 0 0 

 คู่สมรส 0 0 0 

4.  ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม(2) 0 0 0 

 คู่สมรส 0 0 0 

5.  ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์(2) 0 0 0 

 คู่สมรส 0 0 0 

6.  นายออรัล วิลสัน ดอว์ 0 0 0 

 คู่สมรส 0 0 0 

7.  นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ  0 0 0 

 คู่สมรส 0 0 0 

8.  นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม  0 10,000 10,000 

 คู่สมรส 0 0 0 

9.  ดร. ศิริ การเจริญดี  0 0 0 

 คู่สมรส 0 0 0 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ 0 0 0 

 คู่สมรส 0 0 0 

รวม 196,988 410,000 606,988 

หมายเหตุ : (1)  หุ้นของ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ไม่รวมหุ้นจากโครงการ EJIP 
 (2)  ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม และ ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ   
  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 

การถือครองหุ้น TTA โดยผู้บริหาร (การถือครองเป็นรายบุคคลและภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและ

ลูกจ้าง)/1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  

รายชื่อกรรมการ ณ 30 กันยายน 2553 เปลี่ยนแปลง ณ 30 กันยายน 2554 

1.  ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (1) 196,988 400,000 596,988 

 คู่สมรส 0 0 0 

2.  นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ 1,100 0 1,100 

 คู่สมรส 0 0 0 

 รวมจำนวนหุ้น TTA ที่ถือโดยตรงโดยผู้บริหารเป็นรายบุคคล 198,088 400,000 598,088 

3.  จำนวนหุ้น TTA ที่ถือโดยผู้บริหารภายใต้โครงการ EJIP/2 167,624 138,952 306,576 

รวมจำนวนหุ้น TTA ที่ถือโดยผู้บริหาร ทั้งทางตรงและภายใต้
โครงการ EJIP 

365,712 538,952 904,664 

หมายเหตุ : /1  สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดใ้หค้วามเหน็ชอบ ยกเวน้การรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์อง  
  ผูบ้รหิารแตล่ะรายจากการไดหุ้น้ของบรษิทัฯ ตามโครงการ EJIP 
 /2  ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ม ี9 ราย และ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ม ี8 ราย 
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล17

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด) 

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % 

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 58,494,400 8.26  

2. UOB Kay Hian Private Limited 35,459,400  5.01 

3. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ 30,360,100  4.29  

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,536,565  3.61 

5. นายประทีป ตั้งมติธรรม 10,358,600 1.46 

6. State Street Bank Europe Limited 9,173,710 1.30  

7. น.ท. อภิวัฒน์ ชาญชัยมงคล 6,600,000 0.93  

8. The Bank Of New York (Nominees) Limited 6,387,110 0.90  

9. State Street Bank And Trust Company 6,297,580  0.89  

10. บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 6,216,300  0.88  

 รวม 194,883,765 27.53 

นโยบายจ่ายเงินปันผล 

 ช่วงเวลาและจำนวนเงินปันผล (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความต้องการใช้เงินสด 

และเงินสดที่มีอยู่ ข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ตามสัญญากู้เงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นและไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากหุ้นที่ถืออยู่  

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับผลกำไรและเงินปันผล

จ่ายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษี

เงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น  

ครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้าน

อื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายไทย ตัวอย่างเช่น กฎหมายกำหนดไว้ว่า  

การประกาศและจ่ายเงินปันผลประจำปีจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการ

เสนอ และในกรณีการประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ 

กฎหมายไทยยังห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร (กำไรสุทธิรวมกำไรสะสมและหักขาดทุนสะสม

ใดๆ) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจนกว่าจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของทุนของบริษัท หรือมากกว่านั้น

ตามข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งห้ามจ่ายเงินปันผลหากบริษัทอยู่ในภาวะล้มละลายหรืออาจเข้าข่ายล้มละลาย   

ถ้าทำการจ่ายเงินปันผล 
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 บริษัทย่อยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่   

บริษัท โทรีเซนไทย  เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ยกเว้นบริษัท  

ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือที่มีขนาดเล็ก บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และ  

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“UMS”) ซึ่งจากการที่เมอร์เมดและ UMS เป็นบริษัทที่จดทะเบียน  

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ และตลาดหลักทรัพย์ MAI ตามลำดับ คณะกรรมการของเมอร์เมดและ   

UMS จะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลของเมอร์เมดและ   

UMS ในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ประการ รวมถึง ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสม ผลประกอบการ

ที่คาดไว้ในอนาคต ประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และแผนการการลงทุนอื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล  

ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาทุนเงินกู้ต่างๆ เป็นต้น 

17
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18 รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

บทนำ 

 คณะกรรมการบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการ” และจะเรียกกรรมการแต่ละคนว่า “กรรมการ”) ได้

ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ในการที่จะส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ การสร้างมูลค่า

ให้แก่ผู้ถือหุ้น และการรักษาความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป 

 คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญหลายประการ หนึ่งในบทบาทดังกล่าว คือการดูแลการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่

ในการบริหารกิจการถูกมอบหมายให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมบริหาร ซึ่งจะ

ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

 การกำกับดูแลกิจการที่ดีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเพื่อให้เกิด

การปฏิบัติและตัวอย่างที่เหมาะสมทั่วทั้งบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาไว้ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาไป

สู่ขั้นดีเลิศ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ของปี 2552 -2553 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

1. การกำกับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และพยายามศึกษาทำความเข้าใจความต้องการของผู้ถือหุ้น   

ตลอดจนพิจารณาประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ  

ผู้ถือหุ้นอย่างมีระบบ กรรมการแต่ละคนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท และมีความเป็นอิสระในเชิงความคิดและการ

ตัดสินใจในระดับสูง อีกทั้งยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อีกด้วย  

 ในที่ประชุมคณะกรรมการ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ 

และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อที่จะให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม 

 แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2554 สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้  

1. สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. นโยบายด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

5. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ 

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  

(ก) สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน  

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในแง่การเปิดเผย  ข้อมูลวิธีทำ

บัญชี การใช้ข้อมูลภายใน และผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องมีจริยธรรมและการตัดสินใจใดๆ จะต้องทำด้วย

ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์

และสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผลและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอจากบริษัทฯ ใน

เวลาอันสมควรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   168

ผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  

 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอเกี่ยวกับวาระการ

ประชุมที่มีการนำเสนอซึ่งจะแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวการประชุม โดยหนังสือบอกกล่าวการประชุมดังกล่าว  

จะส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม  

 ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ และลง

คะแนนเสียง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีที่สำคัญ โดย บริษัทฯ สนับสนุน

การเปิดเผยข้อมูลและธุรกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านบริหารจัดการและรายงาน

การเงินอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการจัดสรรเงินปันผลและเงินกำไรอีกด้วย  

 ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระ

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทนตน  

 เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใน  

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ และเสนอวาระ  

การประชุมผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2555 นั้น บริษัทฯ ได้มีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นส่งระเบียบวาระการประชุม และ

เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อที่คณะกรรมการจะได้มี

เวลาเพียงพอในการพิจารณาให้ครบทุกวาระ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ

เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ   

นักลงทุนสัมพันธ์ 

(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 วันก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

อีกด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ใช้การสื่อสารทางอีเล็คโทรนิคในการรายงาน ดังนั้น เอกสารเกี่ยวกับการ

ประชุมทั้งหมดได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com   
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รายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง มีดังนี้  

(ข.1) วิธีการก่อนการประชุม  

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เนื่องจากการเรียกประชุม  

ผู้ถือหุ้นครั้งแรกที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 นั้น ไม่ครบองค์ประชุม  บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน

รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการให้เวลาในการพิจารณาหนังสือบอกกล่าวการประชุม หรือ การขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการ

ประชุม โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งใหม่) นี้ให้กับผู้ถือหุ้นและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดว่า  

จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง  นอกจากนี้ หนังสือบอก

กล่าวการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา

อย่างน้อย30 วันในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการจะมีอยู่ในแต่ละวาระ

ของการประชุม  

 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น เวลา และสถานที่จัดการประชุม 

วาระการประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นใน

การใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม  

ข้อมูลที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึง 

1. รายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม 

2. ข้อมูล เช่น รายชื่อและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระใน  

ปีดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้น

แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของตนด้วย  

(ข.2) ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยการจัดช่องลงทะเบียนแยกระหว่างผู้ถือหุ้นและ  

ผู้รับมอบฉันทะ และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ในการนับคะแนน   

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เตรียมดวงตราไปรษณีย์ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะมาทางไปรษณีย์อีกด้วย นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ได้มีการนำระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-voting) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย จำกัด มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ  

ความโปร่งใส 

(ข.3) ระหว่างการประชุม  

 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม   

9 คน จากกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งรวมทั้งประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น

อย่างเป็นทางการ ประธานกรรมการได้อธิบายถึงวิธีลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบ

แต่ละวาระการประชุม 

 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความชัดเจน มีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอระหว่าง

การประชุมทั้งหมด บริษัทฯ จัดการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของ

ตนอย่างเท่าเทียมกัน ประธานกรรมการให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตั้งคำถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
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การดำเนินการของบริษัทฯ  ตลอดจนรายงานการเงิน โดยไม่ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการหรือกรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ความกระจ่างระหว่างการประชุมและยังได้พบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็น

ทางการ หลังจากนั้น คะแนนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าที่ออกโดยผู้ถือหุ้นเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะได้รับ

การนับอย่างเป็นทางการ 

 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนขั้นดีเลิศ (ช่วงคะแนนระหว่าง 90-99) สำหรับคุณภาพของการจัดงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปีมาตั้งแต่ปี 2550 โดยผลการประเมินมาจากแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

(ข.4) วิธีการหลังการประชุม  

 บริษัทฯ จัดเตรียมและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายใน 14 วันหลังการประชุม รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้รับการ

บันทึกและนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 หรือ 14 วันหลังจากวันประชุม 

