
 
 

 

 
 
 
เลขท่ีเรื่อง  COR:MS/EL11009t/pc 

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
เรื่อง    ช้ีแจงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 
เรียน    กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) มีผลขาดทุนสุทธิ 3 เดือน จากวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554) เทากับ 115.44 ลานบาท และมีผลขาดทุน
ตอหุน เทากับ 0.16 บาท เทียบกับผลกําไรสุทธิและกําไรตอหุน 3 เดือน จากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 
2553 (ไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553) เทากับ 451.40 ลานบาท และ 0.64 บาท ตามลําดับ  

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวมในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 

 
บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานทั้งหมด(ก) ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554  เทากับ 4,185.42  ลานบาท มี

รายจายจากการดําเนินงาน(ข) ทั้งหมด เทากับ 3,881.49 ลานบาท ทําใหมีกําไรจากการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2 ของรอบป
บัญชี 2554 เทากับ 303.93 ลานบาท กําไรจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 52.70 จากจํานวน 642.58 ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 
ของปกอน  และลดลงรอยละ 40.45 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ไตรมาสที่ 1 
ของรอบปบัญชี 2554) 

 
รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักใหกับบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 แบง

ออกเปน 
 

ลานบาท ไตรมาสท่ี 2 ของ
รอบปบัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 2 ของ
รอบปบัญชี 2553 

เทียบเปน 
รอยละปตอป 

ไตรมาสท่ี 1 ของ
รอบปบัญชี 2554 

เทียบเปน 
รอยละไตรมาส
ตอไตรมาส 

กลุมธุรกิจขนสง 39.14 348.11 -88.76% 268.94 -85.45% 
กลุมธุรกิจ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

89.90 46.10 95.01% 97.26 -7.57% 

กลุมธุรกิจพลังงาน -120.24 -97.71 -23.06% -113.48 -5.96% 
สวนของบริษัท1 174.64 192.09 -9.08% 543.64 -67.88% 
การตัดรายการกัน
ระหวางกัน2 

-298.88 -37.19 -703.66% -650.86 54.08% 

รวม -115.44 451.40            -125.57% 145.50 -179.34% 
...ตอหนา 2/ 



 
 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 2 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t /pc 

 
หมายเหตุ: สวนของบริษัท1 หมายถึง TTA และบริษัทอ่ืนในกลุมซึ่งเปนบริษัทท่ีถือหุนเพื่อการลงทุน; การตัดรายการ2 รวมถึง การตัดรายการระหวางกัน  
 

(ก) รายไดจากการดําเนินการรวมรายไดจากคาระวางและรายไดจากการบริการ และยอดขายจาก 3 กลุมธุรกิจ + ผลกําไร/ขาดทุน จากบริษัท
รวม แตไมรวมผลกําไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย; (ข) คาใชจายจากการดําเนินงานรวมคาใชจายจากการดําเนินงานเก่ียวกับเรือเดินทะเล + คาใชจายของ
เจาของเรือ + ตนทุนจากการขายและการบริการ + คาใชจายจากการขายและการบริหาร (ซึ่งไดรวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารแลว) แตไมรวมคาเสื่อม
ราคาและการตัดจําหนาย 

 
การวิเคราะหผลประกอบการในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 แยกตามสวนธุรกิจ 
 

กลุมธุรกิจขนสง ประกอบดวยธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง บริษัทที่ใหบริการงานที่เก่ียวของกับการเดินเรือ  
และธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามันและกาซ   

 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีผล

ขาดทุนสุทธิจํานวน 2.21 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 367.91 ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 
2553 และผลกําไรสุทธิจํานวน 245.49 ลานบาท ในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554   

 
ในขณะที่อัตราคาระวางเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ยังคงทํากําไรอยูในระดับไมมากนักในเดือนกุมภาพันธและ

เดือนมีนาคม ดวยระดับดัชนีคาระวางบอลติค (“BDI”) ที่เกือบ 1,600 จุด แต BDI ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 
ลดลงเกือบรอยละ 40 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 อัตราคาระวางเรือเฉล่ียของเรือประเภท Handysize 
และ Supramax ที่ว่ิงในเสนทางสายเอเชียบางจุด ลดลงรอยละ 22.43 และ 24.05 ตามลําดับ อัตราคาระวางของทุกเสนการ
เดินเรือลดลงรอยละ 16.78 และ 16.96 ตามลําดับ จากสภาวการณของตลาดดังกลาว อัตราคาระวางเรือเฉล่ียของบริษัทฯ อยู
ที่ 10,521 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน ในชวงไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 ลดลงคิดเปนรอยละ 16.32 เทียบไตรมาส
ตอไตรมาส และลดลงคิดเปนรอยละ 16.33 เทียบปตอป  ถาไมรวมการขาดทุนจากเรือเชาที่บริษัทฯ เชาเรือเพ่ือมาเสริมกอง
เรือ กองเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของมีอัตราคาระวางที่ 10,998 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในไตรมาสน้ี ซึ่งลดลงกวาไตรมาส
ที่ 2 ของปที่แลวรอยละ 21.21  ผลขาดทุนจากเรือที่เชามาเสริมกองเรือถือวานอยลงเมื่อเทียบกับปที่แลวและไตรมาสที่ผาน
มา ณ ปจจุบัน วันเดินเรือโดยประมาณท่ีจะใหบริการภายใตสัญญาระยะยาวของการเชาเหมาลําเปนระยะเวลา (period time 
charter) และการเซ็นสัญญารับขนสงสินคาลวงหนา (COA)    สําหรับไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 2554 
เทากับรอยละ 33.59 

 
 
 
 
 
 
 

...ตอหนา 3/ 



 
 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 3 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t/pc 

 
ผลการดําเนินงานเฉล่ียคิดเปนรายวัน (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน) 

 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน ไตรมาสท่ี 2 

ของป 
บัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 2 
ของป 

บัญชี 2553 

เทียบเปน
รอยละ 
ปตอป 

ไตรมาสท่ี 1 
ของ 

ปบัญชี 2554 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาส 

ตอไตรมาส 
อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ
เงินบาท (เฉล่ียตอวัน)  

