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THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 
10330, Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com 

เลขที่เรื่อง :  COR:MS/L08012t/ms 

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 
 
เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการสั่งตอเรือใหม 4 ลํา 
เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงใหผูถือหุนทราบวา บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร  
พีทีอี ลิมิเต็ด (“ทีเอสเอส”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ที่ถือหุนรอยละ 100 จะลงนามใน
สัญญาสั่งตอเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองขนาด Handymax จํานวน 4 ลํา ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือของเรือทั้ง 4 ลํา รวมเปน
เงินทั้งส้ิน 157,568,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นแปดพันดอลลารสหรัฐอเมริกา) หรือเทากับ 
5,319,495,680 บาท (หาพันสามรอยสิบเกาลานสี่แสนเกาหมื่นหาพันหกรอยแปดสิบบาท) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอ 33.76 บาท 

 ดวยการตกลงเขาทํารายการซื้อเรือของบริษัทดังกลาวขางตน มีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 18.90 ของมูลคาสินทรัพยรวม
ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 (มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท 
โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 เทากับ 28,143,963,088 บาท) ทั้งนี้ เมื่อรวม
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนที่ผานมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย แลวจะมีขนาด
ของรายการรวมรอยละ 59.62 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2550 ดังนั้น การเขาทํารายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการในรอบ 6 เดือนที่ผานมา จึงเขาขายรายการประเภทที่ 1 ตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทฯ จะตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยทันที โดยมี
สารสนเทศอยางนอยตามบัญชี 1 และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติในการตกลงเขาทํารายการ โดยบริษัทฯ จะตองได
คะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของ   
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

 บริษัทฯ จึงขอนําสงสารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพยและการลงทุนดังกลาวตอผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนรับทราบตาม
รายละเอียดแนบทายนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

(ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)  (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต) 
ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการ 
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สารสนเทศรายการการไดมาซึ่งสินทรัพยของ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 
สารสนเทศตามบัญชี (2) ตามเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
 
1. รายการสารสนเทศตามบัญชี (1) ตามเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด (“ทีเอสเอส”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ถือหุนรอยละ 100 จะลงนามในสัญญาสั่งตอเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองขนาด Handymax จํานวน 4 
ลํา ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือของเรือทั้ง 4 ลํา รวมเปนเงินทั้งส้ิน 157,568,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยหาสิบ
เจ็ดลานหาแสนหกหมื่นแปดพันดอลลารสหรัฐอเมริกา) หรือเทากับ 5,319,495,680 บาท (หาพันสามรอยสิบเกาลานสี่แสนเกา
หมื่นหาพันหกรอยแปดสิบบาท) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ 33.76 บาท โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1.1 วัน เดือน ป ที่ทํารายการ 

ทีเอสเอส ไดตกลงที่จะลงนามในสัญญาสั่งตอเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองใหมจํานวนรวม 4 ลํา กับ PT PAL 
INDONESIA (PERSERO) (“PT PAL”) 

1.2 คูกรณีที่เก่ียวของ 

ผูซ้ือ  บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร  พีทีอี ลิมิเต็ด   

ผูสรางเรือ  PT PAL INDONESIA (PERSERO) 

ความสัมพันธระหวางและผูซ้ือกับผูสรางเรือ  - ไมมี - 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพยที่ซื้อ 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาสั่งตอเรือใหมระหวาง PT PAL กับ ทีเอสเอส ทีเอสเอสไดมอบหมายให PT PAL ซ่ึงมีอูตอเรือที่
ประเทศอินโดนีเซีย เปนผูออกแบบเรือ สรางเรือและติดตั้งสวนควบอุปกรณ และสงมอบเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 4 ลํา 
โดยมีขนาดระวางบรรทุกตอลํา 50,223 เดทเวทตัน สําหรับเรือที่มีระวางบรรทุกสินคาแหงเทกองโดยเฉพาะ (Open-hatch 
box-shaped bulk carriers) ซ่ึงภายหลังจากที่ ทีเอสเอสไดรับมอบเรือแลวจะนําเรือปลอยใหเชาเหมาลําเพื่อเพิ่มผลกําไร
ใหกับบริษัทฯ ตอไป  

บริษัทฯ คาดวาจะไดรับมอบเรือทั้ง 4 ลํา ดังกลาวในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2553 และเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามลําดับ  

ปจจุบัน ทีเอสเอส มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวเทากับ 58.90 ลานดอลลารสิงคโปร ทีเอสเอสจะมีการเพิ่มทุนเปน       
คร้ังคราวเพื่อใชสําหรับการชําระเงินมัดจําการตอเรือของเรือทั้ง 4 ลํา ทั้งนี้บริษัทฯ จะเขาไปลงทุนในหุนสามัญที่ออกใหม
ของทีเอสเอสเต็มจํานวนเปนครั้งคราวตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ระบุไวในสัญญา   

1.4 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน / มูลคาของสินทรัพยที่ซื้อ 

ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือทั้ง 4 ลํา รวมเปนเงินทั้งส้ิน 157,568,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลาน
หาแสนหกหมื่นแปดพันดอลลารสหรัฐอเมริกา) หรือเทากับ 5,319,495,680 บาท (หาพันสามรอยสิบเกาลานสี่แสนเกา
หมื่นหาพันหกรอยแปดสิบบาท) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ 33.76 บาท 
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เงื่อนไขการชําระเงินมี ดังนี้ 

เรือส่ังตอใหมที่จะสงมอบป พ.ศ. 2552 
 

งวดการชําระเงิน บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร  พีทีอี ลิมิเต็ด 
1 ชําระเงินมัดจํารอยละ 10 ภายใน 7 วันทําการ ภายหลังจากที่ไดลงนามในสัญญาและบริษัท

ผูสรางเรือไดแสดงหนังสือคํ้าประกันการคืนเงินมัดจําแก ทีเอสเอส  
2 สวนที่เหลืออีกรอยละ 90 จะชําระ ณ วันที่มีการรับมอบเรือ ซ่ึงคาดวาจะอยูในราวเดือน

กรกฎาคม และ ตุลาคม พ.ศ. 2552   

เรือส่ังตอใหมที่จะสงมอบป พ.ศ. 2553 
 

งวดการชําระเงิน บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร  พีทีอี ลิมิเต็ด 
1 ชําระเงินมัดจํารอยละ 25 ภายใน 7 วันทําการ ภายหลังจากที่ไดลงนามในสัญญาและบริษัท

ผูสรางเรือไดแสดงหนังสือคํ้าประกันการคืนเงินมัดจําแก ทีเอสเอส  
2 ชําระเงินมัดจํารอยละ 25 ในวันตัดเหล็ก (steel cutting) 
3 ชําระเงินมัดจํารอยละ 20 ในวันวางกระดูกงูเรือ (keel laying) 
4 ชําระเงินมัดจํารอยละ 20 ในวันปลอยเรือลงน้ํา (launching) 
5 สวนที่เหลืออีกรอยละ 10 จะชําระ ณ วันที่มีการรับมอบเรือ ซ่ึงคาดวาจะอยูในราวเดือน

เมษายน และ กรกฎาคม พ.ศ. 2553   
 

ราคาเรือดังกลาว ไดรวมการปรับปรุงรายละเอียดของเรือหลายประการใหดีกวาเรือตามมาตรฐานของ PT PAL เชน การ
ปรับปรุงเครื่องยนตหลัก (main engine modification) เพื่อประหยัดน้ํามันหลอลื่น การทําระบบแยกของเสียและน้ํามัน 
(sewage and oil water separator systems) ใหใหญข้ึนกวาเดิม การเพิ่มคุณสมบัติของสีที่ใชทาเรือในระวางบรรทุกสินคา 
(cargo holds) และถังอับเฉา (ballast tanks) ทั้งหมดนี้ เพื่อเพิ่มความคงทนของเรือ รวมทั้งระบบตางๆ ที่ปองกันมลภาวะ
และรักษาสภาพแวดลอม  

ขนาดของรายการดังกลาวคิดเปนรอยละ 18.90 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 (มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 เทากับ 28,143,963,088 บาท) 

ทั้งนี้เมื่อรวมรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนที่ผานมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย แลวจะมีขนาดของรายการรวมรอยละ 59.62 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ดังนั้น การเขาทํารายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการในรอบ 6 
เดือนที่ผานมา จึงเขาขายรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทฯ จะตองจัดทํารายงานและ
เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยทันที โดยมีสารสนเทศอยางนอยตามบัญชี 1 และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขอ
อนุมัติในการตกลงเขาทํารายการ โดยบริษัทฯ จะตองไดคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ          
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย   
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1.5 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

ตามหนังสือรับรองการประเมินมูลคาเรือลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดย Simpson Spence & Young Ltd. ซ่ึงเปน          
ผูประเมินอิสระ และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดประเมินราคาเรือที่ส่ังตอใหมของทีเอสเอส โดย
มีสมมติฐานวา การตอเรือใหมเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการทางการคาตามปกติ โดยเรือจะถูกสงมอบตามกําหนด 
พรอมสภาพที่เหมาะสมตอการใชงานเพื่อการขนสงทางทะเล โดยมาตรฐานในการกอสรางเรือและเครื่องจักรที่กําหนด
ตามสัญญาตอเรือนั้นเปนที่ยอมรับของสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies) ทั้งนี้ ผูประเมินไดประเมินวา เรือที่จะ
สงมอบในป พ.ศ. 2552 มีราคาตอลําประมาณ 50,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หาสิบลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) และ
เรือที่จะสงมอบในป พ.ศ. 2553 มีราคาตอลําประมาณ 47,500,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (ส่ีสิบเจ็ดลานหาแสนดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) ดังนั้นเรือส่ีลําจะมีราคารวม 195,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยเกาสิบหาลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา)  

วิธีการประเมินราคาในครั้งนี้ Simpson Spence & Young Ltd. ใชวิธีเปรียบเทียบราคาในตลาดปจจุบัน โดยผูซ้ือและผูขายมี
ความเต็มใจที่จะซื้อและขาย และตามความเห็นของผูประเมินตามสภาวะตลาดเทาที่เปนอยูในชวงเวลาที่เกิดรายการ     

 Simpson Spence & Young Ltd. เปนบริษัทที่กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2423 โดยดําเนินธุรกิจเปนนายหนาเชาเหมาเรืออิสระ 
และผูประเมินราคาเรืออิสระมาตั้งแตตน ปจจุบันเปนบริษัทที่มีธุรกิจนายหนาเชาเหมาเรืออิสระที่ใหญที่สุด และมี
สํานักงานกระจายอยูทั่วโลก โดยเปนผูประเมินราคาอิสระใหแก ธนาคาร สถาบันการเงิน เจาของเรือ บริษัทที่ปรึกษา
กฎหมาย บริษัทประกันภัย ตางๆ   

1.6 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) จะรวมถึงการเปนเจาของเรือเดินทะเลและการให
เชาเหมาลํา ซ่ึงจะเปนเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองขนาด Handymax ดังนั้น การซื้อเรือใหมนี้จะเปนสวนหนึ่งของกลยุทธ
ในการเฉลี่ยอายุกองเรือและเปนการไดมาซึ่งเรือที่มีระวางบรรทุกสินคาเทกองโดยเฉพาะที่ทันสมัย เพื่อรองรับกับความ
ตองการใชเรือของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้น  

ณ ปจจุบัน บริษัทฯ เปนเจาของเรือทั้งส้ิน 43 ลํา ซ่ึงประกอบดวยเรือบรรทุกสินคาทั่วไปและเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 
และกําลังรอรับมอบเรือใหมอีก 5 ลํา ในป 2552 และ 2554 ตามที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยไวแลว ซ่ึงหากรวมเรือที่ส่ังตอ
ใหมนี้ บริษัทฯ จะมีเรือส่ังตอใหมจํานวน 9 ลํา ที่จะรับมอบระหวางป 2552 และ 2554 

1.7 แหลงเงินทุนที่ใช    

เงินที่จะนํามาชําระคาซ้ือเรือสวนใหญจะเปนเงินกูสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา จากธนาคารหลายๆ แหงรวมกันประมาณ 
รอยละ 60 และอีกสวนหนึ่งประมาณรอยละ 40 มาจากเงินทุนของทีเอสเอส ซ่ึงเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและ
เงินเพิ่มทุนโดยบริษัทฯ 

1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการ  

คณะกรรมการมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลงที่เปนธรรม และสมเหตุสมผลตามสภาวะ
ตลาดในปจจุบันและเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ อยางสูงสุด บริษัทฯ เชื่อวาชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การปรับปรุงกองเรือ โดยเรือใหมที่จะรับมอบนี้จะเขามาแทนที่เรือเกาๆ ที่อาจปลดระวางในอนาคต นอกจากนี้จะทําให
บริษัทฯ มีความแข็งแกรงทางการตลาดโดยมีเรือที่มีระวางบรรทุกสินคาแหงเทกองโดยเฉพาะที่ทันสมัย  

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ 

-  ไมมี -  
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2. ความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระ (ผูประเมินราคาสินทรัพย)  

         -  ตามเอกสารแนบ 1 ซ่ึงไดระบุเนื้อหาตามที่ไดกลาวมาแลวในขอ 1.5 

3. โครงสรางหนี้ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) 

3.1  ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจําหนายแลวและที่ยังมิไดออกจําหนาย ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติไวและมอบอํานาจ
ใหแกคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูพิจารณาออกจําหนายตามที่เห็นสมควร 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดออกหุนกูแปลงสภาพชนิดที่ไมมีหลักประกันเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 169.80 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซ่ึงหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดออกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร เมื่อ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 หุนกูแปลงสภาพดังกลาว ไดเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศ แตไมเสนอขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันซ่ึงเปนไปตามกฎขอบังคับ “Regulation S” ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

