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วันที:่ 29 พฤศจกิายน 2554 
เรือ่ง: ผลประกอบการประจําปี ของรอบปีบัญช ี2554  
เรยีน: กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 

บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลกําไร
สทุธจํิานวน 139 ลา้นบาท และกําไรตอ่หุน้ 0.20 บาทสําหรับผลการ
ดําเนนิงานประจําปี 2554 ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2553 - 30 กนัยายน 2554  
เปรยีบเทยีบกบัผลกําไรสทุธจํิานวน 796 ลา้นบาท และกําไรตอ่หุน้ 1.12 
บาท สําหรับผลการดําเนนิงานในปี 2553 

Executive Summary  Performance Overview

 ปัจจัยหลักทีส่ง่ผลใหกํ้าไรลดลงในปี 2554 
1) อตัราคา่ระวางเรอืธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองลดลง  

ปัญหาปรมิาณกองเรอืลน้ตลาดสง่ผลใหอ้ตัราคา่ระวางเรอืตกตํา่
เกอืบตลอดทัง้ปี 2554 ในขณะทีก่ระบวนการลดคา่ใชจ่้ายเริม่
สง่ผลในชว่งครึง่หลังของปี 

2) วันเดนิเรอืของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองในปี 2554 
ลดลง 29%  
TTA มกีารปรับโครงสรา้งกองเรอืใหม ่สง่ผลใหก้องเรอืมจํีานวน
เรอืนอ้ยลง สง่ผลใหร้ายไดใ้นระยะสัน้ลดลงตามไปดว้ย 

3) มกีารบันทกึสํารองการดอ้ยคา่สนิทรัพยจ์าก 
ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองจํานวน 224 ลา้นบาท และ
ธรุกจิเมอรเ์มด จํานวน 135 ลา้นบาท 

 การปรับโครงสรา้งองคก์รในกลุม่บรษัิท สง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยรวม 
50 ลา้นบาท โดยจะสง่ผลใหป้รับโครงสรา้งตน้ทนุเพือ่ประโยชน์
ระยะยาว 

 มรีายการกําไรพเิศษ ชว่ยลดผลกระทบจากการปรับตวัลงของกําไร  
1) กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นจํานวน 401 ลา้นบาท โดยเป็นผล

กําไรจากการทําสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ 
2) กําไรจากการขายสนิทรัพยม์ลูคา่ 589 ลา้นบาท (สว่นใหญม่า

จากการขายเรอืสนิคา้แหง้เทกอง) คดิเป็นกําไรหลังจากหัก
ภาษี 435 ลา้น 

 แผนกลยทุธใ์หมข่อง TTA ทําใหร้ายไดม้คีวามสมดลุมากขึน้ในปี 
2554 โดยผลจากรายไดจ้ากคา่ระวางทีล่ดลง 41% ไดรั้บการ
ชดเชยจากรายไดข้องคา่บรกิารจากธรุกจินอกชายฝ่ังทีเ่พิม่ขึน้ 
59% และ รายไดจ้ากการขายถา่นหนิและปุ๋ ย ทีเ่พิม่ขึน้ 34% 

 แทบทกุธรุกจิในกลุม่มผีลกําไรกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี ยกเวน้ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง 

 

 

796

139

FY10 FY11

Net Profit
Baht million

Income statement
Baht million FY10 FY11 %yoy

Freight charges 9,273       5,430       ‐41%

Offshore  service  income 3,476       5,543       59%

Sales 4,667       6,249       34%

Total revenues 17,919   17,565   ‐2%

Vessel  operating expenses 7,039       4,297      

Offshore  service  expense 2,642       3,912      

Costs  of sales 3,844       5,283      

Total costs 13,525   13,492   0%

Gross profit 4,394     4,074     ‐7%

Gross margins:

Freight charges 24.1% 20.9% ‐3.2%

Offshore services 24.0% 29.4% 5.4%

Sales 17.6% 15.5% ‐2.2%

Blended 24.5% 23.2% ‐1.3%

Other income 266          580         

SG&A 2,150       2,110       ‐2%

EBITDA 2,511     2,544     1%

Depreciation and amortisation 1,962       2,100      

Equity income 80            110          37%

EBIT before one‐off items 629         554         ‐12%

One‐off items:

   Realised gains on swap agreements 157         401        

   Net gains from disposals of fixed assets 500         589        

   Net gains from disposals of invesments 163         (0)           

   Impairment on assets 1             (554)      

   Reorganization charges (41)          (50)         

