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ยายามจะลดส

 

 

ณ ส้ินป 2553 U
องอุตสาหกรร
รกิจผลิตไฟฟา
วามตองการข
MS สามารถทํ
นโดยเฉพาะอ
ัญชีนี ้จะสามา

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

me

UMS 
Baht m

 Coal Sa

 Total R

 Cost of

 Gross P

 Gross M

 SG&A 

 Financ

 Net Pro

t/JN 

ทย เอเยนตซ
ตรมาสที
54 

สตอคถานหินข
ไรจากกลุมโคร
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554 น้ี เทียบกั

นในไตรมาสท่ี
มา สัดสวนการ
องยอดขายรว
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นคัดขนาด เนื่อ
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ลุมไดดีตอเน่ือ
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รกิจอ่ืนๆ ในกล
รโลจิสติกสทา
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ากไตรมาสท่ี
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ับกําไร 15 ลา

 3/2554 อยูที
รขายถานหินขน
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าสท่ี 3/2554 
องจากมีราคาข
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lar Project) เ
มารถปนเม็ดเพ่ื
นเม็ดน้ีใหไดอย
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าสท่ี 3/2554 
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ขายท่ีต่ําท่ีสุดเ
นถงึ 50% จึง

เปนกลยุทธท่ีจ
พ่ือจําหนายไดแ
ยางนอย 7,00
. โดยท่ีไมตอง

0-5 มม.ท้ังส้ิน
น้ีเปนเชื้อเพลิง
าขนาดใหญท่ีมี
งมีความผันผว
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ท่ีจะถึงนี้ โดย
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ผลิตและจัดจํา
และวัสดุสําหรับ

าไรจากกลุม

เม่ือเทียบกับก
บาทในไตร 2/2
าก UMS 6 ลา
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เพ่ิมข้ึนอยางต
ไดขายถานหนิ
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เม่ือเทียบกับข
ทําใหกําไรข้ัน

จะชวยเพ่ิมมูลค
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น 823,000 ตัน
ง คอื ธุรกิจปูน
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นบาทใน  
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นขนาดเล็กน้ี
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นาดอ่ืน ดังน้ัน
นตนลดลง  

คาใหถาน
สท่ี 3/2554 
น เปนความ
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น และมีเพียง
นซีเมนต และ
งสูง ดังนั้น 
แตในปน้ี 
กจิน้ีไดมาก
มาส 4 ของป
ตอเดือน 
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าศัยอยูในจังห
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กขนาดจากโรง
ตนทุนท่ีสูงข้ึนเ
ของ UMS จึงไ
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งส่ิงแวดลอมเ
รถานหินทุกราย
การเบญจภาคี
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รดูแลรักษาส่ิงแ
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สวนสม จังหวั
กดวยเรือทองแ
ดิบจะถูกลําเลีย
จะถูกลําเลยีงต
ส้ิน ผลิตภัณฑ
ทุก เพ่ือนําสง
นท่ีบรรทุกผลิ
ะออกจากโรงง
จะถูกกองเก็บไ
พ่ือรอการขายใ
การปลูกตนสน
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มกราคม ป 25
มื่อเดือนกรกฎ
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ใหกับธุรกิจ
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ั้นตอน
องเรื่องการ
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รอบปบัญชี 2554 

60

 
 

งไตรมาสท่ีดี 
องบาคองโค 

 
 
 
 
 

ารเกษตรได 
องการปุยสูง 

 
 
 
 

ระดับเดิมได  
ปรับตัวสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีดินเพ่ิมเติม 
ลังสินคาเพ่ิม 

บ
ผ
ท้ั
ต
ได
แพ

ใน
ข
ขา
26

ถึง
กํา
ลู
เวี
ไต

กา
พ้ื
ค
พ้ื
ค
ผ
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0% กําลังการ

าคองโคทํากํ
ลประกอบการ
ั้งสิ้น 729 ลาน
องการปุยท่ีสงู
ดราคาดีและย
พงข้ึน มีสวนช

นไตรมาส 3/2
องการเติบโตข
ายปุยไปท้ังส้ิน
6%  นอกจาก

งแมวาราคาวตั
าไรอยูในระดบั
กคาได ท้ังหม
วียตนามอยูในร
ตรมาสขางหน

ารใชพ้ืนท่ีคลัง
้นท่ีสวนใหญอ
ลังสินคากลับม
้นท่ีคลังสินคา
ลังสินคาและพื
ลประกอบการ