30.56   32.91 
 

29.99   
 

อัตราคาระวางเรือ (1) 10,468 13,180 -20.58% 12,674 -17.41% 

     -  อัตราคาระวางเรือที่บริษัทเปนเจาของ  11,553 13,411 -13.85% 12,903 -10.46% 

     - อัตราคาระวางเรือที่เชามาเสริมกอง
เรือ  

-1,085 -231 -369.70% -229 -373.80% 

คาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับเรือเดิน
ทะเล (สวนของเจาของเรือ) (1) 

5,347 4,132 29.40% 4,951 8.00% 

คาใชจายในการเขาอูแหง 1,351 1,398 -3.36% 1,401 -3.57% 

คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร 1,808 1,537 17.63% 1,420 27.32% 

ตนทุนทางการเงิน 213 36 491.67% 173 23.12% 

คาเสื่อมราคา 4,157 2,876 44.54% 3,477 19.56% 

ภาษีเงินได 585 73 701.37% 1,053 -44.44% 

รายไดจากการดําเนินงาน (1) -2,993 3,128 -195.68% 199 -1,604.02% 

หมายเหต:ุ 1 ตอวันคํานวณโดยใชวันท่ีใหบริการเดินเรือท่ีมี 
 

 ณ สิ้นมีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ เปนเจาของเรือทั้งสิ้น 24 ลํา บริษัทฯ ไดขายเรือจํานวน 3 ลําในชวงไตรมาสนี้  
ไดแก เรือทอร ซัน เรือทอร กัปตัน และเรือทอร แชมเปยน ทําใหมีเดทเวทตันเฉล่ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.89 เทียบปตอป และ
รอยละ 5.42 เทียบไตรมาสตอไตรมาส เปน 31,463 เดทเวทตัน อายุเฉล่ียของกองเรือลดลงรอยละ 18.58 เทียบปตอป และ
รอยละ 4.17 เทียบไตรมาสตอไตรมาส เปน 14.46 ป เน่ืองจากวันขายเรือและวันรับมอบเรือตางกัน จํานวนวันเดินเรือใน
รอบปปฏิทินของเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของ (vessel-calendar-days) ลดลงเปน 2,294 วัน คิดเปนรอยละ 17.36 เทียบปตอป 
และรอยละ 3.94 เทียบไตรมาสตอไตรมาส วันทําการเดินเรือ (operating days) ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 เทากับ 
1,952 วัน ลดลงรอยละ 26.42 เทียบปตอป และรอยละ 11.27 เทียบไตรมาสตอไตรมาส  

 
จํานวนวันเดินเรือที่เชามาเสริมกองเรือมีจํานวน 636 วัน หรือคิดเปน 7.07 ลําของเรือที่ใหบริการแบบเต็มเวลาใน

ไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 เทียบกับ 660 วัน และ 829 วัน ในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 และไตรมาสท่ี 1 
ของรอบปบัญชี 2554 ตามลําดับ ปริมาณสินคาที่ขนสงเทากับ 2.30 ลานตันในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 (ลดลงรอย
ละ 9.5 เทียบไตรมาสตอไตรมาส และปรับตัวดีขึ้นรอยละ 1.9 เทียบปตอป)   

...ตอหนา 4/ 
 



 
 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 4 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t/pc 

 
ขอมูลสรุป :  

 ไตรมาสท่ี 2 
ของป 

บัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 2 
ของป 

บัญชี 2553 

เทียบเปน
รอยละ 
ปตอป 

ไตรมาสท่ี 1 
ของป 

บัญชี 2554 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาส 

ตอไตรมาส 
เดทเวทตันเฉลี่ย 31,463 27,297 15.26% 29,844 5.42% 

จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทินของเรือ
ที่บริษัทเปนเจาของ  (1) 
(Calendar days for owned fleet) 

2,294 2,776 -17.36% 2,388 -3.94% 

จํานวนวันที่ใหบริการของเรือที่บริษัทเปน
เจาของ (2) 

1,959 2,695 -27.31% 2,226 -11.99% 

จํานวนวันทําการของเรือที่บริษัทเปน
เจาของ  (3) 
(Operating days for owned fleet) 

1,952 2,653 -26.42% 2,200 -11.27% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือที่บริษัทเปน
เจาของ (4)   

99.64% 98.44% 1.22% 98.83% 0.82% 

จํานวนวันเดินเรือทําการของเรือที่บริษัท
เชามาเสริมกองเรือ  

636 660 -3.64% 829 -23.28% 

จํานวนเรือเฉลี่ย (5) 28.76   36.81   -21.87% 32.92   -12.64% 

 
หมายเหต:ุ  
(1) จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน (Calendar Days) คือ จํานวนวันท้ังหมดของเรือท่ีบริษัทเปนเจาของในชวงระยะเวลานั้นๆ ซ่ึงรวมวันท่ีไมไดใชประโยชนจากเรือ 

เชน การซอมแซมคร้ังใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) และการตรวจสอบระดับพิเศษ    
(2)  จํานวนวันท่ีใหบริการของเรือ คือ จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน หักวันท่ีไมไดใชประโยชนจากเรือท่ีทราบลวงหนา (planned off hire days) กับการซอมแซมคร้ัง

ใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) หรือการตรวจสอบระดับพิเศษ  
(3) จํานวนวันทําการ (Operating Days) คือ จํานวนวันในรอบปปฏิทิน หกัจํานวนวันท่ีไมไดใชประโยชนจากเรือท่ีไมทราบลวงหนาในชวงท่ีเรือใหบริการอยู 
(4) อัตราการใชประโยชนจากเรือ (Fleet Utilisation) คือ รอยละของเวลาท่ีเรือสามารถหารายได โดยวัดจากจํานวนวันทําการหารดวยจํานวนวันท่ีใหบริการของเรือใน

ชวงเวลานั้นๆ 
(5) จํานวนเรือเฉลี่ยเทากับ จํานวนเรือท่ีอยูในกองเรือ ณ ชวงเวลานัน้ โดยวัดจากผลรวมของจํานวนวันทําการเดนิเรือท้ังหมดของเรือท่ีบริษทัฯ เปนเจาของ และจํานวนวัน