EBIT  1,409     939         ‐33%

Net profit 796         139         ‐82%
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 ธรุกจิวศิวกรรมใตน้ํ้าของเมอรเ์มดกลับมาดขีึน้อยา่งเห็นไดช้ดั  ทําใหอ้ตัรากําไรเบือ้งตน้ของบรกิารนอกชายฝ่ังปรับตัวสงูขึน้เกอืบ
ถงึ 30% ซึง่ถา้หากตัดคา่ใชจ่้ายดอ้ยคา่สนิทรัพยเ์รอืขดุเจาะน้ํามนั MTR 1 ออกไปแลว้ เมอรเ์มดมกีําไร 42 ลา้นบาทในปี 2554 

 ผลประกอบการของ UMS ถอืวา่ดมีาก ทัง้ทีโ่รงงานแหง่หนึง่หยดุดําเนนิการไปตัง้แตก่ลางเดอืนกรกฎาคม เป็นเหตใุหค้า่ใชจ้า่ย
ในการขายและการบรหิารเพิม่ขึน้ แตย่ังสามารถทําใหกํ้าไรกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี ขยายตวัไดถ้งึ 26% เทยีบกบัปี 2553 สว่น
กําไรสทุธทิีตํ่า่ลงนัน้เกดิจากรายการจา่ยภาษีเงนิไดเ้พิม่เตมิ 

 บรษัิทรว่มมผีลประกอบการทีด่ขี ึน้ ทําใหม้กีารรับรูส้ว่นแบง่กําไรจากบรษัิทรว่มสงูขึน้กวา่ปีกอ่น 37% 
 ถงึแมว้า่กําไรสทุธจิะลดลงอยา่งมาก แตผ่ลกําไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่ม (EBITDA) ยังคงแข็งแกรง่ในปี 2554 โดย
ผลกําไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่ม (EBITDA) กอ่นรายการพเิศษเป็นจํานวน 2,544 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ 1% 

 

  Performance Overview by Business Group 

กลุม่ธรุกจิขนสง่ มกีําไรสทุธ ิ271 ลา้นบาท ลดลง 68% เมือ่เทยีบ
กบัปีกอ่น โดยหลักๆ เป็นผลมาจาก คา่ระวางเรอืทีล่ดตํ่าลงสง่ผล
ใหก้ารดําเนนิงานมผีลขาดทนุสทุธ ินอกจากนี้ ยังมกีารบันทกึ
รายการดอ้ยมลูคา่สนิทรัพยจํ์านวน 243 ลา้นบาท อยา่งไรกด็ ี
บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขายเรอืเกา่ 15 ลํา รวม 587 ลา้นบาทมา
ชดเชยทําใหผ้ลการดําเนนิงานของกลุม่ธรุกจิขนสง่โดยรวมเป็น
บวก 

กลุม่ธรุกจิโครงสรา้งข ัน้พืน้ฐาน มกํีาไรสทุธ ิ301 ลา้นบาท ลดลง 
4% จากปีกอ่น  ซึง่เป็นผลมาจากหลายเหตกุารณ์ที ่ 

 

สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงานของธรุกจิ UMS ตลอดจนความพยายามในการลดสตอ๊คถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ทําใหอ้ตัรากําไร
ของ UMS ลดตํา่ลง  อยา่งไรกด็ ีผลการดําเนนิงานของบาคองโคยงัคงดตีอ่เนือ่ง ในขณะที ่มสีว่นแบง่กําไรสทุธ ิ23 ลา้นบาทจาก 
บาเรยี เซเรส ซึง่บรษัิทถอืหุน้ในสดัสว่น 20%  

กลุม่ธรุกจิพลงังาน ขาดทนุสทุธทิัง้ส ิน้ 110 ลา้นบาทในปี 2554 ซึง่นับวา่ปรับตัวดขีึน้ถงึ 45% เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นซึง่ขาดทนุ
สทุธ ิ200 ลา้นบาท  เมอรเ์มดเริม่ฟ้ืนตัวกลับมาอยา่งชดัเจนในชว่งครึง่หลังของปี 2554 โดยสามารถสรา้งกําไรสทุธไิดถ้งึ 140 
ลา้นบาท ในขณะทีค่รึง่แรกของปีขาดทนุสทุธ ิ230 ลา้นบาท การทีร่าคาน้ํามนัทรงตัวทีเ่หนือระดบั 80 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล 
สง่ผลใหอ้ปุสงคข์องธรุกจิการใหบ้รกิารวศิวกรรมใตน้ํ้าเริม่ปรับตัวดขีึน้ 