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.thoresen.com 

3. นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

ทุกกลุ่ม และบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงานและฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น 

เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  และมีนโยบายเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคล  

ดังกล่าวด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามด้วย  

 บริษัทฯ ใช้นโยบายเกี่ยวกับการรับแจ้งประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการซักถามบริษัทฯ โดยผู้มี

ส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อซักถามมายังคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ซึ่งประเด็นข้อซักถาม  

ดังกล่าวจะถูกนำมาหารือ และประเด็นที่มีความสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการ  

บริษัทฯ อาจมีคำสั่งให้ทำการสืบสวนประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมต่อไป  

(ก) ผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ มุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการเพื่อสร้างความ

เติบโต และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันโดยคำนึงถึง

ความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เน้นการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การ

บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ 

เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สิน และ

ชื่อเสียงของบริษัทฯ  

(ข) พนักงาน  

 บรษิทัฯ ถอืวา่พนกังานเปน็สนิทรพัยท์ีส่ำคญัของบรษิทัฯ จงึไดว้า่จา้งพนกังานทีม่คีวามสามารถและประสบการณ์อย่าง

ต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ และดูแลให้พนักงานเหล่านั้นยังคงอยู่กับบริษัทฯ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังได้จัดการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรม
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และบรรยากาศที่ดีในสถานประกอบการ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม บริษัทฯ ได้จัด

สวัสดิการให้กับพนักงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันทันตกรรม และกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ผ่านการฝึก

อบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

อีกด้วย บริษัทฯ ได้ก่อตั้งชมรมโทรีเซนคลับ (Thoresen Club) ขึ้นมาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น งาน

กีฬาสี งานท่องเที่ยวนอกสถานที่ และงานปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานและได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน 

ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ TTA Happy Everyday ซึ่งในโครงการนี้จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ 

การนั่งวิปัสนากรรมฐาน การเล่นโยคะ และการนวดเพื่อผ่อนคลาย เพื่อให้กับพนักงานทุกคนได้ร่วมทำหลังเวลาเลิกงาน 

บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในประเทศไทย  

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับผลงานและ

สอดคล้องกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อสร้าง performance-based culture ให้เกิดขึ้นในองค์กร มีการกำหนด

แผนธุรกิจประจำปีให้สอดรับกับกลยุทธ์ และถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกระดับตามลำดับชั้น  

 สำหรับการพัฒนาบุคลากรนั้น บริษัทฯ ได้จัด People Development Forum (“PDF”) ทุกไตรมาส เพื่อ

กำหนดนโยบาย วางแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร และการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญให้บริษัทฯ และบริษัทหลักใน  

เครือ Learning and Development Center ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

ให้ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถให้เก่งทั้งการบริหารงานและบริหารคน   

มีการริเริ่มโครงการ Management Development Program (“MDP”) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาผู้บริการระดับอาวุโส

และระดับกลางอย่างเป็นระบบ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สนับสนุนหลักของ

โครงการ 

(ค) ฝ่ายบริหาร  

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้   

จึงได้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม ในระดับที่เปรียบเทียบได้กับผู้อื่นในธุรกิจเรือเดิน

ทะเลและบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย ในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ใหม่ของ บริษัทฯ ซึ่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ นำเอา

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment program หรือ EJIP) มาใช้เป็น  

เครื่องมือในการรักษาผู้บริหารที่สำคัญโดยดูจากผลงาน นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังมีอิสระในการทำงานในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยปราศจากการแทรกแซงอีกด้วย  

(ง) คู่สัญญา 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับลูกค้า หุ้นส่วน คู่แข่ง เจ้าหนี้ และคู่ค้า ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำ

เป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัทฯ มีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่

ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกัน  

 สำหรับคู่ค้าและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการรวมฐานข้อมูล (centralised 

approach) ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและและยุติธรรม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อ

บุคคลเหล่านี้ด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อให้คู่ค้าและเจ้าหนี้จะได้รับ

ผลตอบแทนที่ยุติธรรม บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะปฏิบัติตาม

พันธสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้  
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 สำหรับคู่แข่ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับคู่แข่งอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลโดยจะ

ไม่มีการล่วงละเมิดความลับของคู่แข่งหรือได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ฉ้อโกง 

 สำหรับเจ้าหนี้เงินกู้ยืม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างตรงไปตรงมาโดยบริษัทฯ ไม่มีการปกปิดข้อมูล

อันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืม ถ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า 

ร่วมกันแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรับทราบเพื่อหาข้อสรุปที่สามารถตกลงร่วมกัน 

(จ) ลูกค้า  

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ   

จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง

ของลูกค้าอย่างยุติธรรมและอย่างมืออาชีพ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า บริษัทฯ จึงทุ่มเททั้งฝีมือและ

ประสบการณ์ และให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี ปกป้องความลับของลูกค้า และสร้างความไว้วางใจให้กับ

ลูกค้า ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าจะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อ  

เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเท่านั้น 

(ฉ) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 บริษัทฯ มุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยึดมั่นในการรักษา

มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความใส่ใจ กับประเด็นต่างๆ   

ที่กระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง  

ต่อเนื่อง กิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ดูได้ในรายงานประจำปีหน้า 63 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลที่เป็นสาระ

สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นหรือการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือราคาหุ้นและ

หลักทรัพย์ใดที่บริษัทฯ ออกอย่างถูกต้องแม่นยำ เพียงพอและครบถ้วน ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเวลาอันเหมาะสมด้วยวิธี  

ที่โปร่งใสผ่านช่องทางที่เป็นธรรมและเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของ  

บริษัทฯ เป็นไปบนพื้นฐานของการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ  

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน และรองผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   

ผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ประชุมและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในหลายโอกาส ดังนี้  

1. การประชุมตัวต่อตัวกับผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้และนักวิเคราะห์ (88 ครั้งในปี 2554) 

2. การประชุมรายไตรมาสกับนักวิเคราะห์เพื่อพูดคุยถึงผลการดำเนินงานทางการเงินครั้งล่าสุดของบริษัทฯ (4 ครั้งใน  

ปี 2554) 

3. การประชุมนักลงทุน (6 ครั้งในปี 2554) 

4. โรดโชว์ (2  ครั้งในปี 2554) 

 นอกจากโอกาสขา้งตน้แลว้ บรษิทัฯ ไดใ้ชช้อ่งทางการสือ่สารอกีหลายชอ่งทางซึง่รวมถงึรายงานประจำป ีรายงาน

การเงนิประจำป ีเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำป ีบรษิทัฯ สง่เสรมิ

การใชเ้วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ใหเ้ปน็อกีชอ่งทางหนึง่ในการสือ่สารเพือ่เปดิเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ นอกจากนี ้บนเว็บไซต์ของ  

บริษัทฯ ยังมีข่าวที่บริษัทฯ นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนำเสนอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบทสัมภาษณ์  

ทางโทรทัศน์ และบทสัมภาษณ์ในนิตยสารอีกด้วย  
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 ท่านใดที่ต้องการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-0569 ต่อ 338 หรืออีเมล์ 

Jiradej_n@thoresen.com 

5. คณะกรรมการ 

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการ  

 จำนวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)   

ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน และกรรมการส่วนใหญ่ (จำนวน 8 คนจากทั้งหมด 10 คน) เป็นกรรมการอิสระ  

กรรมการทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลายประการ ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1. การเข้าถึงข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กรรมการควรเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และควรตั้งคำถามที่สำคัญ 

เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  ตลอดจนกำกับดูแลให้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 

3. กรรมการควรมีความสามารถและยินดีที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตน

อย่างอิสระ โดยจะต้องสละเวลาและให้ความใส่ใจอย่างเพียงพอให้กับเรื่องที่มีความสำคัญทุกเรื่อง 

4. กรรมการควรจัดประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารร่วมประชุมอยู่ด้วยอย่างสม่ำเสมอและพยายามทุกวิถีทาง

เพื่อหาโอกาสที่จะพูดคุยประเด็นธุรกิจกับฝ่ายบริหาร  

5.  โดยหลักแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดี ระยะเวลาใน  

การดำรงตำแหน่งอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย ซึ่งรวมไปถึงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เข้ามา

ดำรงตำแหน่งแทนได้ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากประสบการณ์และสัมพันธภาพในการทำงานในคณะกรรมการที่

บุคคลนั้นๆได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหลายปี ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะยัง

มิได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการ  แต่บริษัทฯ ก็มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งกำหนดว่าโดยทั่วไปกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 10 ปีหรือ 4 วาระไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือ  

ไม่เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรในการดำรงตำแหน่งต่อไปของกรรมการเหล่านั้น ซึ่งควรจะพิจารณาจากความ  

รับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วนทำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน   

และอนาคต 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เพื่อให้

กรรมการสามารถอุทิศตนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 

(ก.1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเต็มเวลา และได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำ

ทุกเดือนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เทียบเท่า  

(ก.2) กรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะ  

ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

และ/หรือผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น  
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คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง 

1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท  

ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5 

2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้ที่รับ  

การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทาง

ตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น  

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่

เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น  

รายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้น

ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่

เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดกับบริษัทอื่น  

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ  

บริษัทฯ  
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(ก.3) คณะกรรมการ  

 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน โดยเป็นกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน (ร้อยละ 10 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 80 จากจำนวน

กรรมการทั้งหมด) คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการดังต่อไปนี้ 

รายนามคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 

ชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร 

3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน รองประธานกรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม   

พ.ศ. 2554)/กรรมการอิสระ 

4. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการอิสระ 

5. ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ กรรมการอิสระ 

6. นาย ออรัล วิลสัน ดอว์ กรรมการอิสระ 

7. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระ 

8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการ 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการอิสระ 

(ก.4) การแยกตำแหน่ง  

 คณะกรรมการแตง่ตัง้กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิารหนึง่คนใหเ้ปน็ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลการใช้นโยบาย 

และแนวทางการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาและจัดทำขึ้น ตลอดจนดูแล

ให้การประชุมคณะกรรมการดำเนินไปจนสำเร็จลุล่วง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประชุมและตั้งคำถาม

สำคัญๆ ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง 

 อำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้รับการจำกัดความและแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กรรมการจะ

ประชุมกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานประจำ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบของ

ฝ่ายบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้นที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการให้ทำงาน

เหล่านี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงสอดรับกับฝ่าย

บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  
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(ข) บทบาทและความรับผิดชอบของโครงสร้างการจัดการ  

(ข.1) คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการจะต้องประพฤติตนตามมาตรฐานพฤติกรรมที่มีจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและ

ระเบียบทั้งหมด คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการกำกับและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการพึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประเมินว่ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมหรือไม่ และเพื่อให้การดำเนิน

กิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

2. บริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย วัตถุประสงค์และกฎข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

3. จัดทำและให้ความเห็นชอบ  แผนงาน  การดำเนินการต่างๆ ตลอดจนแผนงานทางการเงินที่สำคัญ 

4. ทบทวนและให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ในหลักการและแนวปฏิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีและการ

บัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ  

5. ประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และทบทวนมาตรการเพื่อนำมาแก้ไข

และบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว  

6. ประเมินผลการทำงานและความสามารถของตน และการปรับปรุงวิธีการทำงานตามความจำเป็น 

7. ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของพนักงาน 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมเพื่อบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

 คณะกรรมการได้มอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ซึ่งจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ และ

เพื่อให้เป็นไปตามแผน คำสั่งหรือทิศทางอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการ  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ

กิจการที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการจะทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในลักษณะที่

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

ของบริษัทฯ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

(ข.2) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 อำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่คณะกรรมการเห็นสมควร รวมถึง

เรื่องดังต่อไปนี้  

1. ดูแลให้การปฏิบัติการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนที่คณะกรรมการให้

ความเห็นชอบ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

2. ติดตามและจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับสภาพธุรกิจ และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำว่า  

ด้วยทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด 
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3. พจิารณาและการใหค้วามเหน็ชอบธรุกรรมทางธรุกจิตามคำสัง่ของคณะกรรมการ และภายใตข้อบเขตทีค่ณะกรรมการ

กำหนด 

4. จัดการและดูแลหน่วยงานภายในองค์กรทั้งหมด ทั้งฝ่ายธุรกิจและฝ่ายสนับสนุน ซึ่งรวมไปถึงฝ่ายการเงิน   

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ 

5. เป็นตัวแทนบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และผู้มีอำนาจในการควบคุม 

6. ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และดำเนินการในด้านการส่งเสริมชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ของ  

บริษัทฯ 

7. ทำงานที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มอบหมาย 

8. ดูแลให้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

9. กลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ ก่อนนำส่งคณะกรรมการ  

(ข.3) ประธานกรรมการ  

 ประธานกรรมการทำหน้าที่ในการดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น 

หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจะเลือกกรรมการที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งคนให้เป็น

ประธานในที่ประชุมนั้น ประธานกรรมการรับผิดชอบดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อ

บังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุม (ถ้ามี) ตลอดจนจัดการให้การประชุมเป็นไปตามวาระแห่งการประชุมนั้น  

(ค) เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  

 คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดสินใจนโยบายเชิงกลยุทธ์เป็นของตน คณะกรรมการจะมอบหมายการ

พิจารณาเรื่องในรายละเอียดให้กับคณะกรรมการชุดย่อยและเจ้าหน้าที่ (ในกรณีที่เป็นกระบวนการของตน) หรือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ในกรณีที่เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ)  

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) 

(ค.1) เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการแต่งตั้งนางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล ให้เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับ  

การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

 โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการบัญชีและการเงิน รายละเอียดหน้าที่ของเลขานุการบริษัทอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(http://www.thoresen.com)  

(ค.2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการต่อไปนี้ ศาสตราจารย์ 

ดร.วรภัทร โตธนะเกษม (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการใน
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งสิ้น ในระหว่างรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554   

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง  

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน ซึ่งจำเป็นต่อการ

ทำงานในหน้าที่ของตน หัวหน้าทีมผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน   

ผู้ช่วยกรรมการ ผูจ้ดัการใหญส่ายงานบรหิารความเสีย่งและการกำกบัดแูล และผูจ้ดัการอาวโุสแผนกตรวจสอบภายใน  

ของบรษิทัฯ ตา่งเขา้รว่มการประชมุสำคญัทกุครัง้กอ่นการเปดิเผยรายงานการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัฯ ในระหวา่งป ี

คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเสี่ยงและ  

การกำกับดูแล และผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับอำนาจอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน 

ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และการดำเนินการให้มั่นใจว่ามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลและ

การจำกัดอำนาจทางด้านการเงินของผู้บริหารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในแต่ละปีจะมีการกำหนดวาระล่วงหน้า 

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเฝ้าติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่ระบุในแผนธุรกิจประจำปี

ของบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ทันทีหลังการประชุมทุกครั้ง ระหว่างการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา

ประเด็นที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน

บริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล และผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานความถูกต้อง ความเพียงพอ และความเชื่อถือได้ ของกระบวนการรายงานข้อมูลทางการเงิน โดย  

การประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส 

และรายปี 

2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจในความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ

ภายใน เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

• สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า   

ไม่มีการจำกัดขอบเขตการปฏิบัติงาน 

• ประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน 

• พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะ 

• สอบทานความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการความ

เสี่ยงดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายภายในของบริษัทฯ 

3. สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย  

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ  

บริษัทฯ 
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4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง

พิจารณาค่าสอบบัญชีและดำเนินกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้ 

• สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเชื่อถือได้ ความเพียงพอของทรัพยากร ขอบเขต

การปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

• สอบทานขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจในความเหมาะสมและมิได้มีการจำกัด

ขอบเขตการตรวจสอบ 

• ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

• พิจารณารายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีและกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ดังกล่าว 

5.  สอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์เกิดขึ้น อีกทั้ง พิจารณารายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้

มั่นใจในประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนความสมเหตุ

สมผลของรายการเพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

6. จัดทำและเปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี  

ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

โดยจำกัดมิให้ผู้สอบบัญชีให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีและงานบริการด้านภาษี นอกจากนี้ ในทุกๆ   

5 ปี จะมีการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าทีมผู้สอบบัญชีใหม่ 

• ความเห็นต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ  

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตร โดยขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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งานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำจนสำเร็จลุล่วงในปี 2554 นี้ รวมถึง  

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการเงินรายปีและรายไตรมาสทั้งหมด ก่อนแนะนำให้คณะกรรมการ  

ตีพิมพ์รายงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้อภิปรายและทำการตัดสินใจอย่างใช้วิจารณญานเต็มที่และ

สร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและประมาณการสำคัญๆ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานที่ได้จัดเตรียม 

การนำเสนอข้อมูล รวมทั้งคำแนะนำอิสระที่ได้จากผู้สอบบัญชี 

2. สอบทานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานเฉพาะเรื่องเป็นรายไตรมาส 

3. สอบทานการควบคุมภายใน ในฝ่ายปฏิบัติการเรือต่างๆ เช่น วงจรรายรับ (Revenue Cycle) การบริหารจัดการเรือ 

การบริหารจัดการลูกเรือ การใช้น้ำมัน และการเข้าอู่แห้ง 

4. แผนกตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมของบริษัทฯ 

ประจำปี มีการพิจารณารายงานที่ได้จากการตรวจสอบภายในและการสนองตอบของฝ่ายบริหารอย่างละเอียด   

การอภิปรายรายงานเหล่านี้มีส่วนต่อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ  

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่า

ธรรมเนียมการสอบบัญชีแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่  3760 หรือ นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 แห่งบริษัท   

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีการเงิน 2554 

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 3.160 ล้านบาท เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และ  

งบการเงินรวม 

 หลังพิจารณาข้อกำหนด และค่าธรรมเนียมในการว่าจ้างการสอบบัญชีตามที่มีการเสนอแล้ว คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ชี้แจงให้คณะกรรมการทราบถึงผลการประเมินของตน  และแนะนำคณะกรรมการให้แต่งตั้ง ไพร้ซ  

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเป็นผู้สอบบัญชีอีกครั้ง โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไปที่

กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่  31 มกราคม 2555 

(ค.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้รวม

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นหนึ่งกรรมการชุดย่อย คือคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน และในการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ 

อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ประกอบไปด้วยกรรมการ 4 คน ต่อไปนี้ ดร. พิชิต นิธิวาสิน (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)   

นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม ดร. ศิริ การเจริญดี และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 

 ก่อนที่จะรวมเป็นหนึ่งกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาประชุมกัน 3 ครั้งในปี 2554 คณะกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนประชุมกัน 2 ครั้งในปี 2554 หลังจากรวมกันเป็นหนึ่งกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประชุมกัน 3 ครั้งในปี 2554  
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หน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึง  

1. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับการคัดเลือกตาม

โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ 

2. ทบทวนและเสนอคำแนะนำตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัคดัเลอืก (ไมว่า่จะโดยคณะกรรมการ   

ผู้ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพ 

จำนวนครั้งที่ได้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3. เสนอและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เมื่อมีกรรมการครบวาระ หรือเสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการคนเดิมให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการ  

มีส่วนร่วมในการทำงานและผลการทำงานของกรรมการ เช่น การเข้าประชุม ความพร้อม และความร่วมมือ รวมถึง 

ในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระ 

4. ประเมินรายปีว่ากรรมการอิสระยังคงมีความเป็นอิสระหรือไม่ หรือกรรมการอิสระคนใหม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

5. เสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเพียงพอเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวการเสนอกรรมการที่ครบวาระให้กลับมาดำรง

ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

6. ระบุและเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างใน  

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

7. ทบทวนผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหารของบริษัทฯ 

8. ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือกประธานกรรมการ พัฒนาแผนการสืบทอดงาน (succession 

plan) ให้เป็นไปตามนโยบายและทบทวนรายปีแผนการสืบทอดงานทั้งสำหรับประธานกรรมการ และกรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะผู้บริหาร 

9. ทบทวน และให้คำเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบและความสามารถของ  

คณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และ

ระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ โดยคำนึงถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการตลอดเวลา   

โดยทบทวนอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ รอบปีบัญชี 

10. จัดหากรรมการให้ได้อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระ หรือมีจำนวนขั้นต่ำตามสัดส่วน

หรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กฎหมายหรือกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 

11. เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ (ที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกันได้) เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์รวม เมื่อเกณฑ์  

การประเมินผลงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการพิจารณา

ตัดสินที่เหมาะสมจากคณะกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการ โดยการร่วมปรึกษาหารือกับ  

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งในกรณีเสนอชื่อสมาชิกใหม่ที่สมควรเข้ารับการดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการ 
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12. สนับสนุนช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

13. แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่า
ตอบแทน รวมถึง เงินรางวัลประจำปี/พิเศษ (โบนัส)  ค่าเบี้ยต่างๆ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่ 

• กรรมการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป 

•  กรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการ 

14. แนะนำและเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติกรอบกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดรูปแบบการจ่าย  
ค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย เงินรางวัลประจำปี/ พิเศษ (โบนัส) เงินเดือน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ให้แก่ 

• กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• ผู้บริหารที่อยู่ในลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีและรายงานผลการประเมินของบุคคลดังต่อไปนี้แก่คณะกรรมการ 

• กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

16. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 

17. ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามที่จะกล่าวต่อไปด้าน  
ล่างนี้ อีกทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการรับทราบใน
การประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป 

• ระดับค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้บริหารในการผลักดันและ
บริหารบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จ 

• เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนและการว่าจ้างควรอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 ในปี 2552 Mercer (Thailand) Ltd. และ Development Dimension International, Inc (DDI) ได้รับการว่า
จ้างให้จัดทำนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ใหม่ โดยขอบเขตในการทำงานดังกล่าวนั้นประกอบด้วย การพัฒนาการ
จัดลำดับชั้นงาน (job grade) สำหรับทุกตำแหน่งงาน การเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบัน และการพัฒนา
เครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ กลุ่มทรัพยากรบุคคลจะได้นำมาใช้จัดทำแผนการให้ผล
ตอบแทน เงินเดือนของพนักงานในลำดับชั้นงานทั้งหมด และเครื่องมือประเมินผลการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะ
กลางเพื่อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการต่อไป 

หลักการสำคัญดังต่อไปนี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติ  

1. โครงสร้างค่าตอบแทนควรจะสะท้อนระบบการให้รางวัลที่ยุติธรรม 

2. องค์ประกอบสำคัญๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนจะนำมาเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ  
การปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการนำผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหาร  
และผู้ถือหุ้น 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานจะทำทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน และความสามารถ
ที่กำหนด 

4. นโยบายและแนวทางการให้ค่าตอบแทนจะโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั้งกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้น  

18



รายงานประจำปี 2554 183

 ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนใหม่ของบริษัทฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2553  

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในตลาด เพื่อประกอบการพิจารณา

กำหนดระดับการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนปะจำปี ในการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) 

ให้กับบุคคลากรเป็นรายบุคคลในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนความสำเร็จของ  

บริษัทฯ และผลการดำเนินงานของคู่แข่งธุรกิจอย่างรอบคอบ   

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะประกอบไปด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และผลตอบแทนจูงใจใน  

ระยะยาว (เช่น โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment program หรือ EJIP))  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ  

 คณะกรรมการกำหนดระดับเงินค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด ให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่  

ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ จากแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ฉบับเดือนกันยายน 2549 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปรับปรุงแผนการให้ผล

ตอบแทนให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล

ประจำปี (โบนัส) เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 15 ซึ่งข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติจาก  

ผู้ถือหุ้นแล้ว   

 คณะกรรมการได้ทำแผนการสืบทอดงาน (succession planning) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงสร้างของ  

คณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2554 ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง  

นายออรัล วิลสัน ดอว์  เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการถึงแก่กรรมของ   

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

(ค.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 14 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และในการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ  

อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะประกอบด้วยสมาชิก  

อย่างน้อย 4 คนที่มาจากคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะมาจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน 

และสมาชิกที่เหลือจะประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล 

หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ทบทวนประสิทธิภาพของระบบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบุ

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างครบถ้วน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนด

และปรับปรุงนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

2. ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการควบคุมบัญชีที่ใช้ในกลุ่ม

บริษัทฯ 

3. ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ  

5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ 
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6. ทบทวนกระบวนการวางแผนสำรองฉุกเฉินภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

พร้อมทั้งแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

7. ทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่อาจจะ

มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ 

8. ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญที่ได้รับจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมกัน 4 ครั้งในปี 2554 

(ค.5) คณะกรรมการลงทุน 

 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการอนุมัติให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการการลงทุน และในการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ  

อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการลงทุน โดยคณะกรรมการการลงทุน จะประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 5 คนที่มาจาก

คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการ 2 คน จะมาจากคณะกรรมการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

ในโครงการลงทุนที่มีการเสนอ โดยจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการในแต่ละโครงการที่เสนอ สมาชิกที่เหลือ  

จะประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี

และการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ 

หน้าที่หลักของคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่ 

1. ทบทวน ประเมิน และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนที่จะนำเสนอต่อ  

คณะกรรมการ หากเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

2.  ทบทวน พิจารณา และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการนำนโยบายการลงทุน และ/หรือ โครงการ

ลงทุนไปปฏิบัติ  

3. ทบทวน ประเมิน และพิจารณากระบวนการที่คณะผู้บริหารได้นำมาใช้สอดส่องดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาง

การลงทุนและโครงการลงทุนแต่ละโครงการร่วมกัน  

4. ใหค้ำแนะนำแกค่ณะผูบ้รหิารในการวเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งของโครงการลงทนุทีจ่ะนำเสนอ กอ่นสง่ใหค้ณะกรรมการ  

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนในปี 2554 

(ง) ผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง  

(ง.1) ธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ   

 คณะกรรมการเข้าใจว่าธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่

เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มี  

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด  

 ตั้งแต่ 2552 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งมีเนื้อหาสรุป

เกี่ยวกับการถือครองหุ้นและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และของบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้กับบริษัทฯ เพื่อติดตามรายการเกี่ยวโยงหรือ
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รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น กรรมการและผู้บริหารอาวุโสที่เข้าใหม่ของบริษัทฯ จะส่งรายงานนี้ภายใน   

30 วันหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเกี่ยวโยงและญาติสนิท กรรมการและผู้บริหารจะส่งรายงานที่แก้ไขใหม่ให้

บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 คณะกรรมการยังคอยดูแลติดตามการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยธุรกรรมดังกล่าว

ด้วย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน คู่สัญญาในธุรกรรม 

เหตุผลของการทำธุรกรรม และความจำเป็นของธุรกรรมในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินที่เกี่ยวข้อง  

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน์

ส่วนตัว ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัด

แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจะถูกห้ามไม่ให้พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อาจมี

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการเหล่านั้นกับบริษัทฯ 

 คณะกรรมการและฝา่ยบรหิารยงัไดเ้นน้ยำ้การพจิารณาธรุกรรมระหวา่งบรษิทั ซึง่หมายถงึธรุกรรมระหวา่งบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย อย่างรอบคอบและไม่มีอคติ 

(ง.2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

 คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับขณะทำงานในตำแหน่งของ

ตนเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แข่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการห้ามใช้ข้อมูล

ภายในที่สำคัญเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด และ

ห้ามการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และฐานะการถือครอง

หุ้นของตนทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารอาวุโสทุกคนซื้อขาย

หุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี

ของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้าง

กรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน  

(จ) การควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประสิทธิภาพในการบริหาร

และการปฏบิตังิานในทกุระดบั  นอกจากนี ้แผนกตรวจสอบภายใน ซึง่เปน็หนว่ยงานอสิระทีร่ายงานตรงตอ่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ยังช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน ประเด็นทางด้านการบัญชีการเงิน การปฏิบัติตามระบบและระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมถึงนโยบาย  

และขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงินอีกด้วย ทั้งนี้

สำหรับการควบคุมภายใน  

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญใน 5 องค์ประกอบหลักเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้  
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้ออำนวยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และใช้ในการติดตามผล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที่  

เหมาะสมนั้นจะส่งให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. การบริหารความเสี่ยง 

 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทบทวนนโยบายและแผนทางด้านความเสี่ยง คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับ

การสนับสนุนให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง และความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทุกคน  

มีการเตรียมตัวที่จะลด หรือ แก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทุกคนมี

พฤติกรรมที่ตระหนักต่อความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นความรับผิดชอบของทุกคน 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงได้สร้างขึ้นอย่างมีแบบแผน มาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงกำหนดจาก  

ปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดำเนินงานของบริษัทฯ  

ที่ได้ประเมินไว้ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ กำหนดรายงานและการติดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการตอบรับที่

รวดเร็วและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แผนการติดตามการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนอย่าง

รอบคอบก่อนจะเสนอรายงานให้กับคณะกรรมการทุกไตรมาส 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในแต่ละแผนกไว้ และได้ทำการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  

กรณีที่บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ   

จะปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง

กันของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การ

ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการเพื่อกำหนดอำนาจ หน้าที่ ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน   

ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  รวมถึงกำหนดและแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายควบคุม

และฝ่ายประเมินผลออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการ

กำหนดระดับการควบคุมและบำรุงดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และ บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมี

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอ

ต่อฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง  

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของฝ่าย

บริหาร บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสาร

ข้อมูล ทั้งนี้วัตถุประสงค์เบื้องต้นก็เพื่อความถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ โดย

บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อสร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ  การบันทึกบัญชีเป็น  

ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เอกสารซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการได้ถูกจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นและ

คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม  
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5. ระบบการติดตาม 

 จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ  

บริษัทฯ สามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะ

เดียวกันก็สามารถสอบทาน ประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่แผนกตรวจ

สอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

 ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานการตรวจ

สอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระ

สำคัญ แต่ได้ให้ความเห็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ได้ตรวจพบ โดยแผนกตรวจสอบภายใน  

ของบริษัทฯ มีหน้าที่สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้  

ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายภายใต้แนวทางที่กำหนด  

(ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการ  

 โดยทั่วไป คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี การประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น

ตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ ในปี 2554 คณะกรรมการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณา

ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนธุรกิจและงบประจำปี รายงานการเงินรายไตรมาส และการเข้าซื้อและจำหน่าย

สินทรัพย์ที่สำคัญ โดยปกติเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม

แต่ละครั้งและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณา

ประเด็นการประชุม 

 เลขานุการบริษัท จะจดบันทึกการประชุม ซึ่งจะส่งให้กับกรรมการภายใน 14 วันหลังวันประชุม รายงานการ

ประชุมจะได้รับการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป และเก็บให้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตรวจสอบต่อไป  

 คณะกรรมการกำหนดให้สมาชิกทุกคนอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับงานของคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อหน้าที่

ของกรรมการ และพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าประชุม

คณะกรรมการในปี 2554 มีดังนี้  
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รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2554 

ชื่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

สรรหา/1 

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

กำหนด 
ค่าตอบแทน/2 

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

สรรหาและ 
กำหนด 

ค่าตอบแทน 

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

บริหาร 
ความเสี่ยง ที่ประชุม 

ปกติ 
ที่ประชุม
เฉพาะกิจ รวม 

ที่ประชุม
ปกติ 

ที่ประชุม
เฉพาะกิจ รวม 

1. นายอัศวิน คงสิริ 3/4 9/10 12/14 2/2 - 2/2 - - - - 

2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 4/4 10/10 14/14 - - - - - - 4/4 

3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน  4/4 9/10 13/14 - - - 3/3 2/2 3/3 - 

4. ศาสตราจารย์  
 ดร. วรภัทร โตธนะเกษม** 0/0 1/2 1/2 - 1/1 1/1 - - - - 

5. ศาสตราจารย์พิเศษ  
 อธึก อัศวานันท์** 0/0 1/2 1/2 - - - - - - - 

6. นายออรัล วิลสัน ดอว์*   1/2 5/7 6/9 - - - - - - 2/3 

7. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 4/4 9/10 13/14 6/6 1/1 7/7 3/3 2/2 3/3 1/1 

8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 3/4 9/10 12/14 - - - 3/3 - 3/3 - 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี 4/4 9/10 13/14 6/8 - 6/8 2/3 1/2 3/3 - 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ 3/4 9/10 12/14 - - - - - - - 

หมายเหตุ : * นายออรัล วิลสัน ดอว์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 
 ** ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ   
  เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 
/1 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาก่อนที่จะมีการรวมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็นหนึ่งกรรมการชุดย่อย   

ในเดือนพฤศจิกายน 2553 
/2  ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนก่อนที่จะมีการรวมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็นหนึ่งกรรมการ  

ชุดย่อย ในเดือนพฤศจิกายน 2553 

 

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการที่ลาออกในช่วงปี 2554 

ชื่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

สรรหาและ
กำหนด 

ค่าตอบแทน 

ที่ประชุม 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

ที่ประชุม
ปกติ 

ที่ประชุม
เฉพาะกิจ 

รวม ที่ประชุม
ปกติ 

ที่ประชุม
เฉพาะกิจ 

รวม 

1. นางปรารถนา มงคลกุล 4/4 5/8 9/12 6/8 - 6/8 - - 

2. นางโจอี้ ฮอร์น 3/3 6/8 9/11 - - - - - 

หมายเหตุ : นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 
 นางโจอี้ ฮอร์น ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

(ช) การประเมินของคณะกรรมการและการลาออกตามวาระ 

 คณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการ 10 คน กรรมการอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำทุกๆ 3 ปี กรรมการที่เป็น  

ผู้บริหารมีสัญญาจ้างงานกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  

 คณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกภายในคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ทำให้

ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยลงแต่ประการใด สมาชิกคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับเชิญให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก  
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คณะกรรมการโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความสามารถที่จะมีส่วนร่วมผลักดันกลยุทธ์

การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยกำหนดว่ากรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารโดยทั่วไปไม่ควรดำรงตำแหน่งเกินกว่า 10 ปี หรือ 4 วาระ ไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควร

หลังพิจารณาความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ตลอดจนการที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนทำประโยชน์ต่อให้บริษัทฯ ทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน และที่คาดการณ์ในอนาคต  

  คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ   

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554  โดยประธานกรรมการสรรหาเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการ

ให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท 

 ทั้งนี้ การประเมินแบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. โครงสร้างและคุณลักษณะของคณะกรรมการ 

2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. ผลงานของคณะกรรมการ 

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ 

 คณะกรรมการได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน และขอให้คณะกรรมการชุดย่อยเสนอวิธีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 

(ซ) ค่าตอบแทน  

(ซ.1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 นโยบายของคณะกรรมการคือค่าตอบแทนของกรรมการควรสะท้อนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบรรลุ  

เป้าหมายที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ กรรมการยังต้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม  

ในการทำหน้าที่ดังกล่าว 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปัจจุบัน ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554   

คณะกรรมการยังได้กำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารอาวุโสจากคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  

ค่าตอบแทน ซึ่งจำนวนเงินค่าตอบแทนนี้จะพิจารณาจากความรับผิดชอบของผู้บริหารดังกล่าว ตลอดจนการมีส่วน  

ทำประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และที่คาดการณ์ในอนาคต และหากเป็นไปได้   

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะสะท้อนระดับค่าตอบแทนที่ให้กับผู้บริหารอาวุโสในตลาดธุรกิจอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ 

(ซ.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสในปี 2554  

 ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสด  

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับ  

คณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้  
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• กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 430,000 บาท หากมี

กรรมการที่มิใช่เป็นกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 

บาท กรรมการที่มิใช่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับ

เบี้ยประชุมเป็นเงินจำนวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มิใช่เป็นผู้บริหารคนอื่นๆ) 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของเบี้ยประชุมของ

กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) ขณะที่กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง 

• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่า  

ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ จะได้รับ

เบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง 

• ประธานกรรมการลงทุน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง   

ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ) กรรมการการลงทุน และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง 

• กรรมการที่พำนักนอกประเทศไทยจะได้รับเบี้ยเดินทางเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้ 

 - จากเอเชียมายังประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

 - จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน 

• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ 

• จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่ายผล

ตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจำปี   

เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น* (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการ  

ที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที่เกินกว่า  

ร้อยละ15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และจะนำมาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่าๆ กัน 

หมายเหตุ : * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น มาจาก 

กำไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 

ทุนชำระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + เงินสำรองตามกฎหมาย + กำไรสะสม  
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 รายละเอียดค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ทั้งหมดปรากฎตามตารางด้านล่างนี้ 

ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีบัญชี 2554 
หน่วย: บาท 

ชื่อ 

คณะกรรมการ เบี้ยประชุม รวม 
(ค่าตอบแทน

มาตรฐาน 
และเบี้ย
ประชุม) 

เบี้ยดินทาง  
(สำหรับ

กรรมการ 
ชาวต่างชาติ 

เท่านั้น) 
(ดอลลาร์ 

สหรัฐอเมริกา) 

ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

โบนัส คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา/1 

คณะกรรมการ
กำหนด 

ค่าตอบแทน/2 

คณะกรรมการ
สรรหา 

และกำหนด 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายอัศวิน คงสิริ 1,595,000 - 648,000 80,000 - - - - 2,323,000 - 

2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต - - - - - - - - - - 

3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน 420,000 - 585,000 - 45,000 36,000 108,000 - 1,194,000 - 

4. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  
 โตธนะเกษม** 54,194 - 45,000 - - - - - 99,194 - 

5. ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก   
 อัศวานันท์** 54,194 - 45,000 - - - - - 99,194 - 

6. นายออรัล วิลสัน ดอว์** 243,871 - 270,000 - - - - 15,000 528,871 4,500 

7. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 420,000 - 585,000 240,000 45,000 30,000 90,000 - 1,410,000 - 

8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม 420,000 - 540,000 - 54,000 - 90,000 - 1,104,000 6,000 

9. ดร. ศิริ การเจริญดี 420,000 - 585,000 240,000 30,000 15,000 90,000 - 1,380,000 - 

10. นายปีเตอร์ สโตคส์ 420,000 - 540,000 - - - - - 960,000 10,000 

รวม 4,047,259 - 3,843,000 560,000 174,000 81,000 378,000 15,000 9,098,259  20,500 

หมายเหตุ : **นายออรัล วิลสัน ดอว์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2554  
 ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม และศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อเดือน  
 สิงหาคม 2554  
/1 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาก่อนที่จะมีการรวมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็นหนึ่งกรรมการชุดย่อย ในเดือน  
 พฤศจิกายน 2553 
/2 ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนก่อนที่จะมีการรวมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาเป็นหนึ่งกรรมการ  
 ชุดย่อย ในเดือนพฤศจิกายน 2553 

 

ค่าตอบแทนและโบนัสสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ได้ลาออกในช่วงปี 2554 

ชื่อ 

คณะกรรมการ เบี้ยประชุม รวม  
(ค่าตอบแทน

มาตรฐาน 
และเบี้ยประชุม) 

เบี้ยดินทาง  
(สำหรับกรรมการ 

ชาวต่างชาติเท่านั้น) 
(ดอลลารสหรัฐอเมริกา) 