เดินเรือของเรือท่ีเชามาเสริมกองเรือ หารดวยจํานวนวันในรอบปปฏิทินในชวงเวลานั้นๆ  
 

 ในไตรมาสน้ี ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองไดมีการชําระคางวดสําหรับเรือ 1 ลํา ใหกับอูตอเรือ Vinashin 
เปนเงินจํานวน 210.45 ลานบาท และอีก 1 ลํา ใหกับอูตอเรือ Oshima เปนเงินจํานวน 119.50 ลานบาท บริษัทฯ คาดวา 
จะมีการรับมอบเรือสั่งตอใหมกับ Oshima ในราววันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และกับ Vinashin ในราวเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2555 
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แนวโนมของธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง : 
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ดัชนี BDI ยังคงอยูในระดับตํ่ามาก โดยลดลงมากกวารอยละ 45.60 นับต้ังแต

ตนรอบปบัญชี สําหรับไตรมาสท่ีเหลือในรอบปบัญชี 2554 แนวโนมของ BDI จะยังคงออนตัวพิจารณาจากอุปทาน
สวนเกินของจํานวนตัน  แมวาอุปสงคยังคงแข็งแกรงโดยมีแรงกระตุนจากการผลิตเหล็กดิบในประเทศจีน การเติบโตของ
อุปทานสวนใหญอาจจะไปเร็วกวาการเติบโตของอุปสงค และสรางแรงกดดันใหกับอัตราคาระวางเรอือยางตอเน่ือง 
Fearnleys Fleet Update March 2011 รายงานวามีการสงมอบเรือจํานวน 257 ลํา และจํานวน 22.50 ลานเดทเวทตันในชวง
เดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2554 คิดเปนการเพ่ิมขึ้นจํานวนรอยละ 4 ของปริมาณกองเรือที่มีอยูในปจจุบันกอนที่จะมีการ
ขายเปนเศษซาก (scrapping) ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กองเรือโลกมีจํานวน 8,371 ลํา และเดทเวทตันจํานวน 557.54 
ลานเดทเวทตัน  จํานวนเรือสั่งตอใหมที่จะสงมอบสําหรับป พ.ศ. 2554 และ 2555 ยังคงมีจํานวนมากในระดับ 1,493 ลํา (คิด
เปนเดทเวทตันจํานวน 126.51  ลานเดทเวทตัน) และ 1,045 ลํา (คิดเปนเดทเวทตันจํานวน 92.86  ลานเดทเวทตัน) ตามลําดับ 

 
ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของกับการเดินเรือ  มีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ เทากับ 13.29 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 

167.16 เทียบปตอป และรอยละ 223.15 เทียบไตรมาสตอไตรมาส ทั้งน้ี บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด มีสวน
แบงกําไรใหกับบริษัทฯ มากที่สุดเปนจํานวนเงินประมาณ 7.10 ลานบาท รองลงมาคือ กลุมบริษัทเฟรนเลย มีสวนแบงกําไร
ใหกับบริษัทฯ จํานวน 3.87 ลานบาท  

 
ธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามันและกาซธรรมชาติ :  ในชวงไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ ไดรับสวนแบง

กําไรสุทธิตามสัดสวนการถือหุนจาก Petrolift Inc. (“Petrolift”) จํานวน 28.06 ลานบาท เทียบกับ 19.33 
ลานบาทในไตรมาสท่ีแลว ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการถือหุนในบริษัทน้ีเปนรอยละ 40 ดวยเงิน
ลงทุนจํานวน 839,520 ดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือ 25.72 ลานบาท ปจจุบัน Petrolift เปนเจาของเรือบรรทุกนํ้ามันที่มีระวาง
บรรทุก 2 ช้ัน (double-hull) จํานวน 7 ลํา และเรือบรรทุกกาซธรรมชาติเหลว (LPG) จํานวน 1 ลํา โดยมีขนาดระวางบรรทุก
รวมท้ังสิ้นประมาณ 180,000 บารเรล หรือ 26,000 เดทเวทตัน กองเรือเกือบทั้งหมดของ Petrolift อยูภายใตสัญญาที่มีชวง
ระยะต้ังแต 3 ป ถึง 12 ป กับบริษัทนํ้ามันและกาซรายใหญ 3 รายในประเทศฟลิปปนส 

 
กลุมธุรกิจพลังงาน ประกอบดวยธุรกิจที่ใหบริการขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง และธุรกิจเหมือง

ถานหิน 
 
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”)  ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 เมอรเมดมีผล

ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของเมอรเมด เทากับ 208.37 ลานบาท ดังน้ัน บริษัทฯ จึงบันทึกผลขาดทุนสุทธิในงบการเงิน
รวมของ บริษัทฯ เทากับ 119.06 ลานบาท บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด (“MOS”) มีสวนแบงผลขาดทุน
สุทธิใหกับเมอรเมด เทากับ 273.15 ลานบาท และ บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด (“MDL”) มีสวนแบงผลกําไรสุทธิใหกับ
เมอรเมด เทากับ 59.39 ลานบาท (หมายเหตุ: ตัวเลขสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ เปนตัวเลขตามมาตรฐานบัญชีของ
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีไทย (Thai GAAP) อยางไรก็ตาม ขอมูลที่จะแสดงในตารางขางลางน้ีมาจากตัวเลขของเมอร
เมดที่ใชมาตรฐานบัญชีสากล IFRS) 

...ตอหนา 6/ 
 



 
 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
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วิเคราะหผลประกอบการทางการเงินของเมอรเมดในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 

ลานบาท ไตรมาสท่ี 2 
ของรอบป
บัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 2 
ของรอบป
บัญชี 2553 

เปล่ียนแปลง
รอยละ 

เทียบปตอป 

ไตรมาสท่ี 1 
ของรอบป
บัญชี 2554 

เปล่ียนแปลง
รอยละ 

เทียบไตรมาส
ตอไตรมาส 

รายไดจากการบริการ 1,144.10 719.12 59.10% 1,112.51 2.84% 

กําไรข้ันตน -59.76 -27.62 -116.366% 27.73 -315.51% 

คาใชจายจากการขายและการบริหาร 152.29 143.87 5.857% 153.27 -0.64% 

กําไรจากการดําเนินงาน/-ขาดทุน1 -150.31 -136.75 -9.92% -122.31 -22.89% 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /- ขาดทุน 0.46 25.54 -98.20% -16.08 102.86% 