กลุม่ธรุกจิการลงทนุ มผีลขาดทนุสทุธทิัง้ส ิน้ 323 ลา้นบาท ซึง่ใกลเ้คยีงกบังบประมาณทีค่าดการณ์ไว ้แตเ่พิม่ขึน้เกอืบสองเทา่
จาก 162 ลา้นบาทของปีกอ่นทีค่่อนขา้งตํา่เป็นพเิศษ ทัง้นีเ้น่ืองจากปีกอ่นมกํีาไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ 
320 ลา้นบาท เนือ่งจากเงนิบาทแข็งคา่ขึน้เกอืบ 10% ตลอดทัง้ปี  

 
   

Profit contribution from Line of Businesses

Baht millions   FY10 FY11 YoY %

Transport   845 271 ‐68%

Infrastructure   312 301 ‐4%

Energy   ‐200 ‐110 45%

Corporate* ‐162 ‐323 ‐99%

Net profit 796 139 ‐82%
* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations
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กลุม่ธรุกจิขนสง่ Highlights  

 

 ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองยงัอยูใ่นชว่งขาลง 
อยา่งตอ่เนือ่งในปี 2554 

 คา่ระวางเรอืลดตํา่ลง แตค่า่ใชจ้า่ยสงูขึน้ทําใหผ้ลการดําเนนิงานขาดทนุ  
 เดนิกลยทุธเ์พือ่รบัมอืกบัภาวะขาลงของธรุกจิ 
 แนวโนม้อตุสาหกรรมเดนิเรอืยงัคงออ่นแอ 
 สว่นแบง่กําไรจากปิโตรลฟิตย์งัคงเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง  

   

 

ธุรกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองยงัอยูใ่นชว่งขาลงอยา่งตอ่เนือ่งในปี 2554 
ตัง้แตตุ่ลาคม 2553 จนถงึ 30 กนัยายน 2554 ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองยังตอ้งเผชญิ
กบัภาวะคา่ระวางออ่นตัวลงอยา่งตอ่เนื่อง  คา่เฉลีย่ดัชนคีา่ระวางเรอื (BDI index) อยูท่ี ่
3,011 จดุในปี 2553 แตล่ดลงเหลอื 1,657 จดุในปี 2554 ซึง่เป็นการลดลงถงึ 45% เมือ่
เทยีบปีตอ่ปี โดยระหวา่งเดอืนมกราคม-มถินุายน 2554 คา่เฉลีย่ BDI อยูท่ี ่1,372 จดุ และ
ขยับขึน้ไปแตะ 2,000 จุดในเดอืนตลุาคม 2554 เทา่นัน้ ปรมิาณกองเรอืทั่วโลกยังคงขยาย
ตัวอยา่งตอ่เน่ือง ในอตัราทีส่งูกวา่ความตอ้งการในการขนสง่ สบืเนือ่งจากเศรษฐกจิโลก
โดยรวมทีล่ดถอยลง 

 

 

คา่ระวางเรอืลดตํา่ลง แตค่า่ใชจ้า่ยสูงขึน้ทาํใหผ้ลการดาํเนนิงานขาดทนุ 
วัฎจักรขาลงของธรุกจินีส้ง่ผลกระทบเชงิลบตอ่การดําเนนิงานของใหผู้ป้ระกอบการทกุราย 
จากการทีอ่ตัราคา่ระวางเรอืของเรอืทกุขนาดปรับตวัลดลง ในระหวา่งปี 2554 ในขณะทีอ่ตัรา
คา่ระวางเรอืเฉลีย่ของตลาดสําหรับเรอืขนาด Handysize และ Supramax ลดลงถงึ 34% 
และ 36% ตามลําดับ แตค่า่ระวางเรอืของ TTA ลดลงเพยีงแค ่7% เทา่นัน้ ซึง่เป็นผลมาจาก
การขายเรอืเกา่ขนาดเล็กทัง้หมดออกไป และเหลอืไวเ้พยีงเรอืขนาด Supramax ซึง่มขีนาด
ใหญก่วา่และมคีวามสามารถในการแขง่ขันสงู  ดังนัน้ อตัราคา่ระวางเรอืโดยเฉลีย่ของ TTA จะ
คอ่ยๆ ขยบัตัวสงูขึน้ไปสูร่ะดับคา่ระวางเรอืเฉลีย่สําหรับเรอืขนาด Supramax 