(ค่าตอบแทน
มาตรฐาน 

โบนัส คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นางปรารถนา มงคลกุล  366,935 - 405,000 288,000 - 1,059,935 - 

2. นางโจอี้ ฮอร์น 350,000 - 405,000 - - 755,000 3,000 

รวม 716,935 - 810,000 288,000 - 1,814,935 3,000 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนอื่น 

หน่วย : ล้านบาท 

จำนวนผู้บริหารในระหว่าง

ปี/จำนวนผู้บริหารเฉลี่ย 

(full time equivalent) ปี  2554 

จำนวนผู้บริหารในระหว่าง

ปี/จำนวนผู้บริหารเฉลี่ย 

(full time equivalent) ปี  2553 

เงินเดือนและโบนัสรวม 9 ราย/8.83 ราย 68.29 ล้านบาท 9 ราย/7.5 ราย 57.00 ล้านบาท 

ค่าตอบแทนอื่น  

(เงินสมทบกองทุนสำรอง 

เลี้ยงชีพ) 

9 ราย/8.83 ราย 5.59 ล้านบาท 9 ราย/7.5 ราย 4.74 ล้านบาท 

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างรอบปีบัญชี 2554 มี 1 ราย ผู้บริหารที่เข้าระหว่างรอบปีบัญชี 2553 มี 2 ราย 

(ฌ) การปฐมนิเทศและการพัฒนากรรมการ  

 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้จัดการปฐมนิเทศให้กับสมาชิกใหม่ของ  

คณะกรรมการ ในการประชุมดังกล่าว จะมีการชี้แจงนโยบายของบริษัทฯ และธุรกิจหลักๆ รวมทั้งข้อบังคับบริษัทฯ 

การนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ  (presentations) ล่าสุด รายงานประจำปีปีล่าสุด ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการ

ชุดย่อยในคู่มือกรรมการ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงการทำงานของกรรมการ

ในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ 6 คนได้เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (“IOD”)) ซึ่งรวมถึงหลักสูตร Director Certification 

Program (“DCP”) หลักสูตร Director Accreditation Program (“DAP”) หลักสูตร Finance for Non-Finance 

Director Program (“FN”) และหลักสูตร Role of Chairman Program (“RCP’) 

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีดังนี้ 

หลักสูตร จำนวนกรรมการที่ผ่านการอบรม 

The Role of Chairman 1 

The Director Accreditation Program 2 

The Director Certification Program 4 

The Finance for Non-Finance Director Program 1 

 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ยังมิได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการอบรมในหลักสูตร

ดังกล่าวโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม 
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6. จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

(ก) แนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีแนวทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. ความยุติธรรม  

 บริษัทฯ เชื่อในความยุติธรรมต่อคู่สัญญาทุกรายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ

ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีกว่าบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. ความเป็นมืออาชีพ 

 บริษัทฯ รับผิดชอบงานของบริษัทฯ อย่างมืออาชีพ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นเลิศด้วยการทำงานให้ได้

ผลในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

3. การทำงานเชิงรุก  

 บริษัทฯ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ และปรับ

เปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ 

4. วินัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวินัยและหลักการด้านจริยธรรม และทำการทุกอย่างให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็น

ไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ  

(ข) จรรยาบรรณ 

 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบกรอบค่านิยมขององค์กร พันธกิจ และวิสัยทัศน์ (VMV Framework) เพื่อ  

เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติ

อนุมัติคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนำกรอบค่านิยม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ดังกล่าวมาใช้ โดยเน้นค่านิยมหลัก 4 

ประการของบริษัทฯ  

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการอบรมจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนได้เข้าใจ

หลักการปฏิบัติที่ดี และยังได้รวมการอบรมจรรยาบรรณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่อีกด้วย 

ค่านิยมหลัก 4 ประการได้แก่ 

1. คุณธรรม: เราจะเป็นบุคคลที่เปิดเผย และซื่อสัตย์ต่อกันและกันในการทำงานร่วมกัน จะปฏิบัติตามที่ให้สัญญาไว้

ตลอดเวลา และจะสร้างและรักษาความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน  

2. ความเป็นเลิศ: เราจะทำงานด้วยมาตรฐานระดับสูงในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การรักษาสภาพแวดล้อม   

ความมั่นคง การบริการ เราพร้อมรับมือกับงานท้าทายเสมอ และจะดำเนินธุรกิจของเราอย่างมืออาชีพ 

3. จิตสำนึกของการร่วมกันเป็นทีม: เราใส่ใจในลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าของเรา และจะปฏิบัติตนในอันที่จะส่งเสริม 

และสร้างสรรค์การร่วมมือกันทำงานเป็นทีม และเคารพต่อกันและกัน 

4. การยึดมั่นในพันธะ: เราจะคำนึงถึงอนาคตของบริษัทฯ ตลอดเวลา และจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลและความสำเร็จ

ทางธุรกิจของบริษัทฯ  
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 นโยบายของคณะกรรมการ คือ กรรมการจะดำรงจริยธรรมในระดับสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งหมด คณะกรรมการยินยอมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นนอกกลุ่ม

บริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและความเห็นชอบของคณะกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารเมื่อได้ดำรง

ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นๆ นั้นจะรับค่าตอบแทนจากบริษัทอื่นๆ นั้นเป็นรายได้ส่วนตัวก็ได้ โดยทั่วไป การแต่ง

ตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนอกกลุ่มบริษัทฯ จะจำกัดให้เป็นกรรมการไม่เกิน 2 บริษัทเท่านั้น กรรมการ  

ที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถทำงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการนอกกลุ่มบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องแสดงให้เห็น

ถึงความทุ่มเทในการทำหน้าที่ของตนต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่ 
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 บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ใน  

วันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารจะละเว้นการซื้อขาย

หลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์   

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูในหัวข้อรายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ 

 

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบของงบการเงินรวมของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้รายการ

ระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้ามีดังต่อไปนี้ 

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคิดราคา 
30 กันยายน 2553 30 กันยายน 2554 

1. บริษัท เมอร์เมด 
 มาริไทม์ จำกัด 

(มหาชน) 
 

Asia Offshore 
Drilling Limited 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 57.14 
ในบริษัทเมอร์เมด  
มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) 
ถือหุ้นร้อยละ 33.8 ใน 
Asia Offshore Drilling 
Limited ทั้งสองบริษัท 
มีกรรมการร่วมกัน 
 

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) ให้
บริการบริหารจัดการ 
ทางด้านเทคนิคและ
บริหารการขายรวมทั้ง
งานธุรการต่างๆ กับ 
Asia Offshore Drilling 
Limited 

- 
(ไม่มีรายการเกิดขึ้น
ระหว่างปี 2553) 

224,587,401.29 
(บันทึกเป็นรายได้
อื่นๆ) 

ราคาตามที่ตกลงกันระหว่าง
บริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ 
จำกัด (มหาชน) กับ Asia 
Offshore Drilling Ltd.   
ซึ่งเป็นราคายุติธรรมตาม  
ที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมิน 

2. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ 
พีทีอี แอลทีดี 

เมอร์ตัน กรุ๊ป 
(ไซปรัส)  
แอลทีดี 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 
ในโซลีอาโด โฮลดิ้งส์  
พีทีอี แอลทีดี และโซลีอา
โด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี
ถือหุ้นร้อยละ 24.3 ใน
เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) 
แอลทีดี TTA ถือหุ้น 
โดยทางตรงและทางอ้อม 
ในทั้งสองบริษัท 
 

โซลีอาโด โฮลดิ้งส์  
พีทีอี แอลทีดี ให้เงินกู้ยืม
จำนวน 17.8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
กับเมอร์ตัน กรุ๊ป 
(ไซปรัส) แอลทีดี 
โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2554 มูลค่า
เงินต้นของเงินกู้คงเหลือ
เท่ากับ 17.8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
หรือคิดเป็น 554.78 ล้าน
บาท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ 
พีทีอี แอลทีดี เรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ร้อยละ 25 ต่อปีสำหรับ
วงเงินกู้ดังกล่าว   

49,364,841.00 
(บันทึกเป็นรายได้
จากดอกเบี้ย) 
 

89,633,089.04 
(บันทึกเป็นรายได้
จากดอกเบี้ย) 
(ณ ปัจจุบัน ได้มี
การแปลงต้นเงินกู้
และดอกเบี้ย 
คงค้างเป็นหุ้นของ
บริษัท SKI Energy 
Resources Inc. 
แล้ว   
 

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตาม  
ข้อตกลงระหว่างกันและ
สอดคล้องกับความเสี่ยงใน
เชิงพาณิชย์ของธุรกิจก่อน
เริ่มดำเนินกิจการในประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

3. กลุ่มธุรกิจเรือ 
 แห้งเทกอง 
 (Shipping group) 

บริษัท เฟิร์นเล่ย์ 
(ประเทศไทย) 
จำกัด 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ในกลุ่มธุรกิจเรือแห้งเท
กองและถือหุ้นร้อยละ 49 
ในบริษัท เฟิร์นเล่ย์ 
(ประเทศไทย) จำกัด  
TTA ถือหุ้นโดยทางตรง
และทางอ้อมในทั้งสอง
บริษัท 
 

บริษัท เฟิร์นเล่ย์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นนายหน้าหาสินค้า 
ลงเรือและนายหน้าหา
เรือเช่าให้แก่กลุ่มธุรกิจ
เรือแห้งเทกอง  

42,500,923.01 
(รายการเกิดขึ้น
ระหว่างปีจะถูกตัด
รายการระหว่างกัน
เนื่องจากเป็นบริษัท
ย่อยและกลายเป็น
บริษัทร่วมในปี 
2554) 
 

31,205,039.34 
(บันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่ายการ
ดำเนินงานเกี่ยว 
กับเรือเดินทะเล) 
 

ราคาปกติที่ให้กับบุคคล
ภายนอก 

4. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ 
พีทีอี แอลทีดี 

Petrolift Inc. TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 
ในโซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีที
อี แอลทีดี และโซลีอาโด 
โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดีถือ
หุ้นร้อยละ 40 ใน 
Petrolift Inc.  
TTA ถือหุ้นโดยทางตรง
และทางอ้อมในทั้งสอง
บริษัท 

Petrolift Inc.ประกาศ
จ่ายเงินปันผล 0.1588 
เปโซฟิลิปปินส์ ต่อหุ้น 
โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2554 มียอด
เงินปันผลค้างจ่ายเท่ากับ 
68 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ 

- 
(ไม่มีรายการเกิดขึ้น
ระหว่างปี 2553) 

48,331,637.50 
(บันทึกเป็นลูกหนี้
กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน) 
 

จากกำไรของ Petrolift 
Inc. 