กําไรสุทธิ/- ขาดทุน2 -218.60 -191.94 -13.89% -187.73 -16.44% 

กําไรข้ันตน -5.22% -3.84% -35.94% 2.49% -309.64% 

กําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน -13.14% -19.02% -30.91% -10.99% -19.56% 

หมายเหต:ุ 1 รวมสวนแบงของกําไร (ขาดทุน) ของการลงทุนในบริษทัรวม; 2 กําไรสุทธิ   (ขาดทุน) ท่ีใหกับบริษัทแม 

 
เมอรเมดมีรายไดจากการบริการ 3 เดือน จากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ไตรมาสที่ 2 

ของรอบปบัญชี 2554) เปนเงินจํานวน 1,144.10 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 424.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.10 เทียบ
กับรายไดจากการบริการของกลุมบริษัท 3 เดือน จากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 (ไตรมาสท่ี 2 
ของรอบปบัญชี 2553) เปนเงินจํานวน 719.12 ลานบาท 

 
การเพ่ิมขึ้นของรายไดจํานวน 424.98 ลานบาท ดังกลาว มีสาเหตุหลักมาจากอัตราการใชประโยชนจากสินทรัพย

ในกลุมงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้าที่สูงขึ้นในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 คิดเปนรอยละ 54.14 เทียบกับรอยละ 28.26 
ในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 การเพ่ิมขึ้นของอัตราการใชประโยชนจากเรือสงผลใหมีการเพ่ิมขึ้นของรายไดเปนเงิน
จํานวน 356.94 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 81.61 เทียบกับไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 นอกจากน้ี ในไตร
มาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากบริการงานสํารวจจํานวน 60.52 ลานบาท และ มีรายไดจากการ
เคล่ือนยายเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 จํานวน 14.53 ลานบาท  

 
เมอรเมดมีผลขาดทุนขั้นตนจํานวน 59.76 ลานบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 32.14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

114.29 เทียบกับผลขาดทุนขั้นตนจํานวน 27.62 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 กลุมธุรกิจเรือขุดเจาะมีผล
กําไรข้ันตนจํานวน 29.34 ลานบาท (กําไรข้ันตนรอยละ 10.86) และกลุมบริการงานสํารวจมีผลกําไรข้ันตนจํานวน 17.73 
ลานบาท (กําไรขั้นตนรอยละ 22.27) ในขณะที่กลุมงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้ามีผลขาดทุนขั้นตนจํานวน 106.56 ลานบาท 
(ขาดทุนขั้นตนรอยละ 13.42) ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้ามีผลขาดทุนขั้นตนจํานวน 106.56 (ขาดทุนขั้นตนรอยละ 
13.42) ธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้ายังคงประสบกับภาวะที่อุปสงคในการใชบริการของงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้าที่มีไม
มาก  

...ตอหนา 7/ 
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แมวาอัตราการใชประโยชนจากเรือของกลุมวิศวกรรมโยธาใตนํ้าโดยรวมน้ันปรับตัวดีขึ้น แตอัตราคาเชาเรือ

รายวันตํ่ากวาที่ไดคาดการณไว ในขณะที่ตนทุนคงที่ เชน จํานวนลูกเรือขั้นตํ่าบนเรือ (minimum crews on board)   และคา
เสื่อมยังคงเกิดขึ้น  

 
เมอรเมดมีคาใชจายจากการบริหารเทากับ 152.29 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 8.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.56 

เทียบกับ 143.87 ลานบาท ในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 การเพ่ิมขึ้นน้ีมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายจากการบริหาร
ของ Subtech ทีบ่ริษัทฯ ไดเขาไปซื้อหุนดวยเงินจํานวน 11.99 ลานบาท เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

 
เมอรเมดมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 149.02 ลานบาท ลดลงจํานวน 4.69 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

3.47 เทียบกับผลขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 144.34 ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 
 
 เมอรเมดมีตนทุนทางการเงิน (finance cost) จํานวน 48.19 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 33.06 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 220 เทียบกับ ตนทุนทางการเงินจํานวน 15.14 ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 ตนทุนที่สูงขึ้นมี
สาเหตุจากจํานวนเงินกูเฉล่ียคงเหลือที่สูงขึ้นเปนเงินจํานวน 4,036.79 ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 เทียบ
กับ  2,913.54 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 

 
เมอรเมดมีภาษีเงินได (income tax)  จํานวน 20.10 ลานบาท ลดลงจํานวน 19.95 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

50.00 เทียบกับภาษีเงินได จํานวน 40.05  ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 การลดลงของภาษีเงินไดมีสาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของ Deferred Tax Assets (รับรูเปนภาษีเงินได) จํานวน 6.70 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 
2554 เทียบกับการลดลงของ Deferred Tax Assets (รับรูเปนภาษีเงินได) จํานวน 19.68 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 ของรอบป
บัญชี 2553 

 
เมอรเมดมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 218.60 ลานบาทซึ่งไดรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแลวจํานวน 0.46 ลาน

บาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิจํานวน 191.94 ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 ซึ่งไดรวมผลกําไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนแลวจํานวน 25.54 ลานบาท หากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนและภาษีเงินได ผลขาดทุนสุทธิจะเพ่ิมขึ้นอีก
จํานวน 21.53 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.43 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผสมผสานกันระหวางสัญญาของเรือ
วิศวกรรมโยธาใตนํ้าและเรือที่เชาเขามาเพ่ิมเติมในกลุมธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตนํ้า และ ดังน้ัน กําไรข้ันตนจากสัญญาของ
เรือที่เชาเขามาเพ่ิมเติมจะไมสูงเหมือนกับสัญญาของเรือวิศวกรรมโยธาใตนํ้า รายไดจากสัญญาของเรือที่เชาเขามาเพ่ิมเติม
จะอยูที่ประมาณรอยละ 14.08 ของรายไดรวมในกลุมธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตนํ้าในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 
 