 
 

ในปี 2554 มกีารขายเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองออกไปทัง้ส ิน้ 15 ลํา แตรั่บเรอืขนาด 
Supramax เขา้มาเพยีง 3 ลําเทา่นัน้ สง่ผลใหจํ้านวนวนัเดนิเรอืลดลง 29% ดังนัน้ เมือ่เทยีบ
คา่ใชจ่้ายในการดําเนนิงานทัง้หมดกบัจํานวนวันเดนิเรอืทีล่ดลง คา่ใชจ่้ายตอ่วนัจงึเพิม่ขึน้ทัง้ๆ 
ทีย่อดคา่ใชจ้า่ยโดยรวมลดลงเนือ่งจากบรษัิทฯ ประสบความสําเร็จในการควบคมุคา่ใชจ้า่ย
ทา่มกลางเหตกุารณ์ทีค่วรจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ไดแ้ก ่เหตกุารณโ์จรสลัดปลน้เรอื ทําให ้
บรษัิทฯ มคีา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเพิม่เตมิบนเรอืเมือ่ผา่นเสน้ทาง
ทีม่คีวามเสีย่ง และมคีา่เบีย้ประกนัภัยทีส่งูขึน้  นอกจากนี้ ในเดอืนกนัยายน ยงัมคีา่ใชจ้า่ยใน
การปรับโครงสรา้งธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองจํานวน 26 ลา้นบาทเพือ่ปรับลดขนาด
องคก์รลงประมาณ 20%  โดยมกีารปรับโยกพนักงานบางสว่นไปยงัหน่วยงานใหบ้รกิารกลาง 
เพือ่ลดความซํา้ซอ้นของงาน ซึง่จะมผีลทําใหค้า่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่วนัเริม่ลดลงตัง้แตปี่ 2555 
เป็นตน้ไป  
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Average Daily Operating Results (USD/Day)
 USD/Day   FY10 FY11 %yoy

 USD/THB Rate (Daily Average)   32.56 30.24 ‐7%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $12,619 $11,713 ‐7%

     TCE Rate of Owned Fleet   $13,032 $12,133 ‐7%

     TCE Rate of Chartered‐In   ‐$413 ‐$420 ‐2%

 Vessel operating expenses (owner expenses) $4,806 $5,378 12%

 Dry‐docking expense   $1,378 $1,254 ‐9%

 General and administrative expenses   $1,520 $1,736 14%

 Financial costs   $141 $236 67%

 Depreciation   $2,977 $4,144 39%

 Operating earnings* $1,796 ‐$1,036 ‐158%
*The per day basis is calculated based on available service 
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นอกจากนี ้สญัญาเชา่เหมาเรอืระยะยาวทีต่อ่เนือ่งถงึปี 2553 ซึง่มตีน้ทนุคา่ระวางในอตัราทีส่งู
ไดห้มดสญัญาลงและไมม่กีารตอ่สญัญา  จงึทําใหต้น้ทนุการเชา่เรอืลดลง  ถงึแมว้า่ผลการ
ดําเนนิงานรายวนัปรากฏเป็นยอดขาดทนุนัน้ แตไ่มใ่ชข่าดทนุเงนิสด คา่ระวางเรอืโดยเฉลีย่
ของบรษัิทฯ ในอตัรา 11,713 เหรยีญสหรัฐตอ่วันเป็นอตัราทีส่งูกวา่คา่ใชจ้า่ยเงนิสดทัง้หมด 
(เชน่ ตน้ทนุดําเนนิงาน คา่บรหิารจัดการ และดอกเบีย้) เป็นผลใหธ้รุกจินีม้กีระแสเงนิสดจาก
การดําเนนิงานเป็นบวก 898 ลา้นบาทในปี 2554 

ในปี 2554 มกีารบันทกึคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการดอ้ยคา่สนิทรัพยจํ์านวน 224 ลา้นบาทในสว่น
ของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง  ซึง่เป็นสนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้งทีอ่ยูก่บัผูรั้บเหมาชว่ง
จากผูร้ับเหมาหลกัของเรา เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2550 มกีารสั่งเครือ่งยนตห์ลักจํานวน 4 
เครือ่งเพือ่จะประกอบเขา้กบัเรอืสัง่ตอ่ใหม ่ซึง่ในเวลาตอ่มาเรอืนัน้ถกูยกเลกิไป มกีารวางมดั
จําใหก้บัผูรั้บเหมาหลักแลว้จํานวน 15 ลา้นเหรยีญ อยา่งไรกด็ ีผูร้ับเหมาชว่งมปัีญหาทาง
การเงนิและไมส่ามารถสรา้งและสง่มอบเครือ่งยนตต์ามทีต่กลงไว ้ TTA จะเรยีกรอ้งเงนิคนื
ทัง้หมดและกําลงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาหาขอ้สรปุ  ทัง้นีต้ามหลักความระมดัระวัง บรษัิทฯ จงึ
ไดบ้ันทกึสํารองจากการดอ้ยมลูคา่ของสนิทรัพยไ์ว ้50%ของมลูคา่สนิทรัพย ์ในงบการเงนิปี 
2554 