หุนกูแปลงสภาพที่นําออกขายนั้นมีราคาตามมูลคา 300,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอหุนกูแปลงสภาพหนึ่งหนวยโดยมี
กําหนดจายดอกเบี้ยปละ 2 คร้ังในอัตรารอยละ 2.5 ตอป ผูถือหุนกูแปลงสภาพสามารถใชสิทธ์ิในการแปลงสภาพเปนหุน
สามัญไดจนถึงวันที่ครบกําหนดการไถถอนในอัตราสวน 171,535.8932 หุนสามัญตอ 1 หุนกูแปลงสภาพ (อัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่ที่ 34.25 บาท ตอ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาและราคาในการแปลงสภาพกําหนดไวที่ 59.90 บาท) การ  
แปลงสภาพดังกลาวสามารถกระทําไดตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะจายเปน
เงินสดใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพแทนการสงมอบหุนสามัญ  

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอ
ขายหุนกูประเภทใดก็ไดคร้ังเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราวๆ โดยจะออกเปนสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไมเกิน 
10,000 ลานบาทหรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลตางประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเทาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูมีหลักประกันที่มีอยูกับธนาคาร (to refinance existing secured bank debts) และเพื่อ
การลงทุนในอนาคต หุนกูดังกลาวอาจมีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกูก็ได โดย
เสนอขายในกรณีทั่วไป และ/หรือเสนอขายในลักษณะจํากัดตามหลักเกณฑ และประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไมวาจะเสนอขายในประเทศ หรือตางประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน 
และ/หรือเปนคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุนกูที่เคยออก และเสนอขายไปแลว ในกรณีที่มีการ     
ไถถอนหุนกูดวยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุนกูดังกลาว อันมีผลใหตนเงินคงคางของหุนกูลดลง ใหบริษัทฯ 
สามารถออกหุนกูเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมได
ออกหุนกูนี้ 

3.2  ยอดรวมของเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพยวางเปนหลักประกัน รายละเอียดของเงินกูมี
ดังตอไปนี้ 

1. กลุมบริษัทไดกูเงินเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ เพื่อซ้ือเรือเดินทะเล 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ยอดคงเหลือจํานวน 23,161,800 ดอลลารสหรัฐ มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน  
1.15-8.58 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ย USD-LIBOR บวกสวนเพิ่ม และไดรับการค้ําประกันโดยการจํานองเรือเดินทะเล
ของกลุมบริษัท รวมถึงมีเงื่อนไขโดยผูใหกูเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยของเรือเดินทะเล และ    
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ 
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2. กลุมบริษัทไดกูเงินโดยกูเปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จากธนาคารพาณิชยในประเทศทั้งหมด 
3 แหง เพื่อซ้ือเรือสนับสนุนและอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ยอดคงเหลือจํานวน 212,950,000 บาท และ 
21,647,750 ดอลลารสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 5 - 7 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกันไปตาม
ขอตกลงจากธนาคารพาณิชยในประเทศทั้ง 3 แหง เงินกูดังกลาวไดรับการค้ําประกันโดยการจํานองเรือสนับสนุน
พรอมสวนควบและอุปกรณของเรือ รวมถึงค้ําประกันโดยบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

3. กลุมบริษัทไดกูเงิน โดยกูเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา จากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อซ้ือเรือ  
ขุดเจาะน้ํามัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ยอดคงเหลือ จํานวน 32,338,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลา
ชําระหนี้คืนภายใน 9 ป และระยะเวลาปลอดชําระเงินตนใน 1.5 ปแรก โดยดอกเบี้ยในอัตรา USD-LIBOR บวกสวน
เพิ่ม และไดรับการค้ําประกันโดยการจํานองเรือขุดเจาะน้ํามัน รวมถึงการค้ําประกันโดยบริษัทยอยสองแหง 

4. นอกเหนือจากการกูเพื่อการซื้อเรือแลว กลุมบริษัทไดกูเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อการกอสราง
อาคารและคลังสินคา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ยอดคงเหลือจํานวน 172,929,747 บาท มีระยะเวลาชําระหนี้คืน
ภายใน 7.5 - 10 ป โดยแบงเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดของการค้ําประกันจากยอดเงินกูดังกลาว
เปนสองสวนคือ ในสวนที่หนึ่ง อัตราดอกเบี้ย MLR หักดวยสวนลด เงินกูในสวนนี้คํ้าประกันดวยที่ดินและอาคาร
ของบริษัทยอยและค้ําประกันโดยบริษัทฯ และผูถือหุน สําหรับในสวนที่สอง เปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
ประเภทหนึ่งปบวกสวนเพิ่ม และค้ําประกันโดยที่ดินและอาคารของบริษัทยอยและค้ําประกันโดยบริษัทฯ 

5. กลุมบริษัทไดกูเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อซ้ือที่ดินและกอสรางอาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 ยอดคงเหลือจํานวน 110,400,000 บาท มีระยะเวลาชําระหนี้คืนภายใน 6.5 ป เงินกูดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย 
MLR หักสวนลดจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นเปนอัตราดอกเบี้ย MLR ตอป และไดรับการ         
คํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินและอาคารของบริษัทยอย 

นอกจากที่กลาวมาขอ 1 ถึงขอ 5 แลว กลุมบริษัทยังคงมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินซ่ึงยังไมไดเบิกใช ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2550 เปนจํานวนประมาณ 224.66 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ 58.11 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึง
วงเงินสินเชื่อดังกลาวสวนใหญมีไวใชสําหรับการไดมาของเรือเดินทะเล 

6. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดทําสัญญาวงเงินสินเชื่อบุริมสิทธิที่มีหลักประกันกับกลุมสถาบัน
การเงินในตางประเทศ 7 แหง เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการสรางเรือเดินทะเลลําใหม และซื้อเรือเดินทะเลมือสอง โดย
มีวงเงินสินเชื่อจาํนวนเงิน 36 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการดําเนินการและการจัดการทั่วไป 
โดยมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 6 ป และวงเงินกูที่มีกําหนดชําระคืนและวงเงินค้ําประกันจํานวนเงินรวม 360 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อการออกหนังสือคํ้าประกัน และใชเปนแหลงเงินทุนในการสรางเรือเดินทะเลใหม 
และซื้อเรือเดินทะเลมือสอง โดยมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 10 ป วงเงินกูทั้งหมดค้ําประกันโดยการจํานอง
เรือเดินทะเลของกลุมบริษัทจํานวน 2 ลํา และเรือเดินทะเลที่จะสรางใหม หรือเรือเดินทะเลมือสองที่จะซื้อ โดยเรือ
ดังกลาวจะตองทําสัญญาประกันภัยสําหรับการค้ําประกัน นอกจากนี้วงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบัญชีธนาคาร
และค้ําประกันโดยบริษัทฯ เงินกูมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกสวนเพิ่ม 

โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดเคยทําสัญญาเงินกู ซ่ึงสัญญาที่ทําไวนั้นจะถูกยกเลิก และแทนที่
โดยวงเงินสินเชื่อบุริมสิทธิที่มีหลักประกัน เมื่อเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในสัญญาวงเงินสินเชื่อบุริมสิทธิที่มี
หลักประกันมีการปฏิบัติตามจนครบ 
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                สรุปรายการวงเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกใชและยอดคงคางชําระของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

                                            สกุลเงินบาท                สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 

ยอดที่ยังไมไดเบิกใช ยอดคงคางชําระ ยอดที่ยังไมไดเบิกใช ยอดคงคางชําระ 

58,110,254 บาท 496,279,747 บาท USD 224,660,000 USD 77,147,550 

 3.3  ยอดรวมมูลคาหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนําสินทรัพยเปนหลักประกัน มี
รายละเอียดดังนี้ 

กลุมบริษัทมีจํานวนวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ในป 2550 จํานวนเงิน 345 ลานบาท ซ่ึงวงเงินดังกลาวค้ําประกันโดย
บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่ง และมีการจํานองที่ดินและอาคารของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 กลุม
บริษัทเบิกเงินเกินบัญชีใชไปจํานวนประมาณ 20 ลานบาท และคงเหลือวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ยังไมไดเบิกใช
จํานวนประมาณ 325 ลานบาท  

3.4  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกัน และ Standby Letter of Credit ที่ธนาคารออกใหกับบุคคลอื่นในนามกลุมบริษัท เพื่อ
ประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 118.60 ลานบาท 
และ 0.99 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 

2. บริษัทไดเปนผูคํ้าประกันวงเงินกูยืมและวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารใหกับบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 430 ลานบาท และ 450.97 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทไดเปนผู   
คํ้าประกันสําหรับสัญญาการสรางเรือใหมของบริษัทยอยเปนจํานวนทั้งส้ิน 2.04 พันลานเยน 

3. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549  บริษัทฯ มีสัญญาค้ําประกันการชําระคาเชาเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกองขนาดระวางบรรทุกประมาณ 52,000 เดทเวทตัน จํานวน 2 ลํา ตามสัญญาเชาซ่ึงบอกเลิก
ไมไดที่บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทํากับบุคคลภายนอกเปนเวลา 2 ป และ 3 ปตามลําดับ โดยมีอัตราคาเชาคงที่เฉลี่ยวัน
ละ 13,150 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันตอลํา 

4. บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเปนผูคํ้าประกันวงเงินกูยืม และวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และสัญญาอื่นใหกับบริษัท
ยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 719.27 ลานบาท และ 57.99 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  

4. ขอมูลของบริษัทฯ 

4.1  ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโนมธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม 

ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทโทรีเซนประกอบดวย 3 กลุมธุรกิจ ไดแก กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง กลุมธุรกิจงาน
บริการนอกชายฝง และกลุมธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ รายละเอียดเปนดังนี้ 

• เรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ประกอบธุรกิจโดยการใหบริการแกเจาของ และผูประกอบการเรือบรรทุกสินคาแหง 
เทกอง เรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร บริษัทการคา บริษัทโลจิสติกส  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  กองเรือของบริษัทมี
เรือจํานวนทั้งส้ิน 45 ลํา ซ่ึงประกอบดวยเรือบรรทุกสินคาทั่วไปและเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองประเภท Handysize 
จํานวน 30 ลํา และประเภท Handymax จํานวน 15 ลํา รวมทั้ง เชาเรือประเภท Handymax มาเสริมกองเรืออีก 6 ลํา 
ซ่ึงมีระยะสัญญาเชาถึง พ.ศ. 2553 กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองใหบริการขนสงสินคาทั้งแบบประจํา
เสนทางและแบบไมประจําเสนทาง การใหบริการแบบประจําเสนทางของกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง จะ
มีเสนทางการเดินเรือสายหลักวิ่งระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน ไปยังตะวันออกกลาง อาวเปอรเซีย ทะเล
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แดง และทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในขณะที่การใหบริการแบบไมประจําเสนทางของกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเท
กองจะไมมีการกําหนดเสนทางการเดินเรือ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความตองการของลูกคา การใหบริการขนสงแบบประจํา
เสนทาง และแบบไมประจําเสนทางของธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองนั้น สามารถเอื้อประโยชนซ่ึงกันและกัน 
เนื่องจากหากมีการวาจางเรือใหขนสงสินคาแบบประจําเสนทางในเที่ยวขาออกไปยังตะวันออกกลาง ลูกคามักจะ
วาจางเรือใหขนสงสินคาในเที่ยวกลับมาเปนแบบไมประจําเสนทาง ประเภทของการใหบริการขนสงแบบไมประจํา
เสนทาง ไดแก การเชาเหมาลําเปนระยะเวลา (Period Time Charters) การเซ็นสัญญารับขนสงลวงหนา (Contracts of 
Affreightment) สัญญาเชาระยะสั้นชนิดคาระวางคงที่ (Short-term Fixed Contracts) และสัญญาระยะสั้นตามราคาคา
ระวางของตลาด ณ ขณะนั้น (Spot Rate Contracts)  

หมายเหตุ:  เรือ Handysize คือเรือที่มีขนาดระวางบรรทุกไมเกิน 35,000 เดทเวทตัน 

                  เรือ Handymax คือเรือที่มีขนาดระวางบรรทุกระหวาง 35,000 – 60,000 เดทเวทตัน 

• กลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝง ใหบริการขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา และรับเหมาเกี่ยวกับงานขุดเจาะนอกชายฝง โดยมีกองเรือสําหรับปฏิบัติงาน
วิศวกรรมโยธาใตน้ําจํานวน 4 ลํา และมีเรือขุดเจาะอีกจํานวน 2 ลํา นอกจากนี้ยังมีการเชาเรือ เพื่อสนับสนุนงาน
วิศวกรรมโยธาใตน้ํา จํานวน 2 ลํา ซ่ึงมีสัญญาเชาถึงป 2553 การดําเนินงานจะเนนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) เปนบริษัทที่ประกอบการและเขาเปนผูถือหุนใหญในกลุม
ธุรกิจงานบริการนอกชายฝง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550   บริษัทฯ ถือหุนอยูในเมอรเมดรอยละ 78.09 แตหลังจากที่
เมอรเมดไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (“IPO”) และไดจดทะเบียนอยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรแลว ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในเมอรเมดเหลือรอยละ 55.29 

• กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ ใหบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือตางๆ รวมทั้งการใหบริการเปน
ตัวแทนเรือในประเทศไทย เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส การใหบริการจัดหาวัสดุอุปกรณบนเรือ การขนถาย
สินคาบนเรือ การใหเชาคลังสินคา ใหบริการงานโลจิสตติกสในประเทศไทย และการเปนนายหนาเชาเหมาเรือทั่ว
ภูมิภาค 