การวิเคราะหหนวยธุรกิจ  
 

ธุรกิจเรือขุดเจาะ: ในสวนของงานเรือขุดเจาะ ใหสวนแบงรายไดรวมและกําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษี
เงินได คิดเปนรอยละ 23.62 และ48.67 (*) ของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ 
 
 

...ตอหนา 8/ 



 
 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 8 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t/pc 

 
ปจจุบัน เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 ไมไดปฏิบัติงาน และกําลังอยูในระหวางการดําเนินการเปล่ียนสัญชาติธงเรือเปน

ธงสิงคโปร เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ยังคงปฏิบัติงานภายใตสัญญาใหกับ Chevron (Indonesia) และกําลังปฏิบัติงานใน
ประเทศอินโดนีเซีย เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 มีอัตราการใชประโยชนจากเรือรอยละ 83.50 ในชวงไตรมาสน้ี เน่ืองจากได
เสียเวลาไปกับการซอมแซมและติดต้ังอุปกรณใหม และปจจุบัน เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ไดกลับมาปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่  

 
ธุจกิจเรือวิศวกรรมโยธาใตนํ้า: มีอัตราการใชประโยชนนจากสินทรัพยในสวนของงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้าเฉล่ีย

รอยละ 54.14 ในชวงไตรมาสนี้ และมีรายไดรวมและผลขาดทุนกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได คิดเปนรอยละ 
69.43และ153.86 (*) ของกลุมบริษัทฯ ตามลําดับ 
 
(*) การคํานวณผลกําไรและขาดทุนกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได รวมผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
อัตราการใชประโยชนจากเรือคํานวณโดยการบวกดวยจํานวนวันที่เรือทํางานรวมเวลากอนการเคล่ือนยาย  (pre-

mobilisation time) และหารดวยจํานวนวันเดินเรือที่มีอยู (available days) ซึ่งเทากับวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน  (calendar 
days) ลบดวยการซอมบํารุงที่มีการวางแผนไวลวงหนา  

 
แนวโนมของธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้า: 

 
 ตลาดของเรือวิศวกรรมโยธาใตนํ้ายังคงทาทาย และความกดดันในเรื่องของอัตราคาเชาเรือรายวันที่ลดลงยังคงมี
ตอไปเน่ืองมาจากจํานวนเรือในตลาดที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีเรือใหมที่สรางเสร็จและเขาไปรวมกับกองเรือ DSV ดวยเหตุน้ี 
บริษัทฯ จึงยังคาดการณวาอัตราคาเชาเรือจะยังคงอยูในระดับตํ่าไปตลอดป 2554 แตบริษัทฯ เช่ือวากลุมบริการงาน
วิศวกรรมโยธาใตนํ้าของบริษัทฯ อยูในสถานะที่ดีที่จะสามารถแขงขันทามกลางสภาวะการณของตลาดที่ยากลําบากเหลาน้ี 
จากการที่มีสินทรัพยที่กาวลํ้าและทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เปนที่ยอมรับ
และการบันทึกความปลอดภัยที่เปนเลิศ การบริหารงานอยางมีประสบการณ และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 

บริษัทฯ ยังคงไดรับความสนใจจากลูกคาในเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้า โดยเฉพาะเรือชนิด DP2 DSV 
บริษัทฯ มีงานที่เพ่ิมเขามาในชวงครึ่งแรกของป 2554 และในปจจุบัน เรือจํานวนหลายลําของบริษัทฯ มีการทําสัญญาไวแลว
เปนสวนใหญในรอบปบัญชี 2554 อัตราการใชประโยชนจากเรือปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการยื่นประมูลงานในหลายๆ พ้ืนที่ ไดแก ทะเลเหนือ ตะวันออกกลาง แอฟริกาตะวันตก ไทย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และอินเดีย และบริษัทฯ ยังคงมั่นใจวาจะไดรับสัญญาวาจางงานตอเน่ืองไปในอีกหลายเดือนขาง
หนาที่จะถึงน้ี 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 9 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t/pc 

 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สังเกตเห็นวาผูประกอบการในภาคธุรกิจเดียวกัน ก็กําลังประสบปญหาคลายๆ กันกับ

บริษัทฯ ซึ่งไดแก การไดรับสัญญาวาจางชากวาที่คาดการณไว อัตราการใชประโยชนจากเรือที่ลดลง ความกดดันในเรื่อง
ของอัตราคาเชาเรือรายวัน และผลกําไรท่ีลดลง หากสภาวะการแขงขันในตลาดยังคงดําเนินเชนน้ีตอไป บริษัทฯ คาดวาเปน
เปนเรื่องที่ทาทายสาํหรับบริษัทฯ ในการท่ีจะรักษาระดับอัตราคาเชาเรือที่สูงสําหรับกองเรือวิศวกรรมโยธาใตนํ้าในป 2554  

 
แมวาการฟนตัวที่แทจริงอาจจะมีใหเห็นในชวงสั้นๆ จากการท่ีราคานํ้ามันยังคงมีเสถียรภาพและเศรษฐกิจทั่วโลก

มีการฟนตัว แตตัวช้ีวัดเหลาน้ีจะชวยสงเสริมใหกิจกรรมทางการคากลับมาสูสภาพเดิมในระยะกลางถึงระยะยาว 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 
ผลการดําเนินงานและมาตรฐานทางดานความปลอดภัยของบริษัทฯ จะยังคงอยูในระดับสูง และสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ของอุตสาหกรรมโลก 
 

บริษัท เอเชีย ออฟชอร ดริลล่ิงค จํากัด (“AOD”): แมวาจะยังคงมีความผันผวนในตลาดเน่ืองจากความไมแนนอน
ของตลาดโลก แนวโนมพ้ืนฐานในตลาดนํ้ามันและกาซนอกชายฝงไดเก้ือหนุนโอกาสทางธุรกิจที่กําลังปรับตัวดีขึ้น และ
การเพ่ิมขึ้นอยางสมํ่าเสมอของคาใชจายฝายทุนในการสํารวจและผลิต 