  กลยทุธเ์พือ่รบัมอืกบัภาวะขาลงของธุรกจิ 
  มกีารคาดการณ์วา่ปรมิาณกองเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองจะยงัคงลน้ตลาดไปอกี 18-24 
เดอืน ซึง่จะทําใหอ้ตัราคา่ระวางเรอือยูใ่นระดบัตํา่ตอ่ไปดว้ย  TTA ไดว้างกลยทุธส์ําหรับธรุกจิ
เรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองไว ้โดยมุง่เนน้การเป็นเจา้ของและผูใ้หบ้รกิารเรอืทีท่ันสมยั 
สามารถแขง่ขนัตอ่ไปได ้ในขณะทีบ่รษัิทเรอืหลายแหง่เพิง่เริม่จะปรับโครงสรา้ง นีจ่ะเป็น
เครือ่งยนืยันความมวีนัิยในการบรหิารจัดการความเสีย่งของ TTA 

ธรุกจิเรอืสนิคา้แหง้เทกองไดข้ายเรอืเกา่ประเภท Handysizes และ Handymax ออกไป
จํานวนทัง้ส ิน้ 15 ลํา และ รับรูร้ายไดก้อ่นหักภาษีเป็นเงนิ 587 ลา้นบาท ในขณะทีร่ับเรอืใหม่
ประเภท Supramax เขา้มาจํานวน 3 ลํา สง่ผลให ้ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2554 บรษัิทมเีรอืที่
เป็นเจา้ของเองทัง้สิน้ 15 ลํา ระวางบรรทกุเฉลีย่ 43,798 เดทเวทตนั กองเรอืมอีายเุฉลีย่ 
10.8 ปี ซึง่เป็นกองเรอืทีม่ศีักยภาพในการแขง่ขันสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัหนึง่ปีทีผ่า่นมา ในปี 
2555 บรษัิทฯ จะรับมอบเรอืสั่งตอ่ใหมป่ระเภท Supramax 2 ลํา และเรายังคงมองหาเรอืมอื
สองมาเสรมิกองเรอือกี เมือ่ระดับราคาลดลงมาเป็นทีน่่าพอใจ 

 

Note: 
(1) Calendar days are the total calendar days TTA owned the vessels in our fleet for the relevant period, including off hire days associated 
with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys. 
(2) Available service days are calendar days 

(1)
 less planned off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or 

intermediate surveys. 
(3) Operating days are the available days (2) less unplanned off‐hire days, which occurred during the service voyage. 
(4) Fleet utilisation is the percentage of time that our vessels generated revenues and is determined by dividing operating days by 
available service days for the relevant period. 
(5) Average number of vessels is the number of vessels that constituted our fleet for the relevant period, as measured by the total 
operating days for owned fleet plus voyage days for chartered in fleet during the period divided by the number of calendar days in the 
relevant period. 

 
สว่นหนึง่ของกลยทุธข์องธรุกจิเรอืสนิคา้แหง้เทกองคอื การโอนยา้ยเรอืสญัชาตไิทยไปยัง
บรษัิท โทรเีซน ชปิป้ิง สงิคโปร ์(TSS) ซึง่เป็นบรษัิทที ่TTA ถอืหุน้อยูท่ัง้หมด   เนือ่งจาก
ประเทศสงิคโปรม์มีาตรการทางดา้นภาษีทีเ่ป็นประโยชนก์บัธรุกจิเดนิเรอื  ดังนัน้ เรอืสญัชาติ
ไทยทัง้ 8 ลําจะถกูโอนยา้ยไปยงั TSS และ เปลีย่นเป็นสัญชาตสิงิคโปร ์ ภายในสิน้เดอืน
ธันวาคม 2554 นี ้ อนัจะทําให ้TSS ซึง่อยูภ่ายใต ้TTA จะกลายเป็นบรษัิทหลักสําหรับธรุกจิ
เดนิเรอืสนิคา้แหง้เทกอง เพือ่รองรับการกลยทุธท์ี ่TSS จะสามารถหาทนุภายนอกมา
เสรมิสรา้งความเจรญิเตบิโตใหก้บัธรุกจิในอนาคตไดเ้อง 
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Avg DWT  
Avg #vessels (owned fleet) RHS
Avg age (years) RHS