 

t/JN 

ทย เอเยนตซ
ตรมาสที
54 

รผลิตของโรงง

กําไรใหกับกลุ
รในไตรมาสน้ีเป
นบาท และกําไ
งในเดือนพฤษ
อดการซ้ือปุยที
ชวยใหความตอ

554 น้ี บาคอง
ของยอดขายป
น 143,677 เม
น้ียังมีการหาโ

ตถุดิบมีแนวโน
บเดิมได เน่ืองจ
มดนี้เกิดขึ้นไดเ
ระดับสูงมาตล
นา 

งสินคาในไตรม
อยูระหวางการป
มาเปดใหบริกา
ปรับตัวสูงข้ึน 
พ้ืนท่ีบรรจุหีบห
รท่ีดีมาอยางตอ

ซสี จํากัด 
ที ่3 ของร

งานสวนสม สม

ลุมไดดีตอเน่ือ
ปนอีกหน่ึงไตร
ไรสุทธิ 68 ลา
ภาคมและมถุิน
ท่ีสูงของผูขาย
องการปุยสูงข้ึน

งโคขายปุยไป
ปตอป สําหรับช
มตริกตัน เพ่ิมสู
โอกาสสงออกป

นมสูงข้ึนในชวง
จากสามารถส
เพราะราคากา
อด และมีแนว

มาส 3/2554 มี
ปรับปรุงครั้งให
ารอีกครั้งในเดื
 นอกจากน้ัน 
หอยาฆาแมลง
อเน่ือง   

(มหาชน) 

รอบปบญั

มุทรสาคร 

อง 
รมาสท่ีดีของบ
านบาท ยอดขา
นายน จากการ
ยสง เน่ืองจากค
น 

ปท้ังส้ิน 46,20
ชวง 9 เดือนข
สูงข้ึนกวาไตรม
ปุย เพ่ือลดคว

งท่ีผานมา บาค
งผานตนทุนค
รสงออกผลผลิ
วโนมท่ีจะสูงตอ

มีเพียง 30% ข
หญในไตรมาส
ดือนกรกฎาคม 
ยังไดมีการซ้ือ
เพ่ิมข้ึนดวย โ

ญชี 2554

บาคองโค โดย
ายท่ีดีเปนผลม
รท่ีผลผลิตทาง
คาดการณวาร

1 เมตริกตัน คิ
องรอบปบัญชี
มาสเดยีวกันขอ
ามเสีย่งจากค

คองโคยังคงรั
าวัตถุดิบท่ีสูงขึ
ลิตทางการเกษ
อเน่ืองไปอีกใน

ของพ้ืนท่ีท้ังห
สน้ี   และเน่ือง
จึงคาดวายอด
อท่ีดินเพ่ิมเติม
ดยใชเงินไดส

4  

ยมีรายได
มาจากความ
งการเกษตร
ราคาวัตถดุิบจะ

คิดเปน 20% 
ช 2554  มีการ
องปท่ีผานมา 
าเงิน  

ักษาอัตรา
ข้ึนไปยัง
ษตรของ
นชวง 2-3 

หมด เน่ืองจาก
จาก
ดจองและเชา
เพ่ือกอสราง
สะสมมาจาก
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กลุมธุรกิจพ

กิจพลังงานพลิกกล
ลประกอบการที่ดีขึ

วิศวกรรม

ไมใชพียงแ
ใชประโย

แตอัตราคาเช
รายวันยั

ําใหอัตรากําไรปรับ

แตภาวะตลาดยัง

แตเมอรเมด
ใน

‐120

0 32QFY11

p Energy

llion
ibution
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ลับเปนกําไร 
ข้ึนของธุรกิจ
มโยธาใตนํ้า 

กล
ลา
วิก
ข

 
 
 
 
 
 
 

แคอัตราการ 
ยชนที่สูงข้ึน 

 
 
 

เชาเรือเฉล่ีย 
ยงัสูงข้ึนดวย 

 
รับตัวเพิ่มข้ึน 

มี
แต
เม
สุท

เม
คิด
โย
ไต

เม
จา
วิศ
จา

เม
เพิ
จา
บริ

 

 