แนวโนมธุรกิจของกลุมบริษัท 

ในป 2550 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นนี้ โดยมีสาเหตุหลักจากอัตราคาระวางเรือสูงขึ้น อัตราการใช
ประโยชนจากเรือในกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองสูงขึ้น และอัตราคาเชาเรือในกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝง
เพิ่มขึ้น ซ่ึงถูกหักกลบดวยอัตราการใชประโยชนจากเรือในกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงลดนอยลง คาใชจายในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรือและคาใชจายในการบริหารสูงขึ้น และเงินบาทที่แข็งคาขึ้น อยางไรก็ตามอุปสงคและอุปทานของ
เรือบรรทุกสินคาแหงเทกองยังคงอยูในภาวะสมดุลยอยู ดังนั้นบริษัทฯ คาดวาอุปสงคของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจะ
ยังคงแข็งแกรงในป 2551 

ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ไดทําสัญญาใหเชาเรือแบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา (Period Time Charters) 
สําหรับรอบปบัญชีนี้ไวแลวประมาณรอยละ 22.16 ของระวางบรรทุกสินคาทั้งหมดของบริษัทฯ และมีสัญญารับขนสง 
สินคาไวลวงหนารองรับไวอีก 2,780 วัน (Vessel Days) 

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาจะไดรับสวนแบงกําไรจากกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงในสัดสวนที่สูงขึ้นในป 2551 จากการที่
อุปสงคและคาบริการของธุรกิจงานบริการนอกชายฝงยังอยูในระดับสูง กลาวโดยสรุป บริษัทฯ เชื่อวาในปหนาจะเปนปที่
ดีอีกปหนึ่งของบริษัทฯ ในแงของผลกําไร 
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4.2 สรุปงบการเงินในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ซี่งตรวจสอบโดย บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด พรอม
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ตลอดจนปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอกําไรของบริษัท 

  
 (หนวย : ลานบาท) 

งบการเงินรวม ตรวจสอบแลว 

 30 ก.ย. 48 30 ก.ย. 49 30 ก.ย. 50 
รายไดจากการดําเนินงานรวม  14,893.43  16,034.45   20,360.24  
ตนทุนจากการดําเนินงานรวม  6,588.14  9,798.29   12,157.55 

กําไรขั้นตน  8,305.29  6,236.16  8,202.69 

รายไดรวม 15,119.76 17,053.84 21,318.59 
ตนทุนและคาใชจายรวม 8,629.92 12,470.26 15,450.26 
ดอกเบี้ยจาย 445.32 701.08 665.47 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,948.65 3,502.44 4,968.52 

สินทรัพยหมุนเวียนรวม 4,213.60 4,795.05 7,862.65 
สินทรัพยไมถาวรรวม 15,255.78 18,345.34 20,281.31 

สินทรัพยรวม 19,469.38 23,140.39 28,143.96 

หนี้สินหมุนเวียนรวม 2,852.07 3,805.60 4,483.90 
หนี้สินไมหมุนเวียนรวม 7,473.40 7,311.73 7,605.53 

หนี้สินรวม 10,325.47 11,117.33 12,089.43 

ทุนจดทะเบียน 693.68 693.68 868.68 
ทุนที่ออกและชําระแลว 643.68 643.68 643.68 
กําไรสะสม 6,938.87 9,057.65 13,103.77 

สวนของผูถือหุน 9,143.91 12,023.06 16,054.53 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 19,469.38 23,140.39 28,143.96 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) 9.24 5.44 7.72 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 14.21 18.68 24.94 
เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 3.50 1.35 1.65 
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 55.76 38.91 40.29 
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 39.34 20.54 23.31 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 75.45 34.54 37.73 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (รอยละ) 33.76 16.44 19.38 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ) 58.45 33.31 37.91 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน                
คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ใช
ขอมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซ่ึงจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ในการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานดังกลาว บริษัทฯ ไดใชนิยามและแนวคิดตางๆ ทั้งทางการเงินและการดําเนินการมาประกอบการวิเคราะหดังนี้          

- วันเดินเรือ/วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปปฏิทิน (Calendar-Ship-Days/Calendar-Rig-Days) หมายถึง จํานวนวันทั้งหมดที่
บริษัทฯ เริ่มเปนเจาของเรือและเริ่มเดินเรือทั้งเรือขุดเจาะและเรือขนสงสินคาในรอบปปฏิทิน  

- วันเดินเรือที่มีอยู (Available Days) หมายถึง จํานวนวันเดินเรือ/วันเดินเรือขุดเจาะทั้งหมดในรอบปปฏิทิน หักดวยจํานวน
วันที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือ (off-hire) เนื่องจากเรือเขาอูซอมหรือเขารับการปรับปรุงสภาพเรือตามกําหนด และ
หักดวยจํานวนวันที่ใชในการเดินเรือใหอยูในตําแหนงที่ตองการ วันเดินเรือชนิดนี้จะเปนจํานวนวันซ่ึงเรือสามารถสราง
รายไดใหบริษัทฯ    

- วันเดินเรือทําการ (Operating Days) หมายถึง จํานวนวันเดินเรือที่มีอยู (available days) หักดวยจํานวนวันที่ไมสามารถใช
ประโยชนจากเรือ (off-hire) เนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามรวมถึงสถานการณที่ไมสามารถคาดเดาได วันเดินเรือชนิดนี้จะเปน
วันที่กองเรือสรางรายไดใหกับบริษัทฯ จริงๆ     

- อัตราการใชประโยชนจากเรือ (Fleet Utilisation) เปนอัตราที่คํานวณการใชประโยชนจากเรือ โดยการนําวันเดินเรือทําการ 
(operating days) หารดวยวันเดินเรือที่มีอยู (available days) อัตราการใชประโยชนจากเรือจะเปนตัวบงชี้ประสิทธิภาพของ
บริษัทฯ ในการจัดสรรเรือและการลดวันที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือ เนื่องจากเหตุผลอื่นๆ ที่ไมใชการเขาอูซอม
ตามปกติ หรือการปรับปรุงและปรับสภาพเรือใหดีข้ึน หรือการใชเวลาเดินเรือเพื่อใหอยูในตําแหนงที่ตองการ 

- รายไดจากการเดินเรือในแตละเที่ยว (Voyage Revenues) รายไดจากการเดินเรือในแตละเที่ยว เปนรายไดจากการใหบริการ
แบบประจําเสนทาง แบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชาเหมาลําเปนเที่ยว และแบบเปนระยะเวลา รวมทั้งแบบเซ็นสัญญารับ
ขนสงสินคาลวงหนาไวแลว มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอรายไดชนิดนี้ ซ่ึงรวมถึงอัตราคาเชาเรือและระยะเวลาการใหเชา
เรือ การผสมผสานของรูปแบบการใชเรือ เชน เพื่อใชในการเดินเรือประจําเสนทาง เพื่อใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา ใหเชา
เหมาลําเปนเที่ยว หรือใหเชาเหมาลําชนิดเซ็นสัญญารับขนสงสินคาไวลวงหนาซ่ึงจะมีผลตอรายไดจากการเดินเรือในแต
ละเที่ยวได นอกจากนี้ อัตราคาเชาเรือแบบเหมาลําเปนเที่ยวจะมีความผันผวนมากกวา เนื่องจากจะผูกกับอัตราตลาดใน
ขณะนั้น 

- คาใชจายในการเดินเรือแตละเที่ยว (Voyage Expenses) คาใชจายในการเดินเรือในแตละเที่ยวคือ คาใชจายทั้งหมดที่ใชใน
การเดินเรือในเที่ยวนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงคาน้ํามัน คาธรรมเนียมทาเรือ คาขนถายสินคาขึ้นลงเรือ คาธรรมเนียมการผานคลอง 
คาธรรมเนียมตัวแทนเรือ และคานายหนา โดยปกติแลวลูกคาจะเปนผูจายคาใชจายในการเดินเรือในแตละเที่ยวในกรณีที่
เชาเหมาลําแบบเปนระยะเวลา สวนคาใชจายในการเดินเรือแตละเที่ยวในกรณีที่เปนแบบประจําเสนทาง และแบบเชาเหมา
ลําเปนเที่ยวรวมทั้งที่มีการเซ็นสัญญารับขนสงสินคาไวลวงหนา บริษัทฯ จะตองเปนผูรับภาระเองทั้งหมด ซ่ึงคาใชจาย   
ในการเดินเรือแตละเที่ยวนั้นบริษัทฯ ไดรวมอยูในอัตราคาเชาแลวโดยใชวิธีประมาณการคาใชจาย  บริษัทฯ คาดวาคาใช    
จายจากการขนถายสินคาขึ้นลงเรือ และคาน้ํามันจะเปนคาใชจายหลักของคาใชจายในการเดินเรือแตละเที่ยวทั้งหมดของ  
บริษัทฯ เนื่องจากเรือสวนใหญของบริษัทฯ จะใชสําหรับรับขนสงสินคาแบบประจําเสนทางและแบบไมประจําเสนทางทั้ง
ที่มีการเซ็นสัญญารับขนสินคาไวลวงหนา 
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- รายไดสุทธิจากการเดินเรือในแตละเที่ยว (Net Voyage Revenues) รายไดสุทธิจากการเดินเรือในแตละเที่ยวคํานวณ       
จากรายไดจากการเดินเรือในแตละเที่ยว ลบดวยคาใชจายในการเดินเรือแตละเที่ยว เนื่องจากคาใชจายในการเดินเรือแตละ 
เที่ยวที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันไปตามรูปแบบของการใหบริการ บริษัทฯ จึงใชรายไดสุทธิจากการเดินเรือในแตละเที่ยวมาใช
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของการใหบริการในรูปแบบตางๆ  

- อัตราคาเชาเรือ (Time Charter Equivalent Rates) เปนการนํารายไดสุทธิจากการเดินเรือในแตละเที่ยว (net voyage 
revenues) หารดวยจํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน (calendar-ship-days) อัตราคาเชาเรือจะเปนหนวยวัดผลงานหลักที่ใช
เทียบรายไดตอวันที่ไดรับจากการใหเชาแบบเปนระยะเวลากับแบบใหเชาเปนเที่ยว หรือรายไดจากเรือประจําเสนทางหรือ
สัญญารับขนสงสินคาลวงหนา ทั้งนี้เปนเพราะวาโดยปกติคาระวางเรือที่ไดรับไมวาจะเปนการใหบริการแบบใดก็ตามดังที่
ไดกลาวมาแลวจะไมไดแสดงออกมาเปนรายวัน ในขณะที่คาเชาเรือชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลาจะแสดงออกมาเปน
รายวัน 

- คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล (Vessel Operating Expenses)  คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดิน
ทะเล โดยรวมเรือใหเชาเหมาลําทุกประเภทยกเวนการเชาเรือเปลา บริษัทฯ รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานซึ่ง
ประกอบดวยเงินเดือนลูกเรือและคาใชจายที่เกี่ยวของ คาใชจายที่เกี่ยวกับการซอมและบํารุงรักษาเรือ คาใชจายดาน
ประกันภัย คาอะไหลและวัสดุส้ินเปลือง คารักษาสถานภาพทะเบียนเรือ และคาใชจายจิปาถะอื่นๆ คาใชจายในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลของบริษัทฯ โดยทั่วไปถือวาเปนคาใชจายคงที่ ซ่ึงจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ มีปจจัย
อื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจจะสงผลใหคาใชจายประเภทนี้เพิ่มขึ้นได ตัวอยางเชน หากจํานวนอุบัติ     
เหตุทางทะเลทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นมากกวาในอดีตมากอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองชวยรวมจายเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือตนทุน
น้ํามันเครื่องที่อาจสูงขึ้นตามภาวะการขึ้นราคาน้ํามันดิบที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว  

- การนําเรือเขาอูแหง (Dry-docking) โดยปกติบริษัทฯ จะตองนําเรือและเรือขุดเจาะของบริษัทฯ เขาอูแหงเพื่อการตรวจสอบ 
ซอมแซมและบํารุงรักษา รวมไปถึงการปรับปรุงเรือเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดตางๆ โดยหนวยงานรัฐหรือโดย
ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ ซ่ึงโดยปกติบริษัทฯ จะนําเรือเขาตรวจเช็คทุกๆสองปคร่ึง และถา
เปนเรือขุดเจาะจะทําทุกๆ 5 ป ซ่ึงคาใชจายเกี่ยวกับการนําเรือเขาอูแหง จะบันทึกเปนคาใชจายรอตัดจําหนาย 
(capitalisation) โดยวิธีตัดจําหนายแบบเสนตรงโดยคํานวณใหพอกับระยะเวลาที่จะตองเขาอูในปตอๆ ไปนับจากวันที่เรือ
ออกจากอูแหง บริษัทฯ บันทึกคาใชจายที่เกี่ยวกับการซอมแซมและบํารุงรักษาเรือตามปกติเปนคาใชจายประจํางวด ใน
กรณีที่เห็นวาการซอมแซมดังกลาวของเรือและเรือขุดเจาะมิใชเปนการปรับปรุงหรือเพื่อตออายุการใชงานออกไป  

- คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย (Depreciation and Amortisation) คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย ประกอบดวย 2 สวน 
ไดแก คาเสื่อมราคาซึ่งคิดจากราคาของเรือที่ซ้ือมาหักลบดวยมูลคาซากโดยประมาณ คาเสื่อมราคาคํานวณดวยวิธีเสนตรง
ซ่ึงคิดจากอายุการใชงานที่ประมาณไว ซ่ึงบริษัทฯ ประมาณไวที่ 25 ปนับจากวันสงมอบเรือคร้ังแรกจากอูตอเรือใหกับ
เจาของเรือคนแรก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดกําหนดมูลคาซากของเรือโดยประมาณไวที่ 140 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตัน 
คาเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ คาใชจายสวนที่สอง คือ การตัดจําหนายคาใชจายที่เกี่ยวกับการนําเรือเขาอูแหง 
ซ่ึงจะบันทึกไวในคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 

- คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการ
บริหาร ไดแก คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงานที่อยูบนบก เชน เงินเดือน คาเชาสํานักงาน คาใชจายทางดานที่ปรึกษา
กฎหมายและคาบริการวิชาชีพ รวมทั้งคาใชจายทั่วไปอื่นๆ บริษัทฯ คาดวาคาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหารจะ
เพิ่มขึ้นตามขนาดกองเรือ 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานจากกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองและจากกลุมธุรกิจใหบริการนอกชายฝง 
หนวย : ลานบาท 

2550 

  
  

กลุมธุรกิจเรือ 
บรรทุกสินคา 
แหงเทกอง 

กลุมเรือบริการ
วิศวกรรมโยธา 

ใตน้ํา 

กลุมธุรกิจบริการ 
เรือขุดเจาะ 

รวม 

รายไดจากการเดินเรือ 15,865.29 - - 15,865.29 

รายไดจากธุรกิจบริการนอกชายฝง - 2,867.21 1,140.08 4,007.29 

คาใชจายในการเดินเรือ 6,572.02 - - 6,572.02 

คาใชจายของธุรกิจบริการนอกชายฝง - 1,932.91 416.85 2,349.76 

คาใชจายในการเชาเรือแบบเหมาลําเปนระยะเวลา 2,708.34 329.80 - 3,038.14 

กําไรสุทธิจากการเดินเรือ/จากธุรกิจบริการ 
นอกชายฝง 

6,584.93 604.50 723.23 7,912.66 

คาเสื่อมราคา 1,338.32 168.22 198.16 1,704.70 

คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร 652.76 95.52 462.08 1,210.36 

ขาดทุน/(กําไร) จากการขายเรือและอุปกรณ (14.91) - 24.63 9.72 

ผลประกอบการ 4,608.76 340.76 38.36 4,987.88 

กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯ มีเรือทั้งส้ิน 45 ลํา และมีเรืออีก 6 ลําที่บริษัทฯ เชามาเพื่อเสริมกองเรือ โดยระยะเวลาเชา
ยังคงเหลืออีก 2-3 ป กองเรือของบริษัทฯ มีระวางบรรทุกสินคาทั้งส้ิน 1,266,518 เดทเวทตัน และเรืออีก 6 ลํา ที่บริษัทฯ เชามา
เพื่อเสริมกองเรือ มีระวางบรรทุกสินคารวม 301,598 เดทเวทตัน 

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ ไดรายงานรายไดรวมทั้งหมดจากการเดินเรือในงบกําไรขาดทุนกอนหัก
คาใชจายในการเดินเรือทางตรงกับคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ อยางไรก็ตาม การจัดสรรกองเรือในเชิงพาณิชยจะดูจาก
อัตราคาเชาเรือที่คาดวาจะไดรับ  

ตารางขางลางนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของขนาดของกองเรือ โดยดูจากวันเดินเรือในรอบปปฏิทินของเรือของบริษัทฯ และเรือที่
เชามาเพื่อเสริมกองเรือ 

วันเดินเรือในรอบปปฏิทินของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 

หนวย : วัน 

รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 
วันเดินเรือในรอบปปฏิทิน 

จํานวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 
จํานวนวัน 

เปลี่ยนแปลง 
รอยละ 

เรือของบริษัทฯ 17,031 (1.08)% 16,402 (3.69) 

เรือที่เชามาเพิ่มเติม 2,299 104.54% 3,199 39.14 

รวม 19,330 5.39% 19,601 1.40 
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ขนาดของกองเรือเฉลี่ยลดลงรอยละ 3.69 จาก 17,031 วันเดินเรือในป 2549 เปน 16,402 วันเดินเรือในป 2550 เนื่องจากมีการ
ขายเรือเฮอรมิสที่สรางในป 2520 ไปในรอบปบัญชีนี้  และเพื่อที่จะใหบริษัทฯ สามารถขนสงสินคาไดมากขึ้นตามความตองการ
ของลูกคา บริษัทฯ ไดเชาเรือเพิ่มเติมมากขึ้นกวาเดิมหลายลําในป 2550 

รายไดสุทธิจากการเดินเรือ: รายไดสุทธิจากการเดินเรือในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 25.36 เปน 9,104.64 ลานบาท เทียบกับ 
7,262.76 ลานบาท ในป 2549 เนื่องจากมีการเพิ่มสัดสวนของเรือที่ใหบริการในตลาดใหเชาเรือระยะสั้นมากขึ้น ในป 2550 
จํานวนเรือที่ใหบริการแบบใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลาคิดเปนรอยละ 32.73 ของกองเรือบริษัทฯ เทียบกับป 2549 ซ่ึงมีรอยละ 
43.04  ของกองเรือบริษัทฯ  และสวนที่เหลือนําไปใหบริการรับขนสงสินคาในตลาดใหเชาเรือระยะสั้นมากขึ้น รายไดสุทธิจาก
การเดินเรือที่ราคาอางอิงจากตลาดใหเชาเรือระยะสั้นเพิ่มขึ้นรอยละ 84.85 เนื่องจากมากกวารอยละ 54.39  ของกองเรือบริษัทฯ 
ถูกนําไปใหเชาแบบประจําเสนทางหรือใหเชาเปนเที่ยวระยะสั้น 

การเพิ่มข้ึนของรายไดสุทธิจากการเดินเรือ ถูกหักกลบดวยจํานวนวันที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือที่ไมทราบลวงหนา 2 ลํา 
รวมทั้งส้ิน 173 วัน ทําใหอัตราการใชประโยชนจากเรือลดลง คาใชจายในการเดินเรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.51 เปน 6,760.65 ลาน
บาทในป 2550 เนื่องจากคาเชาเรือที่มาเสริมกองเรือและราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เนื่องจากตลาดคาระวางที่แข็งแกรง สงผล
ใหบริษัทฯ สามารถผลักภาระคาใชจายในการเดินเรือที่สูงขึ้นเหลานี้ได  กําไรระหวางรายไดคาระวางรวมและคาใชจายในการ
เดินเรือเทากับรอยละ 57.39 ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกับป 2549  ปริมาณสินคาที่ขนสงลดลงรอยละ 5.36 เนื่องจากบริษัทฯ เปลี่ยน
ประเภทการเดินเรือเปนแบบใหเชาเหมาลําเปนเที่ยวระยะยาว ซ่ึงทําใหรายไดสุทธิจากการเดินเรือสูงกวา 

ตารางขางลางนี้แสดงใหเห็นวาอัตราคาเชาเรือในทุกรูปแบบการใหบริการสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ยกเวนการใหเชาเหมาลําเปน
ระยะเวลาในระยะยาว เนื่องจากเรือสวนใหญถูกเชาไวดวยอัตราคาเชาเรือที่ตกลงกันไวลวงหนาแลวจากป 2549 ในป 2550 
อัตราคาเชาเฉลี่ยของกองเรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.14 เปน 15,410 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน เทียบกับ 11,079 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอวันในป 2549   

อัตราคาเชาเรือตอวันตามรูปแบบการใหบริการ (กองเรือโทรีเซนเทานั้น) 

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน 

อัตราคาเชาเรือตอวัน รอบปบัญชี  2549 รอบปบัญชี  2550 % 

บริการแบบประจําเสนทาง 9,453 15,473 63.68 

บริการแบบไมประจําเสนทางชนิดเซ็นสัญญาไวลวงหนา 5,022 12,692 152.73 

บริการแบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชาเหมาลําเปนเที่ยว 6,786 12,224 80.14 

บริการแบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชาเหมาลําในระยะสั้น 9,919 16,801 69.38 

บริการแบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชาเหมาลําในระยะยาว 16,090 16,082 (0.05) 
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อัตราการใชประโยชนจากเรือ 

รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 
รายการ 

จํานวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 
รอยละ 

จํานวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 

วันเดินเรือในรอบปปฏิทิน 17,031 (1.08)% 16,402 (3.70)% 

วันที่ไมสามารถใชประโยชน 
จากเรือที่ทราบลวงหนา 

552 50.41% 548 (0.72)% 

วันเดินเรือท่ีมีอยู 16,479 (2.20)% 15,854 (3.79)% 

วันที่ไมสามารถใชประโยชน 
จากเรือที่ไมทราบลวงหนา 

402 (4.96)% 493 22.64% 

วันเดินเรือทําการ 16,077 (2.13)% 15,361 (4.45)% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือ 97.56% 0.07% 96.89% (0.69)% 

ปริมาณสินคาตามประเภทของการใหบริการ 
หนวย : ตัน 

รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 
รายการ 

จํานวน 
เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 
จํานวน 

เปลี่ยนแปลง 
รอยละ 

บริการแบบประจําเสนทาง         2,844,923  18.95% 3,373,891 18.59% 

บริการแบบไมประจําเสนทาง 
ชนิดเซ็นสัญญาไวลวงหนา 

            795,532  (29.37)% 1,596,298 100.66% 

บริการแบบไมประจําเสนทาง 
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนเที่ยว 

        1,877,081  28.32% 1,646,659 (12.28)% 

บริการแบบไมประจําเสนทาง 
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา 

        8,556,374  5.26% 6,702,923 (21.66)% 

รวม       14,073,910  7.35% 13,319,771 (5.36)% 

คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล (สวนของเจาของเรือ) : คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลในป 
2550 ลดลงรอยละ 7.98 เปน 2,519.71 ลานบาท เทียบกับ 2,738.11 ลานบาทในป 2549  สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทฯ มี
มาตรการควบคุมคาใชจายอยางเขมงวด ทําใหสามารถลดคาใชจายในการซอมบํารุงเรือและคาใชจายเกี่ยวกับลูกเรือได คาใชจาย
ที่ลดลงสวนหนึ่งไดมีการหักกลบไปดวยคาเบี้ยประกันที่สูงขึ้น เนื่องจากวงเงินประกันภัยของกองเรือสูงขึ้น รวมถึงคาตัด
จําหนายจากการนําเรือเขาอูแหงเพิ่มขึ้น จํานวนเงิน 52.77 ลานบาท ในป 2550 มีคาใชจายรอตัดจําหนายจากการนําเรือเขาอูแหง
จํานวน 42 ลํา ซ่ึงสูงกวาป 2549 คาซอมแซมและบํารุงรักษาเรือคิดเปนรอยละ 55.52 ของคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือ
เดินทะเล ซ่ึงมีองคประกอบหลักๆ ไดแก เงินเดือนลูกเรือ คาเบี้ยประกันภัย คาอะไหลและอุปกรณตางๆ คาซอมแซมเรือที่อยู
นอกเหนือจากประกัน และน้ํามันหลอลื่น ซ่ึงเปนคาใชจายประจําที่จะเกิดขึ้นสําหรับเรือทุกลํา คาของเงินบาทตอสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยแข็งขึ้นรอยละ 9.8 ในป 2550 ทําใหคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลตอวัน
เดินเรือตามปฏิทินสูงขึ้นจาก 4,177 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในป 2549 เปน 4,422 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในป 2550 
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คาใชจายในการเชาเรือแบบเหมาลําเปนระยะเวลา : คาใชจายในการเชาเรือแบบเหมาลําเปนระยะเวลาในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 
73.01 เปน 2,708.34 ลานบาท เทียบกับ 1,565.43 ลานบาทในป 2549 เนื่องจากมีการเชาเรือเพิ่มเพื่อมาเสริมกองเรือเพิ่มขึ้น ในป 
2550 บริษัทฯ เชาเรือ 29 ลํา (หรือ 46 เที่ยวเรือ) ทั้งที่เปนการเชามาเปนเที่ยวหรือแบบระยะสั้นเพื่อนํามาใชบริการขนสงสินคา
ในเสนทางประจํา และที่มีสัญญารับขนสงไวลวงหนา เทียบกับป 2549 ที่บริษัทฯ เชาเรือมาเพิ่มเติมจํานวน 22 ลํา (หรือ 36 เที่ยว
เรือ) เพื่อใชในวัตถุประสงคเชนเดียวกันกับที่กลาวมาแลว นอกจากนี้อัตราคาเชาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 29.48 เปน 22,904 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในป 2550 จาก 17,689 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในป 2549 

คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย  : คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนายในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.74 เปน 1,338.32 ลานบาท
เทียบกับ 1,277.80 ลานบาทในป 2549 เนื่องจากมีการซื้อเรือมือสองจํานวน 1 ลํา ทําใหมีรายจายเพิ่มขึ้น 42.07 ลานบาท  ซ่ึงการ
เพิ่มขึ้นนี้ไดถูกหักกลบดวยการขายเรือออกไป 1 ลํา ดังที่ไดกลาวไวขางตน   

รายไดจากการขายเรือ : ในป 2550 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายเรือเกา 1 ลําเปนเงิน 16.45 ลานบาท เทียบกับป 2549 บริษัทฯ มี
กําไรจากการขายเรือเปนเงิน 99.38 ลานบาท 

วันเดินเรือในรอบปปฏิทินของกองเรือใหบริการนอกชายฝง 
หนวย : วัน 

รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 
วันเดินเรือในรอบปปฏิทิน 

จํานวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 
จํานวนวัน 

เปลี่ยนแปลง 
รอยละ 

เรือใหบริการนอกชายฝงที่ 
บริษัทเปนเจาของ 

1,313 259.73% 1,460 11.20% 

เรือใหบริการนอกชายฝง 
ที่เชามาเพิ่มเติม 

320 14.70% 365 14.06% 

รวม 1,633 153.57% 1,825 11.76% 

 
ขนาดเฉลี่ยของกองเรือในกลุมเรือบริการนอกชายฝงเพิ่มขึ้นรอยละ 11.20 ในป 2550 เนื่องจากเรือมือสองที่ซ้ือเขามาในป 2549 
ใชงานไดเต็มปในป 2550 และดวยเหตุผลเดียวกัน ทําใหวันเดินเรือของเรือที่เชามาเพิ่มเติมสูงขึ้น แมวาบริษัทฯ จะไมไดเชาเรือ
มาเพิ่มเติมเลยก็ตามในป 2550  