DWT: Dead Weight Tonnes

#Vessels or Years

Owned fleet

Fleet data summary
FY10 FY11 %yoy

Average DWT   29,444 43,798 49%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

11,113 8,118 ‐27%

Available service days for owned fleet
 (2)

10,430 7,368 ‐29%

Operating days for owned fleet
 (3) 

10,227 7,308 ‐29%

Owned fleet utilisation
 (4) 

98.1% 99.2% 1%

Voyage days for chartered‐in fleet   3,096 2,081 ‐33%

Average number of vessels
 (5)  

36.5 25.7 ‐30%
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สอดคลอ้งกบัการดําเนนิการโอนยา้ยเรอื การปรับโครงสรา้งองคก์รของธรุกจิเรอืสนิคา้แหง้เท
กอง ซึง่รวมถงึการปรับลดจํานวนพนักงานลง 20%.ในเดอืนกนัยายน และการเสรมิทมีขายใน
ประเทศสงิคโปร ์ เพือ่พัฒนาความสัมพันธก์บัลกูคา้กลุม่ใหญท่ีม่ฐีานในสงิคโปรอ์นัเป็น
ศนูยก์ลางของธรุกจิเดนิเรอืในภูมภิาคเอเชยี TTA คาดวา่การปรับโครงสรา้งในครัง้นีจ้ะชว่ย
เพิม่รายไดแ้ละลดคา่ใชจ้า่ยทั่วไปได ้

  แนวโนม้อตุสาหกรรมเดนิเรอืยงัคงออ่นแอ 
ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองยังคงเผชญิกบัแรงกดดัน อปุทานของเรอืยังคงเตบิโตแซง
หนา้อปุสงคใ์นการใชง้านเรอื โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายใตส้ภาพเศรษฐกจิทีบ่อบชํ้าของโลก
ตะวันตก อตัราคา่ระวางเรอืมแีนวโนม้ออ่นแอไปถงึปี 2556 

  ในดา้นอปุทานของเรอื มกีารคาดการณ์วา่ ปี 2554 มกีารสง่มอบเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง
สงูทีส่ดุ และปี 2555 การสง่มอบยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ผลจากการชะลอการสัง่ตอ่เรอืใหมจ่ะมี
ผลใหจํ้านวนเรอืสง่มอบในชว่งปี 2556-2558 ลดลง  ในขณะเดยีวกนั คาดวา่อตัราคา่ระวาง
เรอืทีตํ่่าจะจงูใจใหม้กีารขายซากเรอืในระดับสงูไปอกี 2 ปีขา้งหนา้  รายงานประจําเดอืน
กนัยายน 2554 เรือ่งความคบืหนา้ของปรมิาณกองเรอื จัดทําโดยเฟิรน์สเ์ลย ์ยนืยันไดว้า่
ในชว่ง มกราคม-กนัยายน 2554 มกีารสง่มอบเรอืสัง่ตอ่ใหม ่849 ลํา (ปรมิาณบรรทกุเฉลีย่ 72 
ลา้นเดทเวทตนั) ในขณะทีม่เีรอืเกา่ 171 ลําถกูทําลายไป ทัง้นี ้เรอืสั่งตอ่ใหมท่ีม่กํีาหนดสง่
มอบในชว่งปี 2553-2555 ขึน้ไป มจํีานวนคดิเป็น 36.2% ของปรมิาณกองเรอืทั่วโลกใน
ปัจจุบนั และคาดวา่กองเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองจะเตบิโตประมาณ 10 % ในปี 2555 