ยังคงทาทาย 

ดมีศักยภาพ 
นการแขงขัน 

ต
เรื
เข
ท
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ighlights 

 มีสัญญาณก
แตภาวะอุต

 ตออายุสัญญ
และตั้งการด

 AOD มีอนา
 ธุรกิจเหมือง

ลุมธุรกิจพลังง
านบาท ใหกับ
กฤตการณนํ้ามั
องผลประกอบ

สัญญาณการ
ตภาวะอุตสา
มอรเมดมีผลกาํ
ทธิใหกับบริษัท

มอรเมดมีรายไ
ดเปน 65% จ
ยธาใตนํ้า มีอตั
ตรมาสท่ี 3/25

มอรเมดมีผลกาํ
าก 103 ลานบ
ศวกรรมโยธาใ
าก 12% ในไต

มอรเมดมีคาใช
พ่ิมขึ้นจํานวน 2
ากการบรหิารที
ริษัท เอเชีย อ

ลาดของเรือวศิ
รอรายวันอาจสู
ขาสูตลาดจํานว
รงตัวอยูในน้ีไ

Mermai
Baht millio

 Service In

 Gross Pro

 Selling & 

 Operating

 Foreign Ex

 Net Profit

 Gross Mar

 Operating
Note: 

1) Included s

2) Net profit

t/JN 

ทย เอเยนตซ
ตรมาสที
54 

การฟนตัวของ
สาหกรรมยังค
ญา MTR-2 
ดอยคาของสิน
าคตท่ีสดใส 
งถานหินนาจะ

งานกลับมามีผ
บ TTA หลังจา
มันท่ีรั่วไหลใน
บการท่ีดีข้ึน มา

รฟนตัวของธ
หกรรมยังคง
าไรสุทธิรวม 4
ัทฯ อยูท่ี 26 ล

ไดจากการบริก
าก 881 ลานบ
ตราการใชประโ
553 

าไรข้ันตนจําน
บาท ในไตรมา
ใตทะเลปรับตัว
ตรมาสท่ี 3/25

ชจายจากการบ
21 ลานบาทจ
ท่ีเกี่ยวของกับ
ออฟชอร ดริลลิ

ศวกรรมโยธา 
สูงข้ึนเพราะจําน
วนมาก ดวยเห
ปตลอดป 255

id Financial Re
ons

ncome  

fit  

Admin Expense  

g Profit/‐Loss
 1

xchange Gains/‐L

t (‐Loss)
 2

rgin  

g Margin  

share of profits (losses

ts (losses) attributable

ซสี จํากัด 
ที ่3 ของร

ธุรกิจวิศวกรรม
คงทาทาย 

นทรัพย MTR-

ะไปไดด ี

ลกําไรในไตรม
กมีผลขาดทุน
อาวเม็กซิโกใน
าจากธุรกิจวิศว

ธุรกิจวิศวกรร
งทาทาย 
44 ลานบาทใน
ลานบาท  

การท้ังหมด 1,4
บาทในไตรมาส
โยชนจากกอง

นวน 279 ลานบ
สท่ี 3/2553 อั
วดีข้ึน 24% มี
553 เปน 19%

บริหารเทากับ 
ากในชวงเดียว
การบริการดาน
ล่ิง จํากัด (“AO

DSV ใตนํ้ายัง
นวนเรือในตลา
หตุน้ี บริษัทฯ จึ
54 และตอเน่ือ

esults

Loss  

s) of investments in a

e to the parent

(มหาชน) 

รอบปบญั

มโยธาใตน้ํา 

1 

มาส 3/2554 โ
นตดิตอกัน 5 ไ
นเดือนพฤษภา
วกรรมโยธาใต

รมโยธาใตนํ้า

นไตรมาสท่ี 3/

454 ลานบาท 
สท่ี 3/2553 จ
งเรอือยูท่ี 75%

บาท เพ่ิมข้ึน 1
อัตราคาเชาเรอื
สวนทําใหอัตร

% ในไตรมาสน้ี

174 ลานบาท
วกันของปท่ีผา
นบริหาร (man
OD”) 

คงทาทาย แล
าดท่ีเพ่ิมข้ึน เนื
จงึยังคาดการณ
องไปจนถึงป 2

3Q FY10 2Q F

881 1

103

153

‐205

‐11

‐270

12%

‐23% ‐

associates;