รายการระหว่างกัน20
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (บาท) 

นโยบายการคิดราคา 
30 กันยายน 2553 30 กันยายน 2554 

5. บริษัท บาคองโค 
จำกัด 

Thoresen - 
Vinama 
Agencies  
Co., Ltd. 

TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 
ในโซลีอาโด โฮลดิ้งส์  
พีทีอี แอลทีดี และโซลี 
อาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอล
ทีดี ถือหุ้นร้อยละ 100 
ใน Baconco Co., Ltd.  
และ TTA ถือหุ้นร้อยละ 
50 ในโทรีเซน (อินโด 
ไชน่า) เอส.เอ. และ  
โทรีเซน (อินโดไชน่า) 
เอส.เอ. ถือหุ้นร้อยละ 49 
ใน Thoresen - Vinama 
Agencies Co., Ltd. 
TTA ถือหุ้นทางอ้อมใน 
ทั้งสองบริษัท 

บริษัท บาคองโค จำกัด 
ให้เงินกู้ยืมจำนวน  
2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา กับ 
Thoresen - Vinama 
Agencies Co., Ltd. 
โดย ณ วันที่ 30 
กันยายน 2554 มูลค่า
เงินต้นของเงินกู้คงเหลือ
เท่ากับ 2 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา  

- 
(ไม่มีรายการเกิดขึ้น
ระหว่างปี 2553) 

62,181,000.00 
(บันทึกเป็น 
เงินให้กู้ระยะยาว) 

เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์
ค้ำประกันและมีกำหนด
ชำระคืนเงินต้นภายใน 2 ปี 
ปีละ 1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้  
บาคองโค จะได้รับส่วนแบ่ง
กำไรจากคลังสินค้าทันฑ์ 
บนที่สร้างโดย Thoresen-
Vinama Agencies Ltd.  
ในอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอยู่ 
ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
ในประเทศเวียดนาม 

6. บริษัท โทรีเซนไทย 
เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท โพสต์ 
พับลิชชิง จำกัด 
(มหาชน) 

TTA ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท 
โพสต์ พับลิชิง จำกัด 
(มหาชน) อย่างไรก็ตาม 
ทั้งสองบริษัทมีกรรมการ
ร่วมกัน 

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง 
จำกัด (มหาชน)  
เรียกเก็บค่าบริการ
สมาชิกสิ่งพิมพ์  
และโฆษณาจาก TTA 

254,476.00 
(บันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร) 

352,946.00 
(บันทึกเป็นค่าใช้
จ่ายการบริหาร) 

ราคาปกติที่ให้กับบุคคล
ภายนอก 

7. บริษัท โทรีเซนไทย 
เอเยนต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท ประสิทธิ์
พัฒนา จำกัด 
(มหาชน) 

TTA ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท 
ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด 
(มหาชน) อย่างไรก็ตาม 
ทั้งสองบริษัทมีกรรมการ
ร่วมกัน 

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา 
จำกัด (มหาชน) เรียก
เก็บค่าบริการทางการ
แพทย์จาก TTA 

41,637.80 
(บันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร) 
 

39,700.00 
(บันทึกเป็นค่าใช้
จ่ายการบริหาร) 
 

ราคาปกติที่ให้กับบุคคล
ภายนอก 

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก 

บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก  

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 

 ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง   

บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม  

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และให้มีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และ  

ทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วน  

ในการพิจารณาอนุมัติ 

 
นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

 กรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มี  

ความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม 
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การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ชนิดของหุ้น จำนวนหุ้น 
ที่ชำระแล้ว 

จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน 
การถือหุ้น % 

มูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้ 

กลุ่มขนส่ง 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

1 บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด 
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ถนนชิดลม 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2250-0569 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ์ 

9,470,000 
3,030,000 

9,470,000 
3,029,994 

99.9 10 

2 บริษัท ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 974,000 973,993 99.9 100 

3 บริษัท ทอร์ วิน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100 

4 บริษัท ทอร์ เวฟ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100 

5 บริษัท ทอร์ ฮาร์โมนี่ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,500,000 3,499,993 99.9 100 

6 บริษัท ทอร์ ไดนามิค ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,600,000 3,599,993 99.9 100 

7 บริษัท ทอร์ อินทิกริตี้ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 3,850,000 3,849,993 99.9 100 

8 บริษัท ทอร์ เอนเตอร์ไพรส์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 6,300,000 6,299,993 99.9 100 

9 บริษัท ทอร์ เอนเนอร์ยี ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 10,000,000 9,999,993 99.9 100 

10 บริษัท ทอร์ เอนเดฟเวอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 11,000,000 10,999,993 99.9 100 

11 บริษัท ทอร์ เมอร์แชนท์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 200,000 199,994 99.9 100 

12 บริษัท เฮอร์มิส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 270,000 269,994 99.9 100 

13 บริษัท ทอร์สตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100 

14 บริษัท ทอร์สกิปเปอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100 

15 บริษัท ทอร์เซลเลอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 300,000 299,993 99.9 100 

16 บริษัท ทอร์ มารีเนอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 350,000 349,994 99.9 100 

17 บริษัท ทอร์ซัน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100 

18 บริษัท ทอร์สปิริต ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100 

19 บริษัท ทอร์สกาย ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100 

20 บริษัท ทอร์ซี ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 400,000 399,993 99.9 100 

21 บริษัท ทอร์ เทรดเดอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 450,000 449,993 99.9 100 

22 บริษัท ทอร์ แทรเวลเลอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 450,000 449,993 99.9 100 

23 บริษัท ทอร์ ออร์คิด ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 472,500 472,493 99.9 100 

24 บริษัท ทอร์ คอนฟิเดนซ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100 

25 บริษัท ทอร์ นอติลุส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 500,000 499,993 99.9 100 
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ชื่อบริษัท ชนิดของหุ้น 

จำนวนหุ้น 

ที่ชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ 

สัดส่วน 

การถือหุ้น % 
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26 บริษัท ทอร์ เมอร์คิวรี่ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 600,000 599,994 99.9 100 

27 บริษัท ทอร์ ไทรอัมพ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 600,000 599,993 99.9 100 

28 บริษัท ทอร์ โลตัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 630,000 629,993 99.9 100 

29 บริษัท ทอร์ จัสมิน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 700,000 699,993 99.9 100 

30 บริษัท ทอร์ แชมเปี้ยน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100 

31 บริษัท ทอร์ เวนเจอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100 

32 บริษัท ทอร์ การ์เดียน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 750,000 749,993 99.9 100 

33 บริษัท ทอร์ นอติก้า ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 753,000 752,993 99.9 100 

34 บริษัท ทอร์ ไพล็อต ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 800,000 799,993 99.9 100 

35 บริษัท ทอร์ นาวิเกเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 990,000 989,993 99.9 100 

36 บริษัท ทอร์ ทรานสิท ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100 

37 บริษัท ทอร์ อลายอันซ์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,060,000 1,059,993 99.9 100 

38 บริษัท ทอร์ คอมมานเดอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,150,000 1,149,993 99.9 100 

39 บริษัท ทอร์ ทริบิวท์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,170,000 1,169,993 99.9 100 

40 บริษัท ทอร์ เนปจูน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,380,000 1,379,993 99.9 100 

41 บริษัท ทอร์ กัปตัน ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,530,000 1,529,994 99.9 100 

42 บริษัท ทอร์ เน็กซัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,857,000 1,856,993 99.9 100 

43 บริษัท ทอร์ มาสเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 1,880,000 1,879,993 99.9 100 

44 บริษัท ทอร์ ทรานสปอร์ตเตอร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,000,000 1,999,993 99.9 100 

45 บริษัท ทอร์ เนรัส ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,128,000 2,127,993 99.9 100 

46 บริษัท ทอร์ เนคตาร์ ชิปปิ้ง จำกัด หุ้นสามัญ 2,541,000 2,540,993 99.9 100 

หมายเหตุ : ที่อยู่ของบริษัทในลำดับที่ 2-46 คือ 26/32 อาคารอรกานต์ ชั้น 10 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ (0) 2250-0569 

ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล 

47 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 

48 บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
78 Shenton Way, #04-02 Singapore 079120 
โทรศัพท์ +65 6578-7000 

หุ้นสามัญ 111,300,000 111,300,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
สิงคโปร์ 

49 บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง เยอรมันนี จีเอ็มบีเอช 
Stavendamm 4a, 28195 Breman, Germany 
Tel. : 421 336 52 22 

หุ้นสามัญ 25,000 25,000 100.0 1 ยูโร 
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50 PT Perusahaan Pelayaran Equinox 
Globe Building 4th & 5th floor, Jalan 
Bancit Raya Kav. 31-33, Jakarta, 
Indonesia 12740 
Tel: +6221 7918 7006 

หุ้นสามัญ 24,510 12,010 49.0 1,000,000 
รูเปียห์ 

ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนเรือ 

51 บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด  
26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2254-0266 

หุ้นสามัญ 500,000 245,000 49.0 100 

52 บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี  
(ประเทศไทย) จำกัด 
26/30-31 อาคารอรกานต์ ชั้น 9 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2650-7400 

หุ้นสามัญ 22,000 11,215 51.0 1,000 

53 โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี 
1901-19th Floor, Golden Tower 
Opp. Marbella Resort, Al Buhairah 
Corniche 
Road, Sharjah, UAE. 
Tel. : 971-6-574 2244  