รายไดจากคาบริการนอกชายฝง : รายไดจากคาบริการของเรือที่ใหบริการนอกชายฝงในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 66.95 เปน 
2,867.21 ลานบาท หรือ 44,012 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือในรอบปปฏิทินเทียบกับ 1,717.36 ลานบาท หรือ 27,001 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือในรอบปปฏิทินในป 2549  จํานวนวันที่ใชประโยชนจากเรือเพิ่มขึ้นจาก 970 วันในป 2549 
เปน 1,349 วันในป 2550 เปนผลใหอัตราการใชประโยชนจากเรือคิดเปนรอยละ  77.17 ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความตองการและ
จํานวนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําที่สูงมาก บริษัทฯ ใหบริการงานใหญ จํานวน 40 งานในป 2550 และจํานวน 47 งานในป 2549   
ในป 2550 ระยะเวลาเฉลี่ยในการทํางานตองานนั้นมากกวา และมีมูลคาเพิ่มในงานที่ใหบริการมากกวา เชน การใหบริการโดย
ใชยานสํารวจใตน้ําโดยใหรีโมทคอนโทรล ซ่ึงบริษัทฯ มีอุปกรณมากขึ้น 
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อัตราการใชประโยชนของกองเรือใหบริการนอกชายฝง  

รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 
รายการ 

จํานวนวัน 
เปลี่ยนแปลง 

รอยละ 
จํานวนวัน 

เปลี่ยนแปลง 
รอยละ 

วันเดินเรือในรอบปปฏิทิน 1,633 153.57% 1,825 11.76% 

วันที่ไมสามารถใชประโยชน 
จากเรือที่ทราบลวงหนา 

0 0% 77 100% 

วันเดินเรือท่ีมีอยู 1,633 153.57% 1,748 7.04% 

วันเดินเรือทําการ 970 138.92% 1,349 39.07% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือ 59.40% (3.64) % 77.17% 29.92% 

คาใชจายในการใหบริการนอกชายฝง : คาใชจายในการใหบริการในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 70.82 เปน 1,932.91 ลานบาท หรือ 
29,668 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน เทียบกับ 1,131.54 ลานบาท หรือ 17,764 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ
วันเดินเรือในรอบปปฏิทินในป 2549 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเนื่องจากอัตราการใชประโยชนจากเรือสูงขึ้น จํานวนลูกเรือที่
เพิ่มขึ้น และคาเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้น 

คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย :  คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนายในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 49.26 เปน 168.22 ลานบาท 
เทียบกับ 112.70 ลานบาทในป 2549 คาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 55.52 ลานบาทเนื่องจากมีการรับรูคาเสื่อมราคาเต็มปสําหรับเรือ  
มือสองสองลําในป 2550 โดยเปรียบเทียบกับการรับรูคาเสื่อมไมเต็มปของเรือลําดังกลาวในป 2549  

วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปปฏิทินของกองเรือขุดเจาะ 

รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 วันเดินเรือขุดเจาะ 
ในรอบปปฏิทิน จํานวนวัน เปลี่ยนแปลงรอยละ จํานวนวัน เปลี่ยนแปลงรอยละ 

เรือขุดเจาะของบริษัทฯ 652 276.88% 730 11.96% 

เรือขุดเจาะที่เชามาเพิ่มเติม 0 0 0 0 

รวม 652 276.88% 730 11.96% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือของกองเรือขุดเจาะ 

รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 
รายการ 

จํานวนวัน เปลี่ยนแปลงรอยละ จํานวนวัน เปลี่ยนแปลงรอยละ 

วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปปฏิทิน 652 276.88% 730 11.96% 

วันที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือที่ทราบลวงหนา 0 0% 70 100% 

วันเดินเรือท่ีมีอยู 652 276.88% 660 1.23% 

วันที่ไมสามารถใชประโยชนจากเรือที่ไมทราบลวงหนา 23 100% 178 673.91% 

วันเดินเรือทําการ 629 263.58% 482 (23.37)% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือ 96.47% 3.53% 73.03% (24.30)% 
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รายไดจากคาบริการนอกชายฝง : รายไดจากคาบริการในป 2550 ลดลงรอยละ 6.98 เหลือ 1,140.08 ลานบาท หรือ 44,116 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปปฏิทินเทียบกับ 1,225.59 ลานบาท หรือ 48,262 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ
วันเดินเรือขุดเจาะในรอบปปฏิทินในป 2549 รายไดที่ลดลงเกิดจากอัตราการใชประโยชนจากเรือขุดเจาะลดลงเหลือรอยละ 
73.03 โดยมีเรือขุดเจาะ 1 ลําที่ตองเขารับการตรวจสอบเรือระดับพิเศษ (special survey) ที่กําหนดไวลวงหนา ตามระยะเวลาทุก 
5 ป และการหยุดทํางานของเรือขุดเจาะลําเดิมจํานวนอีก 87 วัน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม 

คาใชจายในการใหบริการนอกชายฝง : คาใชจายในการใหบริการในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 35.35 เปน 814.72 ลานบาท หรือ 
31,263 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปปฏิทินเทียบกับ 601.93 ลานบาท หรือ 23,703 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือขุดเจาะในรอบปปฏิทินในป 2549 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากการตัดจําหนายสินทรัพยและ
คาซอมแซมบํารุงรักษาเรือขุดเจาะที่เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม รวมเปนเงินทั้งส้ิน 129.80 ลานบาท ถึงแมวาอัตราการใช
ประโยชนจากเรือลดลงในป 2550 แตตนทุนในการจายคาตอบแทนใหลูกเรือสูงขึ้น เนื่องจากจํานวนลูกเรือที่มีทักษะในธุรกิจ
ขุดเจาะหายากขึ้น 

คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย : คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนายในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 16.49 เปน 198.16 ลานบาทเทียบ
กับ 170.12 ลานบาทในป 2549 สวนใหญเนื่องจากมีการซื้อเครื่องมือและอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับเรือขุดเจาะมากขึ้น 

ผลการดําเนินงานดานอื่นๆ 

คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร : คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหารในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 49.17 เปน 
1,674.76 ลานบาท  เทียบกับ 1,122.75 ลานบาทในป 2549  ปจจัยหลักสําคัญประการหนึ่งที่คาใชจายเพิ่มขึ้น คือ การตั้งสํารอง
คาใชจายผันแปรเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานจํานวนรวมทั้งส้ิน 188.15 ลานบาท คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการ
บริหารอื่นๆ ของกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองและกลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.74 
เปน 1,020.40 ลานบาทในป 2550 เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทยอยใหม จํานวน 7 บริษัท ทําใหมีตนทุนคาบริการทางตรงและ
คาที่ปรึกษากฎหมายสําหรับการจัดตั้งบริษัทเหลานี้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจายคาธรรมเนียมในการคืนเงินกูในกลุม
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองกอนกําหนดใหแกธนาคารจํานวน 18.04 ลานบาท โดยการจายคืนเงินกูกอนกําหนดดังกลาว
ใชเงินที่ไดรับจากการออกหุนกูแปลงสภาพ นอกจากนี้มีคาใชจายเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงของสกุลเงินตราตางประเทศ
สําหรับการสั่งตอเรือใหมจากญี่ปุนจํานวน 2 ลํา คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหารของเมอรเมดลดลงรอยละ 6.67 เปน 
301.90 ลานบาทในป 2550 เนื่องจากมีการปดบริษัทยอยของเมอรเมดจํานวน 4 บริษัท  

ดอกเบี้ยจาย : ดอกเบี้ยจายในป 2550 ลดลงรอยละ 5.08 เปน 665.47 ลานบาท บริษัทฯ ไดมีการชําระคืนเงินกูจํานวนทั้งสิ้น 
37.44 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และคืนเงินกูกอนกําหนดจํานวน 9.22  ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กอนที่จะไดรับเงินจากการ
ออกหุนกูแปลงสภาพ จนถึงส้ินปงบการเงิน 2550 กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองไดชําระคืนเงินกูธนาคารจํานวน 
131.01 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยใชเงินที่ไดรับจากการออกหุนกูแปลงสภาพ สวนเมอรเมดก็สามารถลดยอดหนี้สินรวม
ลงเหลือ 63.39  ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ยอดหนี้สินเฉลี่ยของทั้งกลุมบริษัทซ่ึงรวมหุนกูแปลง
สภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 2.24 เปน 263.97 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา แตจะมีการจายคืนเงินกูของกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหง
เทกองจํานวน 23.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2550 โดยใชเงินที่ไดรับจากการขายหุนกู          
แปลงสภาพ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ย LIBOR ดอลลารสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้นทําใหคาใชจายดอกเบี้ยลดลงไดไมมากนัก 

รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ : รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลรับในป 2550 ลดลงรอยละ 8.54 เปน 74.58 ลานบาท 
เทียบกับ 81.54 ลานบาทในป 2549 ในป 2550 บริษัทฯ รักษาเงินสดคงเหลือใหสูงขึ้น แตสวนใหญนําไปฝากไวกับธนาคารเปน
สวนใหญ ในเงินสดที่เหลืออยูนี้มีจํานวนไมมากนักที่นําไปลงทุนในการลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เชน ตราสารหนี้ และ
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หลักทรัพยในสวนของพอรตการลงทุนในตราสารทุน และเงินปนผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนลดลงมากเมื่อเทียบกับป 
2549 ในป 2550 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือเฉลี่ย 2,558.82 ลานบาท เทียบกับ 1,535.26 ลานบาทในป 2549 

สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา : สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาดีข้ึน
จากขาดทุน 3.16 ลานบาทในป 2549 เปนกําไร 9.39 ลานบาทในป 2550 เนื่องจากมีการเปลี่ยนหนวยงานในรายงานการเงิน คือ
กลุมบริษัทเมอรเมด จากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยในป 2549 กลุมบริษัทเมอรเมด ไดบันทึกขาดทุนจํานวน 15.51 ลานบาท 
กอนที่จะเปลี่ยนสถานะมาเปนบริษัทยอย สวนบริษัทรวมอื่น ไดแก บริษัท กัลฟ เอเจนซี่ คัมประนี (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัท โทรีเซน (อินโดไชนา) เอส.เอ ไดบันทึกผลกําไรเทากับ 9.39 ลานบาทในป 2550 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน : ในป 2550 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 723.36 ลานบาท เนื่องจากการแข็งคา
ของเงินบาทตอสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา สวนใหญกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เกิดจากการแปลง
คารายการเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนเงินบาท ณ วันส้ินรอบบัญชี ซ่ึงในสวนกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นเปนกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  

 รายได (ขาดทุน) อ่ืน : รายไดอื่นๆ ลดลงรอยละ 34.28 เปน 155.20 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ เลิกการขายอุปกรณสําหรับตรึง
และมัดสินคาในเรือใหแกบุคคลภายนอก อีกทั้งมีวันที่เรือขุดเจาะหยุดทํางานเพิ่มมากขึ้น สงผลใหรายไดจากลูกคาในป 2550 
ลดลง ซ่ึงถูกหักกลบดวยการเพิ่มขึ้นของกําไรจากการขายหลักทรัพยจํานวน 17.03 ลานบาท  

จากสาเหตุตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมดรวมทั้งการตัดรายการระหวางกันในกลุมทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 
4,968.52 ลานบาทในป 2550 เทียบกับ 3,502.44 ลานบาทในป 2549  

สภาพคลองและแหลงเงินทุน 

ตารางตอไปนี้แสดงเงินทุนของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 1 ปยอนหลัง 
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เงินทุนทั้งหมดของบริษัทฯ 

หนวย : บาท 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 
รายการ 

2549 2550 

หนี้สิน:   

เงินเบิกเกินบัญชี 40,058,490 20,274,164 

หนี้ระยะสั้น 160,000,000 210,777,752 

สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป 1,450,126,683 1,239,979,268 

หุนกูแปลงสภาพ -- 5,665,202,823 

หนี้ระยะยาว 7,311,727,988 1,940,323,187 

รวมหนี้สิน 8,961,913,161 9,076,557,194 

สวนของผูถือหุน   

หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท ที่ออกจําหนายและชําระแลวเต็มมูลคา  643,684,422 643,684,422 

เงินรับจากสวนเกินมูลคาหุน 1,540,410,208 1,540,410,208 

กําไรสะสม 9,057,647,332 13,103,766,043 

อื่นๆ 781,320,831 766,672,612 

รวมสวนของผูถือหุน 12,023,062,793 16,054,533,285 

รวมเงินทุนท้ังหมด 20,984,975,954 25,131,090,479 

อัตราสวนหนี้สินตอทุนท้ังหมด 0.43 0.36 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนสุทธิ 0.38 0.24 

กระแสเงินสด 

ตารางตอไปนี้แสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ที่ไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน 
และกิจกรรมลงทุน 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

 รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,206,516,415 6,848,647,052 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (1,869,914,089) (4,366,270,411) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,860,635,320) (99,069,489) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เทากับ 3,745.16 ลานบาท เทียบกับ 1,372.49 ลานบาท ณ วันที่ 30 
กันยายน 2549 ณ วันที่ 30 กันยายน  2550 สภาพคลองทางการเงินโดยรวมของบริษัทฯ ไดแก เงินสด   รายการเทียบเทาเงินสด 
และวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช (Undrawn borrowing) เทากับ 4,646.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,900.43 ลานบาท ณ วันที่ 30 
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กันยายน 2549 สภาพคลองที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น และมีเงินเหลือจากเงินของ
หุนกูแปลงสภาพจํานวน 23.16 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษัทฯ สํารองไวสําหรับเตรียมจายคืนเงินกูระยะยาวของกลุม
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองใหกับธนาคารในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2550 

ในป 2550 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้นเปน 6,848.65 ลานบาท เทียบกับ 4,206.52 ลานบาทในป 2549 ซ่ึงเปนผล
มาจากอัตราคาเชาเรือโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและรายรับจากกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงที่เพิ่มขึ้น  

ในป 2550 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน เทากับ 4,366.27 ลานบาท ในป 2549 เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน
เทากับ 1,869.91 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากมีการสั่งตอเรือใหมจํานวน 5 ลํา และมีการสั่งซ้ืออุปกรณของกลุมธุรกิจงานบริการ
นอกชายฝง  

ในป 2550  บริษัทฯ ไดใชเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ  (99.07) ลานบาท สวนใหญเกิดจากการจายเงินปนผลให          
ผูถือหุนและการจายคืนเงินกู บริษัทฯ ไดมีการชําระคืนเงินกูตามกําหนดจํานวน 40.28 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาในป 2550 
และจายกอนกําหนดจํานวน 9.22 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กอนที่จะไดรับเงินจากการขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯ ไดใชเงิน
ที่ไดจากกิจกรรมดําเนินงาน และเงินที่ไดจากการขายเรือเพื่อนําไปคืนเงินกูและคืนเงินกูกอนกําหนดดังกลาว การจายเงิน
ดังกลาวหักกลบดวยเงินที่ไดรับจากการขายหุนกูแปลงสภาพจํานวน 169.8 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาและเงินกูระยะยาว
จํานวน 290.93 ลานบาทจากธนาคารเพื่อการสรางศูนยกระจายสินคาและคลังสินคา รวมทั้งการซื้ออุปกรณของกลุมธุรกิจงาน
บริการนอกชายฝง  ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการลดอัตราสวนหนี้สินตอทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 อัตราสวน
หนี้สินจากเงินกูธนาคารตอทุนเทากับ 0.36 เทา เปรียบเทียบกับ 0.43 เทา ณ วันที่ 30 กันยายน 2549  อัตราสวนหนี้สินสุทธิจาก
เงินกูธนาคารตอทุนสุทธิเทากับ 0.24 เทา และ 0.38 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.57 เทา และ 0.74 เทา 
ตามลําดับ  ณ วันเดียวกัน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  บริษัทฯ มีหนี้ระยะยาวจํานวน 261.38 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เทียบกับ 231.30 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจํานวน 10 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  
ซ่ึงเปนสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินในตางประเทศ และ 365.00 ลานบาทจากสถาบันการเงินในประเทศ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2550 บริษัทฯ ไดเบิกถอนวงเงินสินเชื่อมาใชจํานวน 201.60 ลานบาท วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนดังกลาว มีหลักประกัน
เปนเรือของบริษัทฯ จํานวนหนึ่ง รวมทั้งที่ดินและอาคารสํานักงานบางสวน 

โดยทั่วไปการขอกูเงินเพื่อซ้ือเรือจะตองจดจํานองเรือหนึ่งลําหรอืมากกวานั้น เพื่อเปนหลักประกันเงินกู การมอบผลประโยชน
ในกรมธรรม รายไดจากคาระวาง และคาชดเชยตางๆ  นอกจากนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกเชน บริษัทฯ จะไมกอหนี้หรือภาระ
ผูกพันในทรัพยสินกับบุคคลอื่นๆ   

ภายใตสัญญาเงินกูระยะยาว บริษัทฯ จะตองคงสัดสวนสินทรัพยของบริษัทฯ ที่เปนราคาตลาดตอเงินกูและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้ันต่ําทางการเงินตางๆ รวมทั้งใหสิทธิในการชําระคืนเงินกูกอนกําหนด (โดยมีเบี้ยปรับ) สัญญากูบางฉบับกําหนดใหบริษัทฯ 
ตองรักษาเงินหมุนเวียนในระบบไว ซ่ึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 คือจํานวนเงิน 15 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  

กิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ จะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะใหตนทุนการกูเงินต่ําสุดและในขณะ เดียวกันก็จะ
คํานึงถึงการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนอยางสูงสุด อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังตองรักษาสภาพคลองใหอยูในระดับที่
เหมาะสมเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจได ขณะนี้บริษัทฯ ถือครองเงินสดในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสวนใหญ 
และที่เหลือเปนเงินบาท 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนคิดเปนเงินทั้งส้ิน 922.40 ลานบาท 
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คาใชจายฝายทุน 

ในป 2550 บริษัทฯ ซ้ือเรือมือสองจํานวน 1 ลํา ราคาตนทุน 37.41 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และจายเงินมัดจําในการสั่งตอเรือ
ใหมจํานวน 5 ลํา เปนเงินทั้งส้ิน 45.04 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  เงินลงทุนในการซื้อเรือ 6 ลํา รวมเปนเงินทั้งส้ิน 239.02 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา ในการซื้อเรือมือสองลําดังกลาว บริษัทฯ ใชเงินจากหลายแหลง เชน เงินสดคงเหลือ และเงินกูจาก
ธนาคาร ซ่ึงเงินกูยืมจากธนาคารไดมีการชําระคืนแลว โดยใชเงินที่ไดจากการขายหุนกูแปลงสภาพ สวนเงินมัดจําในการสั่งตอ
เรือใหมทั้งหมดใชเงินจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ในป 2550 มีเรือจํานวน 18 ลําที่ครบกําหนดเขาอูแหง คิดเปนเงินทั้งส้ิน 
558.76 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา    

เมอรเมดจายคางวดอยางตอเนื่องสําหรับเรือที่สรางใหม 1 ลํา และยานสํารวจใตน้ําโดยใชระบบรีโมทคอนโทรล 2 ลํา และเครน 
1 ตัว คิดเปนเงินทั้ง 546.13 ลานบาท โดยใชเงินจากเงินสดคงเหลือและเงินกู เมอรเมดมีเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําจํานวน 2 
ลํา และเรือขุดเจาะ 1 ลํา ที่เขาอูแหงในป 2550 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 109.60 ลานบาท 

ตลอดระยะเวลา 4 รอบปบัญชีขางหนา เรือเดินทะเลของบริษัทฯ จํานวน 24 ลํา จะมีอายุครบ 25 ป ซ่ึงอาจทําใหเรือดังกลาวถูก
ปลดระวางในทันที 

เรือที่อายุครบ 25 ป 

เรือท่ีอายุครบ 25 ป 
รอบปบัญชี  

30 กันยายน 2551 
รอบปบัญชี 

 30 กันยายน 2552 
รอบปบัญชี  

30 กันยายน 2553 
รอบปบัญชี  

30 กันยายน 2554 

จํานวน (ลํา) 6 3 5   10 

เดทเวทตัน 127,057 84,402 171,991 249,364 

จากการที่ฐานลูกคาของบริษัทฯ จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จึงจําเปนตองซ้ือเรือเพิ่ม ไมเพียงเฉพาะเพื่อชดเชยเรือ
ที่ปลดระวางไปเทานั้น แตเพื่อการขยายกองเรือดวย ซ่ึงบริษัทฯ จําเปนตองรอระยะเวลาที่เหมาะสมในการซื้อเรือเขามาเพิ่มเติม 
ดังนั้นภาระคาใชจายฝายทุนในอนาคตจะขึ้นกับราคาเรือที่บริษัทฯ พิจารณาวาจะสามารถซื้อมาเพิ่มเติมได 

ในสวนของกลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับเรือเดินทะเล มีรายการเงินลงทุนจํานวน 291.49 ลานบาทในป 2550 ซ่ึงเปนการ
ลงทุนในการสรางคลังรับฝากสินคาเนื้อที่ขนาด 8,580 ตารางเมตร (ของบริษัท ชิดลม มารีน เซอรวิสเซส แอนด ซัพพลายส 
จํากัด) และการสรางศูนยกระจายสินคาเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตร (ของบริษัท จีเอเซี โทรีเซน โลจิสติกส จํากัด) โดยสินทรัพย
ทั้งสองชนิดนี้ เริ่มทํารายไดใหแกกลุมบริษัทฯ ตั้งแตเดือน เมษายน 2550 และ พฤศจิกายน 2549  

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การมีธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชยนาวีที่ครบวงจร ดังนั้น นอกจากเงินลงทุนที่ใชไปในการ
ขยายกองเรือแลว บริษัทฯ ยังไดใชเงินจํานวน 234.5 ลานบาทในการลงทุนเพิ่มเติมในเมอรเมดอีกรอยละ 4.08 โดยซื้อหุน
เพิ่มเติมจํานวนนี้จากผูถือหุนเดิมของเมอรเมด คือ ยูไนเต็ด แอสเซ็ท กรุป ลิมิเต็ด 

เมอรเมดมีแผนที่จะขยายสินทรัพย โดยเฉพาะอยางย่ิง เรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา โดยใชเงินที่ไดรับ
จากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนของเมอรเมดและวงเงินสินเชื่อที่อยูในขั้นตอนการเจรจา  

ความเสี่ยงทางการตลาดในเชิงตัวเลขและคุณภาพ 

ความเสี่ยงเก่ียวกับการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

เนื่องจากธุรกิจเดินเรือทะเลระหวางประเทศ เปนธุรกิจซ่ึงใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาในการดําเนินธุรกิจเปนหลัก ดังนั้น
รายไดทั้งหมดและคาใชจายในการดําเนินงานสวนใหญของบริษัทฯ จะเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมี
คาใชจายในการเดินเรือแตละเที่ยว คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล คาใชจายเกี่ยวกับการนําเรือเขาอูแหง และ
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คาใชจายผันแปรบางประเภทที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศอื่นดวย ซ่ึงสวนใหญจะเปนสกุลเงินยูโรและสกุลเงินดอลลาร
สิงคโปร ในป 2550 ประมาณรอยละ 39.22 ของคาใชจายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล 
คาใชจายผันแปร และคาใชจายเกี่ยวกับการนําเรือเขาอูแหง เปนสกุลเงินตราตางประเทศอื่นที่ไมใชสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกา 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาขายและซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาไวแลวเพื่อปองกันความผันผวนของคาเงินบาท ณ วันที่ 30 
กันยายน 2550 มูลคายุติธรรมทางการตลาดของสัญญาขายและซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเทากับ 366.72 ลานบาทและ 
59.23 ลานบาทตามลําดับ 

 ตารางตอไปนี้แสดงจํานวนเงินที่ทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

รายการสรุปสัญญาขายและซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 

รายการ 
รอบปบัญชี  

30 กันยายน 2551 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

จํานวนเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่จะสงมอบเปนเงินไทยที่ทําสัญญาไว 9 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ทําไวในสัญญา 36.67 

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 

จํานวนเงินบาทที่จะสงมอบเปนเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่ทําสัญญาไว  1.63 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ทําไวในสัญญา 34.27 

จํานวนเงินบาทที่จะสงมอบเปนเงินปอนดอังกฤษที่ทําสัญญาไว 0.05 ลานปอนดอังกฤษ 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ทําไวในสัญญา 68.00 

 

บริษัทฯ รับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเมื่อมีการสงมอบเงินตราตาง ประเทศ 

ในรอบปบัญชี 2550 บริษัทฯ ไดทําสัญญา foreign currency collar เพื่อปองกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับสัญญากอสรางเรือจํานวน 2 ลําในสกุลเงินเยน เปนมูลคาทั้งส้ิน 7,353 ลานเยน สัญญาดังกลาวกําหนด
อัตราแลกเปลี่ยนต่ําสุดและสูงสุดอยูระหวาง 105 เยน ถึง 120 เยน ตอ 1 ดอลลารสหรฐัอเมริกา สัญญาดังกลาวมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 สําหรับสัญญาฉบับแรก และวันที่ 27 ธันวาคม  2549 ถึงวันที่ 28 
ธันวาคม 2552 สําหรับสัญญาฉบับที่สอง    

ความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก
เงินกูของบริษัทฯเกือบทั้งหมดเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บริษัทฯ จายดอกเบี้ยในอัตรา 
LIBOR บวกสวนเพิ่มจํานวนหนึ่ง หุนกูแปลงสภาพมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.50 ตอป นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําสัญญาเพื่อ
จํากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแลว เพื่อบริหารผลกระทบกับกําไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตารางใน
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หนาถัดไปแสดงใหเห็นถึงรายการเงินกูที่จะครบกําหนดชําระและอัตราจายดอกเบี้ยสูงสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2550                                                    

ทั้งนี้บริษัทฯ ไมประสงคที่จะทําธุรกรรมเกี่ยวกับอนุพันธดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
การเก็งกําไร  
 
ยอดเงินกู ภาระผูกพัน และอัตราดอกเบี้ยจายสูงสุด  

หนวย : ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 
รอบบัญชี  

2551  
รอบบัญชี  

2552 
รอบบัญชี  
2553-2555 

หลังจากนั้น รวม 

หนี้ระยะยาว 

ยอดเงินกูที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

- - 169.80 - 169.80 

ยอดเงินกูที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร 

32.59 9.42 25.92 9.22 77.15 

ยอดเงินกูที่เปนสกุลเงินบาทโดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยผันแปร 