ญชี 2554

โดยมีสวนแบง
ตรมาส นับตั้ง
าคม 2554  เห
ตนํ้า  

า  

/2554 และมีส

เพ่ิมข้ึน 573 
ากการท่ีธุรกิจ

% เปรียบเทียบ

176 ลานบาท 
อเฉล่ียรายวันข
รากาํไรข้ันตนป
น้ 

ในไตรมาสท่ี 
านมา เน่ืองจา
nagement se

ละแรงกดดันใน
น่ืองจากมีเรือใ
ณวาอัตราคาเช
2555  แตเมอร

FY11 3Q FY11

1,144 1,454

‐60 279

152 174

‐150 90

0 23

‐215 44

‐5% 19%

‐13% 6%

4  

งกําไร 22 
แตเกิด
หตุผลหลัก

สวนแบงกําไร

ลานบาท หรือ
จวิศวกรรม
บกับ 57% ใน

หรือ 171% 
ของเรือ
ปรับตัวดีข้ึน

3/2554 โดย
กมีคาใชจาย

ervices) ใหกับ

นอัตราคาเชา
ใหมท่ีสราง
ชาเรือจะยังคง
รเมดเชื่อมั่นวา

%yoy %qoq

65% 27%

171% 566%

13% 14%

144% 160%

303% 4852%

116% 121%

7% 24%

29% 19%
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รไตรมาสที่ 3 ของ

มีการตอสัญญาจ

 Chevron (I

และมีกา
เผื่อการดอยคาข

ซึ่งเปน Tre
ในการดอยคาสิ

D ระดมทุนคร้ังท่ีสอ

และมี Seadrill เป

บงเบาความเส่ียงแ
ผลตอบแทนกับ

ขที่เร่ือง COR

TA: บริษัท โ
ลประกอ
อน เมษายน – 

รอบปบัญชี 2554 

 

 

กล
ท
ทั
ยอ
แล
สา
สูง

 
 

จางงานของ  
MTR-2 กับ 

(Indonesia)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารต้ังสํารอง 
ของ MTR-1 

 
 
 
 

end ท่ัวโลก 
สินทรัพยเกา   

ต
ใน
เรื
กา
เจ
แล

เรื
ใน
อย
สํา
ถา
คา
ตัด
สห
ขุด
เช
กา
ให
สิน
มา

 
 
 

สองไดสําเร็จ 
 
 
 
 

ปน partner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และสวนแบง
บผูลงทุนรวม 

A
บริ
รอ
สห
สา
มิถ

น
คว
น้ีจ
เท
พ

Ke
3 
ใช
ขุด

กา
เจ
คว
เพื
รา
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ลุมบริการงานวิ
ามกลางสภาว
ันสมัยท่ีสุดใน
อมรับและมีกร
ละบุคลากรท่ีมี
ายงานขายแล
งในสายงานดงั

ออายุสัญญา
นสวนของเรือข
รออยูท่ี 99.8%
ารตออายุสัญญ
จาะ MTR-2  โ
ละมีมูลคาของ

รอขุดเจาะ MT
นการท่ีเรือขุดเ
ยางไรก็ตามบริ
าหรับเปนท่ีพัก
าความพยายา
าดวาราคาขาย
ัดสินใจท่ีจะตัง้
หรัฐอเมริกาใน
ดเจาะท่ัวโลกต
ชนเดยีวกัน กา
ารดําเนินงานที
หบริการเรือขุด
นทรัพยท่ีมีอา
าเชนกัน 

AOD มีอนาคต
ริษัท เอเชีย อ
อบท่ีสองในเดื
หรัฐอเมริกาเพื
ามารถสั่งตอไ
ถุนายน 2556

อกจากน้ี บริษั
วามสําเร็จมาก
จํานวน 54  ลา
ทากันกับเมอรเ
รอมท่ีจะพัฒน

eppel FELS ไ
ลํา และเปนไป
ชสิทธ์ิส่ังตอเรื
ดเจาะมือสอง 

ารลงทุนใน AO
จาะใหเติบโตโ
วามเสี่ยงและส
พ่ือท่ีจะไดรับป
าคาของเรือขุด

t/JN 

ทย เอเยนตซ
ตรมาสที
54 

วิศวกรรมโยธา
วะการณของตล
นเอเชียตะวันออ
ระบวนการปอง
มีคุณภาพ เมอ
ละงานบรหิารโค
งักลาวจํานวน

า MTR-2 และ
ขุดเจาะนอกชา
% ในไตรมาสน้ี
ญาวาจางงานเ
โดยสัญญาตัวใ
งสัญญาท่ี 26.