ในดา้นอปุสงค ์ปรมิาณการขนสง่สนิคา้แหง้เทกองทั่วโลกคาดวา่จะเพิม่ขึน้ 7-8% ในปี 2555  
ประเทศจนียังคงเป็นผูนํ้าโดยครึง่หนึง่ของปรมิาณความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้นัน้จะมาจากประเทศ
จนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การผลติเหล็กของจนีน่าจะเพิม่ขึน้อกีครัง้ การผลติสนิแรเ่หล็กทั่วโลก
จะมกีารแขง่ขันทางดา้นราคามากขึน้ คาดวา่จนีจะนําเขา้สนิแร่เหล็กเพิม่ขึน้ดว้ย นอกจากนี้ยงั
คาดวา่จนีจะนําเขา้ถา่นหนิและเมล็ดพันธพ์ชืเพิม่ขึน้ สว่นทีอ่ืน่ๆ การเตบิโตคาดวา่อยูใ่น
ระดับกลาง มกีารคาดการณว์า่ ประเทศญีปุ่่ นจะเริม่ฟ้ืนตัวจากเหตแุผน่ดนิไหวเมือ่เดอืนมนีาคม 
2554 ทําใหม้กีารนําเขา้สนิคา้มากขึน้  

  สว่นแบง่กําไรจากปิโตรลฟิตย์งัคงเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 
สว่นแบง่กําไรจากปิโตรลฟิตเ์ตบิโตทกุไตรมาสอยา่งตอ่เนือ่งตลอดปี 2554 ตามแผนการที่
วางไว ้ อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในปิโตรลฟิตใ์นปี 2554 อยูท่ี ่12% ทัง้นี ้ปิโตรลฟิต์
เป็นรปูแบบธรุกจิทีร่ายไดม้คีวามมั่นคง จงึชว่ยลดความผันผวนของธรุกจิเดนิเรอืบรรทกุสนิคา้
แหง้เทกองได ้

ปิโตรลฟิต ์รับมอบเรอืใหมห่นึง่ลําในเดอืนกนัยายนทีผ่า่นมา  ปัจจบุัน จงึเป็นเจา้ของกองเรอื
ขนสง่และบรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลวทีท่ันสมยัจํานวน 9 ลํา กองเรอืมอีายเุฉลีย่ 10 ปี มขีนาด
บรรจรุวม 38 ลา้นลติรในการขนสง่น้ํามนัเชือ้เพลงิ น้ํามนัปิโตรเลยีมกลั่น และกาซ LPG ไปยัง
ทา่เรอืหลักในหมูเ่กาะฟิลปิปินส ์บรษัิทฯ อาจจะเพิม่เรอืขนสง่ในกองเรอืหากสามารถเซน็
สญัญาการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้โดยไมต่อ้งระดมทนุเพิม่จาก TTA สําหรับการขยายกองเรอื
ดังกลา่ว 
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กลุม่ธรุกจิโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน Highlights

 

 ปีแหง่ความทา้ทายสําหรับ UMS 
 บาคองโคยงัคงสรา้งผลกําไรด ี
และใหผ้ลตอบแทนการลงทนุสงู 

 บาเรยี เซเรสใหผ้ลตอบแทนทีด่ ี

 

 
Slightly less contribution  

from Group Infrastructure 
because of UMS’ efforts in 

reducing 0‐5mm coal… 

กลุม่ธรุกจิโครงสรา้งขัน้พืน้ฐานมผีลกําไรลดลงเล็กนอ้ยในปี 54 โดยกําไรสทุธขิอง UMS 
ลดลงเนือ่งมาจากการจา่ยภาษีเพิม่ บรษัิทอืน่ในกลุม่โครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน ลว้นแตม่ผีลการ
ดําเนนิงานตามทีว่างแผนไว ้และสามารถสรา้งผลกําไรทีด่ ี

  ปีแหง่ความทา้ทายสําหรบั UMS  
มองจากสว่นที ่TTA ถอืหุน้อยู ่กําไรของ UMS ลดลง 52% เมือ่เปรยีบเทยีบปีตอ่ปี จาก 92 
ลา้นบาทในปี 2553 มาเป็น 44 ลา้นบาทในปี 2554  

ในปี 2554 มเีหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบกบัปรมิาณการขาย รายได ้และกําไรของ UMS หลาย
เหตกุารณ์ดว้ยกนั ยกตัวอยา่งเชน่ มคํีาสั่งใหผู้ป้ระกอบการถา่นหนิทกุแหง่ในสมทุรสาครหยดุ
การดําเนนิงานตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม เป็นผลใหค้า่ใชจ่้ายในการขายและการบรหิารเพิม่ขึน้  
เหตกุารณ์น้ําทว่มทีอ่ยธุยาซึง่สง่ผลใหก้ารผลติตอ้งหยดุชะงักในเดอืนตลุาคมจนถงึตน้เดอืน
พฤศจกิายน อยา่งไรกด็ ีดว้ยการเตรยีมตัวป้องกนัและรับมอืกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นอยา่งด ี
โรงงานทีอ่ยธุยาจงึสามารถรอดพน้จากน้ําทว่มได ้ถงึแมว้า่บรเิวณโดยรอบของโรงงานจะ
ไดรั้บผลกระทบ ทําใหโ้รงงานสามารถกลับมาดําเนนิการไดท้ันทเีมือ่สถานการณ์ปกต ิ   