หุ้นสามัญ 1 1 100.0 550,550 
เดอร์แฮม 

54 โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
12A Floor, Bitexco Building 
19-25 Nguyen Hue Boulevard District 1 
Ho Chi Min City, Vietnam 
Tel. : +84 8 821 5423  

หุ้นสามัญ 2,500 1,250 50.0 100 
ดอลลาร์ 

สหรัฐอเมริกา 

ประเภทธุรกิจ : นายหน้าเช่าเหมาเรือ 

55 บริษัท เฟิร์นเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
26/55 อาคารอรกานต์ ชั้น 15 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2253-6160 

หุ้นสามัญ 135,000 66,144 49.0 100 

56 บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ริ่ง (พีทีอี) แอลทีดี 
78 Shenton Way, #04-02 
Singapore 079120 
โทรศัพท์ +65 6578-7000 

หุ้นสามัญ 100,000 100,000 100.0 1 ดอลลาร์ 
สิงคโปร์ 

21



รายงานประจำปี 2554 201

21

ชื่อบริษัท ชนิดของหุ้น 

จำนวนหุ้น 

ที่ชำระแล้ว จำนวนหุ้นที่ถือ 

สัดส่วน 

การถือหุ้น % 

มูลค่าหุ้น 

ที่ตราไว้ 

ประเภทธุรกิจ : เรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 

57 Petrolift Inc. 
6th Floor, Mapfre Insular Corporate 
Center 
Madrigal Business Park I, 1220 
Acacia Avenue, Ayala Alabang 
Muntinlupa City, Philippines 

หุ้นสามัญ 1,259,350,452 503,740,176 40.00/1 1 
ฟิลิปปินส์ 

เปโซ 

กลุ่มพลังงาน 

ประเภทธุรกิจ : บริการนอกชายฝั่ง 

58 บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) 
26/28-29 อาคารอรกานต์ ชั้น 9 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2255-3115-6 

หุ้นสามัญ 784,747,743 277,823,871 
170,590,470/1 

57.14 1 

ประเภทธุรกิจ : เหมืองถ่านหิน 

59 เมอร์ตัน กรุ๊ป (ไซปรัส) แอลทีดี 
Nikou Kranidioti 7D, Tower 4, 3rd Floor 
Flat/Office 302, Egkomi, PC 2411, 
Nicosia, Cyprus 

หุ้นสามัญ 17,900 4,352 24.31/1 1 ดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา 

60 Qing Mei Pte. Ltd. 
5 Shenton Way, 21-06 UIC Building 
Singapore 068808 

หุ้นสามัญ 6,336,096 2,112,032 33.33/1 1 ดอลลาร์ 
สหรัฐอเมริกา 

กลุ่มโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 

ประเภทธุรกิจ : บริการวัสดุจัดเรียงสินค้าบนเรือ โลจิสติกส์ ขนถ่ายสินค้า 

61 บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ 
ซัพพลายส์ จำกัด 
26/22-23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 2250-0569 

หุ้นสามัญ 700,000 699,993 99.9 100 

62 บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด 
26/30-31 อาคารอรกานต์ ชั้น 9 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (0) 3818-5090-2 

หุ้นสามัญ 750,000 382,496 51.0 100 
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ประเภทธุรกิจ : บริหารท่าเรือ 

63 ชาร์จา พอร์ต เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 
P.O.Box 510, Port Khalid 
Sharjah, United Arab Emirates 
Tel. : 971-6-528 1327  

หุ้นสามัญ 26,000 12,740 49.0/2 100 
เดอร์แฮม 

64 Baria Serece 
Phu My borough, Tan Thanh district 
Ba Ria-Vung Tau province, Vietnam 
Tel. : +84.64.3876603 

หุ้นสามัญ 2,039,080 407,816 20.0/1 100,000 
เวียดนามดอง 

ประเภทธุรกิจ : โลจิสติกส์ถ่านหิน 

65 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 
36/83 อาคารพี.เอส. ทาว์เวอร์ ชั้น 24 
ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ (0) 2664-1701-8  

หุ้นสามัญ 153,454,064 136,083,041 88.68/3 0.50 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนโดยการถือหุ้น 

66 บริษัท บาคองโค จำกัด 
Phu My I Industrial Park, Tan Thanh Town 
Baria Vung Tau Province, Vietnam 

Tel. : 064.893 400 

“ทุนชำระแล้ว 377,072,638,790 
เวียดนามดอง หรือ 25,833,128.40  

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา” 

100.0/1 - 

กลุ่มการลงทุน 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนโดยการถือหุ้น 

67 โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
25 International Business Park 
#02-65/67 German Centre  
Singapore 609916 

โทรศัพท์ +65 6578-7000 

หุ้นสามัญ 130,000,000 130,000,000 100.0 1 ดอลลาร์ 

สิงคโปร์ 

68 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด 
26/32 อาคารอรกานต์ ชั้น 10 ซอยชิดลม 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ (0) 2254-8437 

หุ้นสามัญ 1,000,000 999,993 99.9 100 

หมายเหตุ: /1 ถือหุ้นทางอ้อมโดย บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 
  /2 ถือหุ้นทางอ้อมโดย โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี  
 /3 ถือหุ้นทางอ้อม โดย บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 22

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

ชื่อบริษัท  : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียน : 0107537002737  

วันก่อตั้งบริษัท : 16 สิงหาคม 2526 

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด : 15 ธันวาคม 2537  

วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายใน : 25 กันยายน 2538 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

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 : ธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
   ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 
 

หุ้นสามัญ 

ทุนจดทะเบียน : 833,004,413 บาท 

ทุนชำระแล้ว : 708,004,413 บาท  

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย : 708,004,413 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท 
 

หุ้นกู้แปลงสภาพ 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่าย : 169,800,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 34,300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ระยะเวลา 5 ปี 

ตลาดรองของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 

วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขาย : 25 กันยายน 2550 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ 
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หุ้นกู้ในประเทศ   

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ในประเทศที่ออกจำหน่าย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท 
   ระยะเวลา 5 ปี 
   หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท 
   ระยะเวลา 7 ปี 

วันที่หุ้นกู้ในประเทศขึ้นทะเบียนกับสมาคม : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
ตลาดตราสารหนี้ไทย  

นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
   อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
   2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต 
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย 
   โทรศัพท์ + 66 (0) 2596-9000 

ผู้สอบบัญชี : 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 เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี่ จำกัด 
   990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 5, 22-25 ถนนพระราม 4  
   แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย  
   โทรศัพท์: +66 (0) 2636-2000 

  : บริษัท สำนักว่าความและร่างสัญญา ทินะพงศ์ จำกัด 
   160/564-565 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 24 ถนนสีลม  
   แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
   โทรศัพท์: +66 (0) 2235-8516 

  : บริษัท สำนักกฎหมายประมวลชัย จำกัด 
   2038-2042 ถนนพระราม 6 (บรรทัดทอง) 
   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
   โทรศัพท์ +66 (0) 2219-2031-2 

  : บริษัท วัตสันฟาร์ลี แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
   ยูนิต 902 ชั้น 9 จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ 
   บ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
   กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย  
   โทรศัพท์: +66 (0) 2655 7800/78 

  : บรษิทั วตัสนัฟารล์ ีแอนด ์วลิเลีย่มส ์เอเชยี แพรคทสิ แอลแอลพี 
   6 Batter Road #28-00 Singapore 049909 
   โทรศัพท์ : +65 6532 5335 
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2554 บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 20 ใน Baria Serece โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะ

สร้างธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศเวียดนาม 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 3 ลำ เป็นเรือในตลาดมือสอง 

2 ลำ และเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 1 ลำ 

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน บริษัท ปิโตรลิฟต์ จำกัด (“ปิโตรลิฟต์”) ร้อยละ 1.166   

เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ปิโตรลิฟต์ เป็นร้อยละ 40.0  

บริษัท โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี เข้าถือหุ้นร้อยละ 33.33 ใน Qing Mei Pte. Ltd. (“Qing Mei”)   

เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 2 จำนวน 34.30  

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  

คิดเป็นเงิน 34.30  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

Asia Offshore Drilling Limited (“AOD”) ได้ระดมเงินทุนจำนวน 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากตลาดทุน  

ในประเทศ และได้เซ็นสัญญาสร้างเรือขุดเจาะแบบ jack-up จำนวน 3 ลำ มูลค่ารวม 538 ล้านดอลลาร์

สหรัฐอเมริกากับ Keppel FELS Ltd. ประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมดและ Seadrill Limited (“Seadrill”) ต่างถือหุ้น  

ใน AOD ร้อยละ 33.75 หุ้นของ AOD ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

Oslo Axess (ประเทศนอร์เวย์) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 กลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าแห้งเท

กอง 15 ลำ เรือบริการนอกชายฝั่ง 8 ลำ และเรือขุดเจาะ 2 ลำ นอกจากนี้ ยังมีเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองอีกเป็น

จำนวนประมาณ 5.70 ลำ ที่กลุ่มบริษัทโทรีเซนได้เช่ามาเสริมกองเรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2553 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นร้อยละ 38.83 ใน ปิโตรลิฟต์ ซึ่งเป็นบริษัทเรือบรรทุก

น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส ์

เมอร์เมด เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Subtech Ltd. ในประเทศเซเชลส์ เพื่อขยายบริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลไปยัง

ตะวันออกกลาง 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ในประเทศ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ   

ไม่มีประกันเป็นจำนวนเงินรวม 4.0 พันล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ธนาคารพาณิชย์ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวน 34.30  

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553   

คิดเป็นเงิน 68.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองรวม 4 ลำ เป็นเรือในตลาด  

มือสอง 3 ลำ และรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 1 ลำ ส่วนเมอร์เมดได้ซื้อเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมใต้ทะเลมือสอง  

1 ลำ และรับมอบเรือที่สั่งต่อใหม่อีก 3 ลำ 

ประวัติความเป็นมา