3.10 3.21 6.98 1.14 14.43 

ภาระผูกพัน 

การชําระคาเรือที่สั่งตอใหม 6.53 17.75 131.55 - 155.83 

เรือที่สั่งซื้อใหม - - - - - 

เรือที่เชามาเพิ่มเติม 53.62 35.59 18.75 - 107.96 

อัตราดอกเบี้ยจายสูงสุดท่ีบริษัทไดทําสัญญาไว  

จํานวนเงินกูที่ทําสัญญา 200.00 200.00 200.00 - - 

อัตราดอกเบี้ยจายสูงสุดโดยเฉลี่ย 6.31% 6.50% 6.63% - - 

              
ปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุมบริษัท ซึ่งจําแนกตามสวนงาน
ทางธุรกิจตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
  

1. ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และกลุมธุรกิจบริการที่เก่ียวของกับการเดินเรือ 

• ความผันผวนของอัตราคาเชาเรืออาจมีผลกระทบอยางมากตอรายไดและรายรับของกลุม 

อัตราคาเชาเรือที่จายใหกับเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง เปนผลมาจากความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของเรือ 
และบริการตางๆ ของเรือ ปจจัยอื่นๆ รวมถึงอุปสงคของการผลิตสินคาแหงเทกอง ระยะทางการขนสงสินคาแหง     
เทกองทางทะเล ความเปลี่ยนแปลงของการคาทางทะเล และรูปแบบการขนสงทางทะเลอื่นๆ  จํานวนการรับมอบเรือ
ที่ส่ังตอใหม การปลดระวางเรือเกา สภาพเศรษฐกิจโลก การพัฒนาตางๆ ในการคาระหวางประเทศ การแขงขันจาก
การขนสงประเภทอื่น ความแออัดของทาเรือและคลอง และจํานวนของเรือที่ไมสามารถใหบริการได อาจมีอิทธิพล
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ตออัตราคาเชาเรืออยางมีนัยสําคัญ ถาอัตราคาเชาเรือลดลง ผลประกอบการทางการเงิน การคาดการณตางๆ และ
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของกลุมบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบอยางมาก การขึ้นลงของอัตราคาเชาเรือ
อาจทําใหเกิดความผันผวนในรายไดและกําไรของกลุมบริษัท 

เพื่อจํากัดความผันผวนนี้ จุดมุงหมายของกลุมบริษัทโทรีเซนคือการใหบริการกองเรือที่หลากหลายและมีความสมดุล 
กลุมบริษัทฯ แบงเรือจํานวนหนึ่งเพื่อใหเชาเหมาลําแบบระยะยาว การใหบริการเรือแบบประจําเสนทางซึ่งอัตราคา
ระวางเรือมีความผันผวนนอยกวา ยังคงเปนธุรกิจหลัก รวมทั้งมีสัญญารับขนสงสินคาลวงหนาและใหบริการแบบไม
ประจําเสนทางเปนธุรกิจเสริม กลุมบริษัทฯ ยังไดกระจายชนิดของสินคาที่ขนสงโดยพยายามไมมุงเนนไปที่สินคา
ชนิดใดชนิดหนึ่ง   

• มูลคาตลาดของเรือของกลุมบริษัทโทรีเซนอาจมีความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ และอาจมีผลกระทบตอผล
ประกอบการและความสามารถในการลงทุนเพิ่มเตมิของกลุมบริษัทฯ 

กลุมบริษัทโทรีเซนอยูในอุตสาหกรรมที่ใชเงินทุนสูง ซ่ึงตองการเงินทุนจํานวนมากและมีคาใชจายในระยะยาวอื่นๆ 
ดวย มูลคาตลาดของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโลกซึ่งมีผลตออุตสาหกรรม 
อุปสงคของเรือขนสงสินคา จํานวน ประเภท อายุและขนาดของเรือเทียบกับกองเรือโลก การแขงขัน อัตราคาเชาเรือ 
กฎระเบียบ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและราคาของเรือใหม การซื้อเรือเพิ่มในชวงที่มีอุปสงคของการใชเรือสูง
อาจจะเปนเหตุผลในเชิงธุรกิจที่จําเปนตองเพิ่มขนาดของกองเรือใหกับกลุมบริษัทฯ ในระยะยาวซึ่งอาจทําใหมีผล 
กระทบตอสภาพทางการเงินของกลุมบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถหารายไดมากเพียงพอ (เนื่องจากอัตราคา
เชาเรือลดลง) เพื่อหักกลบกับคาใชจายที่เพิ่มมากขึ้น 

มูลคาของเรือที่ลดลง อาจมีผลกับความสามารถของกลุมในการหาเงินสดใหเพียงพอ และสามารถนําไปสูการผิดนัด
ชําระหนี้สัญญากูยืมเงินของกลุมบริษัทฯ  นอกจากนี้มูลคาตลาดของกองเรือขนสงสินคาแหงเทกองอาจตกลงต่ํากวา
มูลคาทางบัญชี เนื่องจากเรือมีอายุเพิ่มขึ้นและอาจเกิดผลขาดทุน ถากลุมบริษัทฯ ขายเรือในราคาต่ํากวามูลคาทาง
บัญชี 

นโยบายของกลุมบริษัทโทรีเซน คือการปลดระวางหรือขายเรือของเราเมื่อเรือมีอายุตามเกณฑที่กําหนดไว และ
แทนที่ดวยแผนการปรับปรุงกองเรือใหมในอีกสามถึงหาปขางหนา กลุมบริษัทฯ ไดจัดหาเงินทุนเพื่อรับนโยบาย
ปรับปรุงกองเรือใหมในป 2550 โดยการออกหุนกูแปลงสภาพจํานวน 169.8 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาและเงินกูรวม
หลายสถาบัน (syndicated loans) จํานวน 396 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เงินที่ไดจากการขายหุนกูแปลงสภาพนั้นได
นํามาใชในการชําระหนี้เงินกูจากธนาคารในกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองของกลุมบริษัทฯ ทําใหกองเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกองของกลุมบริษัทฯ ในปจจุบันปลอดจากภาระจํานองและขอตกลงตามสัญญาเงินกูใดๆ  

• ความผันผวนของการผลิตน้ํามัน ราคาน้ํามัน และน้ํามันเช้ือเพลิงอาจทําใหมีผลกระทบตอสภาวะทางการเงินและผล
การดําเนินการของกลุมบริษัทโทรีเซน 

บริษัทที่ขนสงสินคาทางทะเลจะมีคาใชจายหลักคือ ตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงในชวงที่ผานมาจะอยูในชวงรอยละ 
22.48 ถึง 27.73 ของตนทุนการดําเนินงานของเรือทั้งหมด เมื่อไมกี่ปมานี้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ราคาสูงสุดของน้ํามันดิบอยูที่ 77.05 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบาเรล ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ราคาน้ํามันอาจยังคงอยูในระดับสูงอยางนี้ตอไป กลุมบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาน้ํามันใน
กรณีใหบริการเดินเรือแบบประจําเสนทาง เนื่องจากกลุมบริษัทฯ อาจตองรับภาระจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายใน
การดําเนินงานของเรือทั้งหมด (เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน) กอนที่จะมีการปรับราคาในการใหบริการขนสง
สินคาแบบประจําเสนทาง  
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ไมกี่ปที่ผานมานี้ แมวาขอกําหนดในการใหเชาเหมาลําแบบเปนระยะเวลาชวยใหกลุมบริษัทฯ สามารถผลักภาระ
ตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไปใหบริษัทลูกคา และสามารถแกไขเงื่อนไขในสัญญารับขนสงสินคาลวงหนาสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงได การเพิ่มของราคาตนทุนของน้ํามันเชื้อเพลิงเหลานี้ก็สามารถสงผลกระทบ
ตอสภาวะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ ในกรณีที่กลุมบริษัทฯ ไมสามารถขึ้นอัตราคาเชาเรือ
หรือไมสามารถชดเชยตนทุนคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากลูกคาได 

นโยบายของกลุมบริษัทโทรีเซน คือการแบงกองเรือในสัดสวนรอยละ 30 ถึง 40 ไปใชในการใหบริการใหเชาเหมาลํา
แบบเปนระยะเวลาซึ่งจะชวยจํากัดคาใชจายของน้ํามันเชื้อเพลิง นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ ยังมีแผนจะปองกันความเสี่ยง
จากราคาน้ํามันเปนครั้งคราว  และเมื่อตนทุนน้ํามันมีการปองกันความเสี่ยงแลว ตนทุนเหลานี้อาจจะถูกผลักไปที่
ลูกคา 

• ความเสี่ยงของกลุมบริษัทโทรีเซนจากการใหบริการเชาเหมาลําระยะสั้นในตลาดเชาเรือระยะสั้น อาจทําใหเกิดความ
ผันผวนตอความสามารถในการทํากําไร 

อัตราคาเชาเรือในตลาดเชาเรือระยะสั้นหลายตลาดที่กลุมบริษัทโทรีเซนดําเนินธุรกิจอยูนั้น มีความหลากหลายอยาง
มากขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก จํานวนเรือในกองเรือโลก การกระจายกําลังเรือ การที่มีเรือใหมเขามาใน
ตลาด การปลดระวางเรือเกา และอุปสงคของสินคาที่จะขนสง นอกจากนี้จุดที่เรือวิ่งรับขนสงสินคายังมีผลตอ
ความสามารถของกลุมบริษัทฯ ในการใชเรืออยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองตอความผันผวน
ของความตองการในการเชาเรือในระยะสั้นและสัญญารับขนสงสินคาลวงหนา สําหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน 2550 รอยละ 72 ของรายไดจากคาระวางรวม และรอยละ 67 ของรายไดสุทธิจากการเดินเรือในแตละเที่ยว
ไดมาจากการใหบริการแบบประจําเสนทาง การใหเชาเหมาลําและสัญญาอื่นๆ ที่มีการกําหนดราคาตามตลาดเชาเรือ
ระยะสั้น จากการที่กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง มีรายไดบางสวนจากการใหเชาเรือที่อัตราตลาดเชาเรือ
ระยะสั้น การลดลงของอัตราคาเชาเรือในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งจึงมีผลกระทบตอผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ 
ในชวงเวลานั้นๆ  

นโยบายของกลุมบริษัทโทรีเซน คือ การสรางรายไดที่สม่ําเสมอตลอดป โดยการทําสัญญากับลูกคาไวลวงหนาชนิด
ใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลาและจากสัญญารับขนสงสินคาลวงหนา ดังนั้นจึงสามารถชวยลดความเสี่ยงจากความ   
ผันผวนของอัตราคาเชาเรือในตลาดเชาเรือระยะสั้นได 

2.  ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงของกลุมบริษัทโทรีเซน 

• อุตสาหกรรมการใหบริการนอกชายฝงนั้นขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติซึ่งไดรับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาน้ํามันและกาซธรรมชาติ 

กลุมบริษัทโทรีเซนใหบริการงานขุดเจาะนอกชายฝงใหกับอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ โดยผานเมอรเมด 
และธุรกิจงานบริการนอกชายฝงของกลุมบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอุปสงคโลกและราคาของ
น้ํามันและกาซธรรมชาติ โดยเฉพาะในกิจกรรมการสํารวจ การพัฒนา และการผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเมอรเมดใหบริการอยู  

บริษัทตางๆ ที่สํารวจน้ํามันและกาซธรรมชาติอาจยกเลิกหรือลดกิจกรรมการสํารวจ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับราคาตลาดของ
น้ํามันและกาซธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหอุปสงคของงานบริการนอกชายฝงตางๆ ของกลุมบริษัทโทรีเซนลดตามลงไป
ดวย แมวากิจกรรมการขุดเจาะนอกชายฝงและกิจกรรมการผลิตจะเพิ่มขึ้นในป 2548 และ 2549 ไมสามารถมั่นใจได
วากิจกรรมจะดําเนินตอไปในระดับนี้หรือเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การใชเวลาขุดเจาะและการผลิตที่ยาวนานออกไป
อาจมีผลตอธุรกิจและผลการทํางานของกลุมบริษัทฯ 
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กลุมบริษัทโทรีเซนมุงเนนไปที่ธุรกิจเฉพาะตางๆเชน วิศวกรรมโยธาใตน้ําและการขุดเจาะน้ํามันเพื่อชวยลดความ  
ผันผวนของรายได ธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ําของกลุมบริษัทฯ จะมุงเนนไปที่ธุรกิจปลายน้ํา (downstream) 
โดยเฉพาะการตรวจสอบ การซอมบํารุงรักษาอุปกรณโครงสรางที่มีอยู ซ่ึงจําเปนจะตองผานมาตรฐานความปลอดภัย 
โดยไมตองคํานึงถึงราคาน้ํามันและกาซธรรมชาติจะเปนอยางไร เรือขุดเจาะจะนําไปใชในงานขุดเจาะในสวนของ
การผลิตเปนสวนใหญ ซ่ึงเปนสวนที่มีความผันผวนนอยกวาสวนงานขุดเจาะดานอื่นๆ 

• ธุรกิจงานบริการนอกชายฝงของกลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการดําเนินงานหลายอยาง 

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝงของกลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงหลายอยางที่มาจากอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ 
อาทิ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ระเบิด การทะลักของน้ํามันออกจากบอ การเผชิญกับความดันผิดปกติ การระเบิดของ
ปลองภูเขาไฟ ทอน้ํามันแตกและน้ํามันร่ัว ความเสี่ยงตางๆ เหลานี้อาจมีผลตามมาอยางรายแรง รวมทั้งการสูญเสีย
ของชีวิตหรือบาดเจ็บอยางรุนแรง ความเสียหายตอทรัพยสิน และอุปกรณของกลุมบริษัทฯ หรือของบริษัทลูกคา 
สรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม การฟองรองเรียกคาเสียหายตอการบาดเจ็บของบุคคล ผลกระทบตางๆ ทางการเมือง 
และความเสียหายตอชื่อเสียงกลุมบริษัทฯ   