TR-1 ไมไดปฏิ
เจาะท่ีมีอายุมา
ริษัทฯ ยังคงมี
ก (accommod
มน้ีไมเปนผล 
ยเรือจะไมสูงม
งการดอยคาขอ
นชวงไตรมาสที
ตางก็มีการตั้งก
ารบรหิารกองเรื
ท่ีสูง และประสิ
ดเจาะนอกชาย
ยุมากเปนเงินจ

ตท่ีสดใส 
ออฟชอร ดริลลิ
อนกรกฎาคม 
พ่ือนํามาใชสิท
ดอีก 2 ลํา ซ่ึง

ษทั Seadrill Li
กท่ีสุดบริษัทหน
านดอลลารสห
เมด การเขาหุน
นาธุรกิจตอไปใ

ไดเริม่ตนกอสร
ปตามกําหนดก
อขุดเจาะตามส
หรือเรือขุดเจ

OD เปนกลยุท
โดยท่ีบริษัทฯไ
สวนแบงผลตอ
ประโยชนจากก
ดเจาะชนิดน้ีกํา

ซสี จํากัด 
ที ่3 ของร

าใตนํ้าของบริษ
ลาดท่ีทาทาย
อกเฉียงใต คว
งกนัภัยท่ีเปนเลิ
รเมดไดเพ่ิมศั
ครงการ โดยก
 2 ทานเพ่ือชว

ะต้ังการดอย
ายฝง เรือขุดเจ
น้ี และเมื่อวันที
เรือขุดเจาะกับ
ใหมน้ีเพ่ือการว
5 ลานดอลลา

บัติงานในไตร
ากกวา 20 ปข้ึ
มความพยายาม
dation barge
บริษัทฯ อาจจ
มากนัก เน่ืองจา
องสินทรัพย เป
ท่ี 3 ของรอบป
การดอยคาขอ
รอืท่ีมีอายุมาก
สิทธิภาพจะดอ
ยฝงรายใหญท่ี
จาํนวน 25 ลา

ล่ิงค จํากัด (“A
2554 และได
ธ์ิในการส่ังตอ
งคาดวาจะมีกา

mited (“Sead
น่ึงของโลก ได
หรัฐอเมริกา ทํ
นรวมกันใน AO
ในอนาคต 

รางเรือขุดเจาะ
การและงบประ
สิทธ์ิท่ีสอง ซ่ึง
าะท่ีสรางใหม
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วามสามารถใน
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ักยภาพของที
การวาจางผูบริห
วยหาสัญญาวา

คาของสินทรั
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 Chevron (In
วาจางงานเรือข
ารสหรัฐอเมริก

รมาสน้ี ตั้งแตอุ
้นไปจะไดรับสั
มท่ีจะทําสัญญ
e) ในประเทศอิ
จะพิจารณาขา
ากอายุของเรือ
ปนเงินจํานวน 
ปบัญชี 2554 ท
องสินทรัพยกับ
กโดยท่ัวไปแล
อยกวาเรือใหม 
สุดในโลก ก็ไ
นดอลลารสหร

AOD”) ประสบ
เงนิมาจํานวน 
อเรือขุดเจาะอีก
ารสงมอบเรือขุ

drill”) ซ่ึงเปนบ
ดเขาซ้ือหุนจา
าให Seadrill 
OD ทําให AO

ะชนิด jack-up
ะมาณท่ีตั้งไว  
งจะมีการพิจาร

อง TTA และเม
ระการลงทุนท้ั
งทุนรวม ท่ีมีแ
จขุดเจาะนอกช
ขาข้ึน  AOD เ

ญชี 2554

าพท่ีจะสามารถ
นทรัพยท่ีกาวล
นการปฏิบัติงาน
รงานอยางมีปร
มงานใหแข็งแ
หารอาวุโสท่ีมี
าจางมูลคาสูง

รัพย MTR-1 
มีอัตราการใชป
ม เมอรเมดได
ndonesia) ให
ขุดเจาะเปนเว
า 

อุบัติเหต ุMaco
สัญญาวาจางง
ญาให MTR-1 ใ
อินโดนีเซีย อย
ย MTR-1 หาก
อ ดังน้ัน เมอรเ
2.5 ลานดอล
ท้ังน้ี บริษัทฯที
บสินทรัพยท่ีอา
วจะสงผลใหเกิ
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ไดตัง้การดอยค
รัฐอเมริกาในไ