 
บริษัทฯ กําลังทบทวนโอกาสที่หลากหลายในตลาดเรือสั่งตอใหม เพ่ือเขาซื้อสินทรัพยที่เปนเรือขุดเจาะในอนาคต

หรือในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจาก AOD ซึ่งไดมีการเริ่มสรางเรือขุดเจาะแบบ jack-up ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสูงจํานวน 2 
ลํา กับ Keppel FELS Ltd. (“KFELS”) จากการที่ความนิยมของลูกคาในการใชเรือขุดเจาะที่มีอุปกรณใหมกวา ที่สามารถใช
เรือเปนที่พักและทํากิจกรรมออฟไลนไดดวย  บริษัทฯ คาดวา  AOD จะสามารถแขงขันในตลาดในการเขาไปประมูลการ
วาจางเรือขุดเจาะที่จะมีขึ้นในกาลขางหนา ต้ังแตที่บริษัทฯ มีการประกาศการลงทุนใน AOD ก็ไดมีบริษัทเรือขุดเจาะอื่นๆ 
ประกาศเก่ียวกับสัญญาสั่งตอเรือขุดเจาะใหมที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสูงคลายกับของบริษัทฯ  

 
AOD ไดรับสิทธิที่จะสามารถสั่งตอเรือขุดเจาะแบบ jack-up ใหมที่มีคุณลักษณะเฉพาะสูงแบบเดียวกันน้ีไดอีก 2 

ลําในอนาคตกับ Keppel ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนกันยายน การลงทุนใน AOD น้ี เปนเจตจํานงเชิงกลยุทธใน
ระยะยาวของเมอรเมด ในการที่จะทําใหธุรกิจเรือขุดเจาะนั้นเติบโตในลักษณะที่บริษัทฯ สามารถแบงเบาความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนกับผูลงทุนรวม (co-investor) ที่มีจุดประสงคเดียวกัน ในการท่ีจะรับผลประโยชนจากการลงทุนในเรือขุดเจาะ
นอกชายฝงในชวงเวลาที่ราคาเรือขุดเจาะที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงกําลังเพ่ิมสูงขึ้น ในชวงที่มีการระดมหาเงินทุนขั้นตน
ใหกับ AOD บริษัทฯ ไดเริ่มที่จะมีการเจรจากับบุคคลและหนวยงานตางๆ ในเรื่องของความเปนไปไดที่จะนํา AOD 
เขาจดทะเบยีนใน Oslo Axess Exchange ในประเทศนอรเวย  

 

สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ยังคงเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และมาตรฐาน
ดาน HSE ของบริษัทฯ ยังคงสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ของอุตสาหกรรมโลก 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 10 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t /pc 

 
แนวโนมของธุรกิจเรือขุดเจาะ : 
 
เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 กําลังอยูในระหวางการดําเนินการเปล่ียนสัญชาติธงเรือดวยเหตุผลทางดานการเสียภาษี 

และบริษัทฯ กําลังรอการตัดสินใจกับขอเสนอท่ีจะทําสัญญาวาจางงานใหกับเรือขุดเจาะลําน้ี ในการท่ีจะใชเรือเปนที่พัก 
(accommodation barge) กับ Chevron (Indonesia) 
 

สัญญาวาจางงานเดิมของเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ไดสิ้นสุดในสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 และนอกจากน้ี บริษัทฯ 
กําลังดําเนินการตอสัญญาที่ยังคางอยูเพ่ือขยายการทํางานของเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ไปอีก 270 วันในอนาคตภายใตเง่ือนไข
สัญญาที่ปรับปรงุใหมกับ Chevron (Indonesia) 
 

เมอรตัน กรุป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอรตัน”) : บริษัทฯ ไดรับสวนแบงขาดทุนสุทธจิากเมอรตัน จํานวน 1.18  
ลานบาท ในชวงไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ซึ่งเปนกิจการรวมคาของเมอรตัน
ไดผลิตถานหินไดเปนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมของปที่ผานมา และไดลงนามในสัญญาซื้อขายถานหินใหกับ Glencore 
AG ตราบใดที่เหมืองมีถานหินใหขุดได (Off-take Agreement)  และขนสงถานหิน 8,000 ตันแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2553 จากการที่ SERI อยูในชวงการเพ่ิมระดับการผลิตถานหินในเหมืองแหงแรก  บริษัทฯ คาดวาเมอรตันจะนําเงินที่ไดจาก
การขายถานหินไปลงทุนใหมในเหมืองแรแหลงอื่นๆ เพ่ิมเติมอีก  
 

กลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวยธุรกิจถานหินและโลจิสติคส ธุรกิจปุยและโลจิสติคส ธุรกิจ          
โลจิสติคสที่ใหบริการแกบุคคลภายนอกและธุรกิจใหเชาคลังสินคาและจัดหาวัสดุอุปกรณบนเรือ 

 
บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 UMS มีผล

ขาดทุนสุทธิจํานวน 1.76 ลานบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิจํานวน 9.59 ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553 
สวนแบงกําไรสุทธิที่ใหกับ TTA คิดเปนเงิน 14.66 ลานบาทในไตรมาสน้ี เทียบกับ 3.71 ลานบาทในไตรมาสท่ี 2 ของรอบป
บัญชี 2553  และ 38.63 ลานบาทของไตรมาสท่ีแลว  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 11 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t /pc 

 
การวิเคราะหผลประกอบการของ UMS ในรอบไตรมาสท่ี 2 ของปบัญชี 2554 
 

ลานบาท 
ไตรมาสท่ี 2 
ของรอบป
บัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 2 
ของรอบป
บัญชี 2553 