ธุรกิจงานบริการนอกชายฝงของกลุมบริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากความขัดของของอุปกรณ ซ่ึงอาจตองใชเวลาในการ
ซอมแซมนานและทําใหรายไดของกลุมบริษัทฯ ตองสูญเสียไป กลุมบริษัทฯ อาจตองหยุดการดําเนินการบางสวนถา
มีอุปกรณสําคัญสวนใดชํารุดจนกวากลุมบริษัทฯ สามารถทดแทน และ/หรือ ซอมแซมสวนนั้นได ความลมเหลวใน
ระบบการทํางานหลักอาจทําใหเกิดการสูญเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่รายแรง ความเสียหายหรือความสูญเสียตอเรือ 
และอุปกรณและขอพิพาททางการเมืองหรือทางกฏหมายที่ยืดเยื้อและมีผลเสียตอชื่อเสียงของบริษัทฯ  

กรณีที่กลาวมามีผลกระทบตอชื่อเสียงกลุมบริษัทฯ สภาวะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน และความสามารถของ
กลุมบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจบริการนอกชายฝงตอไป 

นโยบายของกลุมบริษัทโทรีเซน คือการลงทุนเปนจํานวนมาก ในการรักษากองเรือของกลุมธุรกิจงานบริการ        
นอกชายฝงใหมีมาตรฐานใหอยูในระดับสูงเพื่อลดชวงเวลาเครื่องเสีย นอกจากนี้ความปลอดภัยเปนเรื่องที่มีการเนน
ยํ้ามากขึ้น ลูกคาจึงมีการตรวจสอบกองเรืออยูเปนประจํา และไดใหขอมูลกับบริษัทฯ เพื่อบันทึกในโครงการตรวจ
ซอมและบํารุงรักษากองเรือ 

• อุตสาหกรรมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงของกลุมบริษัทโทรีเซนเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงทางดานราคา 

ตลาดและภูมิภาคที่กลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงทําธุรกิจอยูมีการแขงขันสูง ราคามักเปนปจจัยสําคัญในการ
กําหนดวาผูรับเหมารายใดจะไดสัญญา คูแขงบางรายมีขนาดธุรกิจใหญกวากลุมบริษัทฯ โดยมีกองเรือที่หลากหลาย
กวาหรือกองเรือที่มีลักษณะจําเพาะกวา มีทรัพยากรที่มากกวาของกลุมบริษัทฯ และมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก และสามารถ
เขาไปถึงภูมิภาคตางๆ ไดดีกวา และ/หรือ มีตนทุนเงินทุนที่ต่ํากวากลุมบริษัทฯ ซ่ึงปจจัยเหลานี้ทําใหคูแขงเหลานี้
สามารถรับสถานการณขาลงของอุตสาหกรรมไดดีกวา สามารถแขงขันเรื่องราคาได และเคลื่อนยาย สราง และ/หรือ 
หาสินทรัพยเพิ่มเติมได ซ่ึงปจจัยทั้งปวงนี้มีผลตอยอดขายและความสามารถในการทํากําไรของกลุมบริษัทฯ 

นโยบายของกลุมบริษัทโทรีเซน คือการขยายกิจการของเมอรเมดและการลดตนทุนของธุรกิจงานบริการนอกชายฝง 

• การบํารุงรักษา และซอมแซมเรือขุดเจาะ และเรือของกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงมีคาใชจายสูง 

การดําเนินงานของธุรกิจงานบริการนอกชายฝงขึ้นอยูกับทรัพยสิน อยางเชนเรือขุดเจาะ และเรือสนับสนุนงาน
วิศวกรรมโยธาใตน้ํา  กลุมบริษัทโทรีเซนตองบํารุงรักษาเรือขุดเจาะและเรือเหลานี้ใหมีมาตรฐาน และเพื่อรักษา
มาตรฐานของเรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา เชน เรือขุดเจาะและเรือสนับสนุนงานวิศวกรรม
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โยธาใตน้ําตองเขารับการบํารุงรักษาที่อูแหงทุกๆ 5 ป การบํารุงรักษาเรือที่อูแหงนั้นมีคาใชจายจํานวนมากและไม
สามารถประกันไดวาจะไมมีคาใชจายเกินงบ กลุมบริษัทฯ อาจตองซอมแซมหรือปรับปรุงเรือขุดเจาะหรือเรือ
สนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําใหม หรือตองมีคาใชจายจํานวนมากในการซื้ออะไหลและทรัพยสินเพิ่มเติม 
นอกจากนี้เนื่องจากเรือขุดเจาะและเรือหลายลําของกลุมบริษัทฯ ไมใชเรือใหม ตนทุนการบํารุงรักษาและซอมแซม
เรือเหลานั้นอาจจะสูงกวาเรือที่ส่ังตอใหม  

เนื่องจากไมอาจมั่นใจไดวากลุมบริษัทฯ จะสามารถหาเงินสดจากการดําเนินงาน หรือจัดหาเงินกูยืม หรือเงินทุนโดย
มีเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือเพียงพอเพื่อดําเนินการตามนี้ได ถากลุมบริษัทฯ ไมสามารถเขาถึงแหลงทุนที่เพียงพอเพื่อ
การดําเนินงานได อาจสงผลกระทบอยางมากตอการดําเนินงานของกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝง 

เมอรเมดสามารถจัดหาเงินทุนจํานวน 246 ลานดอลลารสิงคโปรจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) และจากการมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงจะทําใหเมอรเมดสามารถเขาสูตลาดหนี้ (debt 
markets) ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเพียงพอกับภาระคาใชจายฝายทุนที่จะเกิดขึ้น 

4.3  ประมาณทางการเงินในปปจจุบัน (ถามี) โดยระบุถึงสมมติฐานทางการคา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสอบทาน
ตัวเลขโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวาประมาณการผลการดําเนินงานได
จัดทําขึ้นโดยความระมัดระวัง 

 - ไมมี - 

4.4  รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

• รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 10 มกราคม 2551 ประกอบดวย 
  

ช่ือ ตําแหนง 
1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานคณะกรรมการ 
2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการ 
3. นายสตีเฟน ฟอรดแฮม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา 
4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน/กรรมการสรรหา 
5. นายบียอรน ออสตรอม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระ/กรรมการกําหนดคาตอบแทน/

กรรมการสรรหา 
7. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด

คาตอบแทน/กรรมการสรรหา 
8. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. นายแลนซ คารล เดพิว กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
10. นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย  กรรมการที่เปนผูบริหาร 
11. นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น กรรมการที่เปนผูบริหาร 
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• รายชื่อผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 10 มกราคม 2551 ประกอบดวย 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
  1. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  กรรมการผูจัดการ 
  2. นางสาวนุช กัลยาวงศา ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
  3. นายพงษศักดิ์ กาญจนาคพันธุ  ผูอํานวยการฝายบุคคลและบริหาร 
  4. นายแอนดรูว จอรน แอรี่ย   ผูอํานวยการฝายกองเรือ 
  5. นายยอดชาย รัตนชีวกร   ผูจัดการฝายกองเรือ 
  6. นายอีวาร ฮารราลด ซอสส   ผูอํานวยการฝายกองเรือประจําเสนทาง 
  7. นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น  ผูอํานวยการฝายการพาณิชย 

 

• รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 28 กันยายน 2550 ซ่ึงเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนลาสุด 
ประกอบดวย 

  

รายชื่อ จํานวนหุน รอยละ 
  1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 178,612,132 27.75 
  2. Goldman Sachs International 39,675,000 6.16 
  3. The Bank of New York (Nominee) Limited 26,300,449 4.09 
  4. State Street Bank and Trust Company 18,958,689 2.95 
  5. State Street Bank and Trust Company, For London 15,603,300 2.42 
  6. State Street Bank and Trust Company, For Australia 15,226,500 2.37 
  7. HSBC (Singapore) Nominee Pte Ltd 14,814,380 2.30 
  8. UOB Kay Hian Private Limited 10,692,000 1.66 
  9. Somers (U.K.) Limited 10,652,600 1.65 
10. Mellon Bank, N.A. 10,407,262 1.62 

รวม 340,942,312 52.97 
11. ผูถือหุนรายอื่น ๆ  302,742,110 47.03 

รวม 643,684,422 100.00 

4.5  ขอมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (ถามี) 

 - ไมมี -  

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีไมเพียงพอใหระบุแหลงที่มาของ
เงินทุนเพื่อการนี้ดวย 

         เงินที่จะนํามาชําระคาซ้ือเรือสวนใหญจะเปนเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจากธนาคารหลายๆ แหงรวมกัน และอีกสวน
หนึ่งมาจากเงินทุนของบริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึง ขณะนี้ บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 
ไดลงนามในสัญญากูเงินกับธนาคารเหลานี้แลว ดังนั้นจึงมีเงินเพียงพอในการซื้อเรือดังกลาว 
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6. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

 - ไมมี -  

7. ผลประโยชนหรือรายการที่เก่ียวของกันระหวางบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนทั้งทางตรงหรือทางออม
ตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน 

 - ไมมี -  

8. สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญ ๆ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

สัญญาเชาเรือเดินทะเลและเรือขุดเจาะน้ํามัน 

• ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดทําสัญญาระยะยาวใหลูกคาเชาเรือเดินทะเล 14 ลําและเรือขุดเจาะน้ํามัน 2 
ลํา ซ่ึงมีอายุการเชาคงเหลือ 4 - 24  เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 : สัญญาระยะยาวใหลูกคาเชาเรือเดินทะเล
จํานวน 16 ลํา และเรือขุดเจาะน้ํามัน 2 ลํา ซ่ึงมีอายุการเชาคงเหลือ 1 - 28 เดือน และ 20 เดือน และ 31 เดือน ตามลําดับ) 

• ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาเรือเดินทะเลระยะยาวจากเจาของเรือเปนจํานวน 5 ลํา 
ซ่ึงมีอายุการเชาคงเหลือ 12 - 36 เดือน 

• ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชาเรือเดินทะเลระยะยาวประเภท “dynamically positioned 
(Class 2)” เปนเวลา 10 ป โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทสามารถซื้อเรือดังกลาวไดในปที่ 3 ถึงปที่10 หลังจากที่มีการสงมอบเรือ
ภายใตสัญญานี้ เรือดังกลาวคาดวาจะสามารถสงมอบได ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

สัญญากอสรางเรือ 

• ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญากอสรางเรือซ่ึงมีมูลคาตามสัญญาเปนจํานวนเงิน 
453,200,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันคงเหลือเปนจํานวนเงิน 45,320,000 
บาท 

• เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญารวมกับ Kencana HL Sdn. Bhd. เพื่อออกแบบและสราง
เรือขุดเจาะ (Self Erected Tender Rig) และ “a Derrick Equipment Set” เปนจํานวนเงิน 91.0 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
และ 45.0 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 

• เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดทําสัญญารวมกับ Jaya Shipbuilding and Engineering Pte. เพื่อ
ออกแบบ และสรางเรือสนับสนุน (63-meter DP2 vessel) ระบบดําน้ําลึก (Saturation Diving System) เปนจํานวนเงิน 
26.39 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  

สัญญาซื้อเรือกลเดินทะเล 

• ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาซื้อเรือกลเดินทะเล ซ่ึงมีมูลคาตามสัญญาเปนจํานวนเงิน 
1,950,000 ยูโร  

สัญญาเงินกูระยะยาว 

• เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาวงเงินสินเชื่อบุริมสิทธ์ิที่มีหลักประกันกับกลุมสถาบันการเงิน
ในตางประเทศรวม 7 แหง เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการสรางเรือเดินทะเลลําใหมและซื้อเรือเดินทะเลมือสอง ประกอบดวย 
วงเงินสินเชื่อจํานวน 36 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการดําเนินการและการจัดการทั่วไป โดยมี
กําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 6 ปและวงเงินที่มีกําหนดชําระคืนรวมถึงวงเงินค้ําประกันจํานวนเงินรวม 360 ลาน
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ดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อการออกหนังสือคํ้าประกันและใชเปนแหลงเงินทุนตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน มีกําหนด
ชําระคืนภายในระยะเวลา 10 ป  

สัญญาขายเรือ 

• บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดทําสัญญาขายเรือใหแกบริษัทตางประเทศแหงหนึ่งในราคา 12.3 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เรือลําดังกลาวไดถูกสงมอบใหกับผูซ้ือ และมีกําไรจากการขายเรือดังกลาวจํานวน 196.7 ลาน
บาท ซ่ึงไดรับชําระเงินทั้งหมดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550  

• เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดทําสัญญาขายและสงมอบเรือเดินทะเลใหแกบริษัท
ตางประเทศแหงหนึ่งในราคา 7.0 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และมีกําไรจากการขายเรือดังกลาวจํานวน 143.4 ลานบาท 
ราคาดังกลาวจะมีการชําระโดยบริษัทในตางประเทศเดือนละ 120,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวนทั้งส้ิน 72 เดือน การ
ขายเรือดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแผนการลงทุนในตางประเทศของกลุมบริษัท ทั้งนี้ หลังจากการลงทุนซ่ึงคาดวาจะเสร็จ
ส้ินในตนป พ.ศ. 2551 และกลุมบริษัทจะไดรับชําระคาเรือดังกลาว 

 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ขอรับรองวาการเขาทํารายการการไดมาซึ่งสินทรัพยและการลงทุนตาง ๆ 
ในรอบ 6 เดือนที่ผานมานี้ บริษัทไดพิจารณาดวยความสมเหตุสมผล โดยอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และ
บริษัท ขอรับรองวาขอความในสารสนเทศฉบับนี้เปนจริงทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

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

 
 
 
 