บความสําเร็จใน
80 ลานดอลล
ก 1 ลํา จากจํา
ขดเจาะลําท่ีสา

บรษัิทเรือขุดเ
ากการระดมทุน
ถือหุน 33.75%

OD มีพ้ืนฐานแข

p ท่ีมีคุณลักษ
AOD กําลังพิ
รณาควบคูไปกั

มอรเมดท่ีจะสร
ท้ังหมด แตสาม
แนวคิดในแนวท
ชายฝงดวยกัน
ขาจดทะเบียน

4  

ถแขงขัน
ล้ําและ
นท่ีเปนท่ี
ระสบการณ 
แกรงข้ึนใน
ประสบการณ
ใหกับกองเรือ

ระโยชนของ
ประกาศเรื่อง
กับเรือขุด
ลา 270 วัน 

ondo โอกาส
านน้ันต่ํามาก
ใชเปนเรือ
ยางไรก็ตาม 
กเปนเชนน้ัน 
เมดจึง
ลลาร
ท่ีใหบริการเรือ
ายุมาก
กดิตนทุนใน
บริษัทผู
คาของ
ไตรมาสที่ผาน

นการระดมทุน
ลาร
านวนสิทธ์ิท่ี
มในเดือน

จาะท่ีประสบ
นในรอบท่ีสอง
% ใน AOD 
ข็งแกรงเพ่ือ

ณะสูงจํานวน 
พิจารณาท่ีจะ
กบัการซ้ือเรือ

รางธุรกิจขุด
มารถแบงเบา
ทางเดยีวกัน 
นในชวงเวลาที
นในตลาดหลก
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อเมริกาและเงิ
ทําสัญญาส่ังต
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วนเหมืองในป
ดยการเพ่ิมทุน
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งทุนเพ่ิมทุนบริ

ากการปรึกษา
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ารสนเทศ การ
นี้ มีสวนแบงผ
าจากการทําสัญ
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อหุนในระยะยา

จํากัด (มหาช

 

 

t/JN 

ทย เอเยนตซ
ตรมาสที
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ท่ี AOD ระดมท

านหินนาจะไ
นการลงทุนธุรกิ
3.25 ลานดอล
ซลีอาโด โฮลดิ้
ารถือหุนของ T

รตันในประเทศ
ายเฉล่ีย 98.5
ผลผลิตเม่ือถึง
งเปาหมายกา
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นอีกจํานวน 1.5
มท้ังสามบริษัท
ริษัทละ 500,0

กับผูเชี่ยวชาญ
ันตอนของการ
าะหอยางละเอี
ตลาด คาดวาจ

TTA และกลุมบ
ากัด) ซ่ึงจะทํา
รบริหารจัดการ
ผลกําไรใหกับ T
ญญาแลกเปล่ีย
ทําขึ้นเพ่ือเปนห
อรจูน 
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รศึกษากรอบค
อียดของกระบว
จะเสร็จส้ินในเ

บริษัทท่ีถือหุน
าหนาท่ีจัดหาแ
ร และบริการอ่ืน
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ยนเงินตราตาง
หลักประกันคว

บริษัทฯ ในชวง
งบริษัทฯ ใหดี
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รุงขวัญศิริโรจน
การผูจัดการให
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(มหาชน) 

รอบปบญั

นท่ี 15 กรกฎาค
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กแหงหนึ่งของ
มรกิาในเดือน ม
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ตันเพ่ิมข้ึนจาก 
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หรัฐอเมริกาตอ
ะสามารถผลิตไ
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รสหรัฐอเมริกา
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สหรัฐอเมริกา 
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คม 2554 ตาม
ายน 2553 

TTA สามารถ
มิถุนายน 2554
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21.18% เปน

และขายถานหิ
ตันตลอดชวงส
ได 15,000 ตั
นป 2555 

ei น้ัน ก็สามา
าในเดือน พฤษ
อรตัน และบริท

มุงสํารวจพ้ืนท
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ซงครอบคลุมท้ั
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ในเรื่องของการ
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มท่ี AOD ได

ถระดมทุนโดย
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สหรัฐอเมริกา
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ส่ีเดือนท่ีผาน
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ทมาร ตางก็
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ยนเงินตรา
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เพ่ือกระจาย
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อใหบรรลุ
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