เทียบเปน 
รอยละปตอป 

ไตรมาสท่ี 1 
ของรอบป
บัญชี 2554 

เทียบเปน 
รอยละไตรมาสตอ

ไตรมาส 

รายไดจากการขายถานหิน 668.55 564.35 18.46% 789.39 -15.31% 

รวมรายได 676.20 571.05 18.41% 798.07 -15.27% 

ตนทุนการขาย 533.16 491.07 8.57% 602.45 -11.50% 

กําไรข้ันตน 137.64 76.23 80.56% 190.43 -27.72% 

อัตรากําไรข้ันตน (gross margins) 20.35% 13.35%  23.86%  

คาใชจายในการขายและบริหาร 80.60 71.16 13.27% 87.39 -7.77% 

ตนทุนทางการเงิน 20.09 16.52 21.61% 20.54 -2.19% 

กําไรสุทธิ/ -ขาดทุนสุทธิ -1.76 -9.59 81.65% 68.08 -102.59% 
 

สาเหตุผลที่ UMS มีผลประกอบการดีขึ้นเน่ืองจาก 
 

ก) รายไดจากการขายถานหินเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.46 เปน 668.55 ลานบาท เมื่อเทียบปตอป อยางไรก็ตาม หาก
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีแลว ยอดขายถานหินลดลงรอยละ 15.31 เน่ืองจากปริมาณการขายถานหินที่ขายใหแก
ลูกคารายใหญมีจํานวนลดลงตามความตองการที่ผันแปรไปตลอดปของลูกคากลุมน้ี 

ข) เมื่อเทียบปตอปกําไรข้ันตนของการขายถานหินเพ่ิมขึ้นรอยละ 20.35 เน่ืองจากราคาขายถานหินที่เพ่ิมขึ้นซึ่งไดเริ่ม
มาต้ังแตปที่แลวและการสิ้นสุดของสัญญาอัตราคาระวางที่สูง แตเมื่อเทียบไตรมาสตอไตรมาส กําไรข้ันตนของ
การขายถานหินลดลงรอยละ 23.86 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาของถานหินคัดขนาด (classified coal) น้ันลดลง
เพ่ือรักษาระดับสวนแบงทางการตลาดและปริมาณของถานหิน 

 
แนวโนมตลาดและผลการดําเนินงานของ UMS: 
 
1. ดัชนีราคาถานหินในตลาดมีสัญญาณเปนขาขึ้นอยางชัดเจนต้ังแตไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 2553 ซึ่งคาดวา 

UMS จะปรับราคาขายถานหินใหสอดคลองกับแนวโนมราคาตลาดในประเทศ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
แขงขันที่มีอยูในปจจุบันและปริมาณถานหินในประเทศที่แปรเปล่ียน  

2. การผลิตซีเมนตในประเทศคาดวาจะปรับตัวดีขึ้นในปน้ี ซึ่งคาดวาโรงงานผลิตปูนซีเมนตเหลาน้ีจะซื้อถานหินเพ่ิม
มากขึ้น อยางไรก็ตาม โรงงานซีเมนตเหลาน้ีก็ตองการหาสัญญาซื้อถานหินในระยะยาวในราคาที่ถูกลงและทํา
สัญญาซื้อในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นดวย  

 
 

...ตอหนา 12/ 



 
 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 12 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t /pc 

 
3. แมวา UMS จะมีสัญญาอยูแลวก็ตาม   UMS คาดวาจะจะเพ่ิมการขายถายหินใหแกบริษัทซีเมนตสําหรับชวงที่

เหลือของรอบปบัญชี 2554 ดังน้ัน บริษัทฯ คาดวากําไรขั้นตนทั้งหมดของ UMS เทียบกับรอยละของยอดขายจะ
นอยกวาในครึ่งปแรกของรอบปบัญชี 2554 

 
บริษัท บาคองโค จํากัด (“บาคองโค”) ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 บาคองโคไดมีสวนแบงยอดขาย

จํานวน 708.01 ลานบาท สวนแบงกําไรขั้นตน 97.84 ลานบาท และสวนแบงกําไรสุทธิ 67.22 ลานบาทใหกับกลุมธุรกิจ
โครงสรางขั้นพ้ืนฐานของบริษัทฯ   

 
ผลประกอบการทางการเงินของบริษัท บาคองโค จํากัด ในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 
 

ลานบาท 
ไตรมาสท่ี 2 
ของรอบป
บัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 2 
ของรอบป
บัญชี 2553 

เทียบเปน 
รอยละปตอป 

ไตรมาสท่ี 1 
ของรอบป
บัญชี 2554 

เทียบเปน 
รอยละไตรมาสตอ

ไตรมาส 

รายไดจากการขาย 708.01 434.99 62.76% 738.99 -4.19% 

กําไรข้ันตน 97.84 80.94 20.88% 83.70 16.89% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 20.43 15.30 33.53% 17.22 18.64% 

รายไดทางการเงินสุทธิ 3.36 1.90 76.84% 3.70 -9.19% 

กําไรสุทธิ/ -ขาดทุนสุทธิ 67.22 40.69 65.20% 55.04 22.13% 

 

จากการที่ชวงไตรมาส 1 ของรอบปบัญชี 2554 เปนฤดูกาลหลักของการใชปุย ในชวงไตรมาส 2 ของรอบปบัญชี 
2554 ก็เชนกัน ทําใหบาคองโคมียอดขายเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ดวยเหตุผลหลัก 2 ประการดังน้ี ประการแรก ฝนมาเร็ว
ในชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคม ทําใหเกษตรกรสามารถที่จะทําการปลูกพืชผลไดอีกรอบหน่ึง ประการที่สอง บรรดา
ผูคาสงและคาปลีกคาดวาจะมีการเพ่ิมขึ้นของราคาของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป (finished goods) อยางตอเน่ือง จึงซื้อ
สินคาไวลวงหนาสําหรับฤดูกาลท่ีกําลังจะมาถึง  

บาคองโคขายปุยได 97,656 เมตริกตันในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 เทียบกับ 75,407 เมตริกตันในไตร
มาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2553  โดยเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 ในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 กําไรข้ันตนยังคงไดรับแรง
กดดันในชวง 6 เดือนที่ผานมา อยูที่รอยละ 16.33 เทียบกับ 22.63 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2553 สาเหตุหลักมาจากตนทุน
ของวัตถุดิบที่เพ่ิมสูงขึ้นซึ่งทําใหตนทุนขายสูงขึ้น อยางไรก็ตาม กําไรข้ันตนไดปรับตัวดีขึ้นแลวในไตรมาสท่ี 2 ของรอบป
บัญชี 2554 เทียบกับไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 

ในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 มีการจองพ้ืนที่คลังสินคาเพียงรอยละ 32 หรือ 14,000 เมตริกตัน เทียบกับ 
24,000 เมตริกตันในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 สาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงคลังสินคาในชวงไตรมาสน้ี ซึ่งจะ
แลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 

...ตอหนา 13/ 



 
 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 13 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t /pc 

 
แนวโนมของธุรกิจและการดําเนินงานของบาคองโค 
 
1. ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดทั้งในตลาดตางประเทศและในประเทศ ซึ่งทําใหตนทุนขาย

สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บาคองโค สามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้นน้ีสวนใหญไปใหลูกคาได โดยบริษัทฯ คาด
วา บาคองโคจะยังคงใชกลยุทธน้ีตอไป แมวาอาจจะยากขึ้นที่จะผลักตนทุนน้ีไปใหลูกคาไดอยางเต็มที่ใน
รอบปบัญชี 2554 
 

2. ณ เวลาน้ี ราคาของสินคาเกษตรสงออกที่เปนสินคาหลักของประเทศเวียดนาม เชน ขาว พริกไทย และกาแฟ 
มีราคาสูงเปนประวัติการณ เมื่อเกษตรกรมีรายไดดี ทําใหมีความตองการปุยที่มีคุณภาพดีเพ่ิมขึ้น และทําให
ยอดขายของบาคองโคเติบโตไดดีไปดวย ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังวา แนวโนมน้ีจะยังคงเปนเชนน้ีไปอีกตลอด
ชวง 2-3 เดือนน้ี 

 
3. สืบเน่ืองจากการปรับปรุงคลังสินคาในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ คาดวาจะมีการเพ่ิมขึ้นของอัตราการใชพ้ืนที่

คลังสินคาจากอุปสงคของการใชพ้ืนที่คลังสินคาที่เพ่ิมขึ้นซึ่งสัมพันธกับการเติบโตของภาคเกษตรกรรมใน
ภูมิภาค 

 
บาเรีย เซเรส พอรต (“บาเรีย”): ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากบาเรียตาม

สัดสวนการถือหุน คิดเปน 7.28 ลานบาท  ในป พ.ศ. 2553 บาเรียมีสินคาผานเขาออกทาเรือคิดเปนปริมาณเกือบ 5.20 ลาน
ตันซึ่งสูงขึ้นกวาป พ.ศ. 2552 รอยละ 51.60 ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะเกิดการประสานประโยชนรวมกันระหวางบาเรียและ      
บาคองโค เน่ืองจากบาคองโคไดใหบริการพ้ืนที่คลังสินคา จึงนาจะทําใหปริมาณสินคาในทาเรือสามารถขยายตัวไดเพ่ิมมาก
ขึ้น    
  
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซสี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน (โดยมีบริษัทยอยซึ่ง
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนอีกสองบริษัท ไดแก โซลีอาโด โฮลดิ้ง จํากัด และอะธีน โฮลด้ิง จํากัด) ซึ่งจะเปนผูใหความ
สนับสนุนทางการเงิน บัญชี งานทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) งานบริหารและบริการอ่ืนๆ ในไตรมาสน้ี 
สวนธุรกิจการถือหุน (holding) น้ีมีสวนแบงที่ติดลบเปนเงินจํานวน 124.24 ลานบาท สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยจาย คาเสื่อม
ราคา และภาษีเงินได จํานวน 30.55 ลานบาท 34.85 ลานบาท และ 21.17 ลานบาท ตามลําดับ 
 
 ในไตรมาสท่ี 2 ของรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 244.65 ลานบาท 
เทียบกับเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 218.80 ลานบาทเมื่อปที่แลว และเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 393.28  
ลานบาทเมื่อไตรมาสท่ีแลว  การลงทุนหลักสําหรับในรอบไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 คือ การซื้อหุนเพ่ิมใน 
Petrolift เปนเงินจํานวน 25.72  ลานบาท  และการลงทุนใน Qing Mei เปนเงินจํานวน 48.31 ลานบาท สําหรับยอดคาใชจาย
ฝายทุนที่มีภาระผูกพันในรอบปบัญชี 2554 และ 2555 คิดเปนเงิน 2,816.43 ลานบาท และ 1,069.99 ลานบาท ตามลําดับ โดย
เกือบทั้งหมดเปนของกลุมธุรกิจขนสง 

...ตอหนา 14/ 



 
 

 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 14 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11009t /pc 

 
 ในขณะที่กลยุทธการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมาน้ีไดทําใหเกิดผลกําไรแลว 
ซึ่งเงินทุนที่ไดใชไปน้ันคอนขางนอยเมื่อเทียบกันกับที่ใชไปในธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองและเมอรเมด อยางไรก็ดี 
ผลกําไรที่ไดมาจากการลงทุนตางๆ ของบริษัทฯ เมื่อไมนานมาน้ี ไมเพียงพอที่ชดเชยผลการดําเนินงานที่ลดตํ่าลงของสอง
ธุรกิจที่มีความสําคัญมากที่สุดน้ี และสถานการณดังกลาวจะยังคงอยูตอไปตลอดรอบปบัญชี 2554 สวนบาคองโค Petrolift 
และบาเรียซึ่งเปนธุรกิจที่บริษัทฯ เพ่ิงเริ่มเขาลงทุน ตางก็ทํากําไรใหบริษัทฯ ในไตรมาสน้ี และคาดวาบริษัทเหลาน้ีจะเปน
กลุมธุรกิจหลักที่ทํากําไรใหบริษัทฯ ตลอดชวง 2-3 ปขางหนาน้ี สวนเมอรเมดน้ัน กําลังอยูในชวงของการเปล่ียนแปลงและ
คาดวาจะดําเนินการปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมอีก เพ่ือเรงใหผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสตอๆ ไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
            บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  

 
 

 
(นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน)  (นางสาวมัณฑนี สุรกาญจนกุล) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เลขานุการบริษัทฯ 

กลุมบัญชีและการเงิน   
 

หมายเหตุ  รายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 2 รอบปบัญชี 2554 ของเมอรเมด สามารถดูได
ที่เว็บไซต http://www.mermaid-maritime.com 

 

 
 