ทา่มกลางเหตกุารณ์รา้ยมากมายทีเ่กดิขึน้ ผลประกอบการของ UMS กลับดขีึน้กวา่ปี 2553   
ปรมิาณยอดขายถา่นหนิในปี 2554 อยูท่ี ่1.4 ลา้นตัน หรอืเพิม่ขึน้ 21% จากปี 2553 บรษัิท
สามารถเพิม่กําลังการผลติทีโ่รงงานอยธุยาเพือ่ชดเชยกําลังการผลติทีห่ายไปจากโรงงาน
สมทุรสาครไดจ้นถงึวันทีเ่กดิเหตกุารณ์น้ําทว่ม 

ในปี 2554 นี ้บรษัิทฯ สามารถขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ทัง้ในสว่นของเกา่และของใหม่
จํานวนทัง้หมด 734,000 ตัน โดยขายใหก้บับรษัิทผลติปนูซเีมนตจํ์านวน 648,000 ตัน 
ในขณะทีอ่กีเกอืบ 50,000 ตันถกูนําไปผลติถา่นกอ้นอดัเม็ด การระบายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. 
นี ้เป็นไปดังทีค่าดการณไ์วแ้ลว้วา่จะสง่ผลกระทบทางลบตอ่อตัรากําไร ขณะเดยีวกนั 
คา่ใชจ่้ายในการขายและการบรหิารเพิม่ขึน้เนื่องจากตอ้งขนยา้ยถา่นคดัขนาดจากโรงงาน
อยธุยาไปยงัลกูคา้ทีส่มทุรสาคร ถงึแมว้า่คา่ใชจ้า่ยบางสว่นจะสามารถสง่ตอ่ไปยงัลกูคา้ไดก้็
ตาม นอกจากนี้ยังมรีายการจา่ยภาษีเงนิไดเ้พิม่เตมิเน่ืองจากการการตคีวามกฎหมายภาษีบาง
ตัวผดิพลาดไปในอดตี อยา่งไรก็ตาม แมภ้าษีจะสง่ผลกระทบทางลบตอ่กําไรสทุธขิอง UMS 
แตเ่มือ่พจิารณากําไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี และคา่เสือ่มราคา (EBITDA) และกําไรกอ่นหัก
ดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ซึง่อยูท่ี ่274 ลา้นบาท และ 192 ลา้นบาทในปี 2554 แลว้ จะเห็น
ไดว้า่เพิม่ขึน้ถงึ 22% และ 26% จากปีกอ่น ตามลําดับ   

UMS มกีารปรับโครงสรา้งองคก์รโดยการลดจํานวนพนักงานลง 10% และมคีา่ใชจ้า่ยในการ
ปรับโครงสรา้งครัง้นีป้ระมาณ 6 ลา้นบาท 

ความคบืหนา้ลา่สดุ โรงงานอยธุยาสามารถกลับมาผลติและขนสง่ไดแ้ลว้โดยโรงงานจะเพิม่
การผลติขึน้ไปเป็น 3,500 ตันตอ่วนัในเดอืนธันวาคม 2554 และเป็น 5,500 ตันตอ่วันในเดอืน
มกราคม 2555 ดงันัน้ เหตกุารณ์น้ําทว่มจะมผีลกระทบตอ่กําไรของ UMS เฉพาะในไตรมาส
แรกของปี 2555 เทา่นัน้ นอกจากน้ี ในสว่นของโรงงานจังหวดัสมทุรสาครก็ไดรั้บอนุญาตให ้
นํากองถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ออกจากพืน้ทีไ่ดแ้ลว้ โดยทีโ่รงงานสมทุรสาครมถีา่นขนาดนีอ้ยู่
ทัง้ส ิน้ 440,000 ตัน และเมือ่ขนยา้ยออกมาไดท้ัง้หมด UMS คาดวา่จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิด
โรงงานสมทุรสาครและดําเนนิงานไดด้ังเดมิ  จากผลกระทบดังกลา่วคาดวา่ UMS จะมผีล
ขาดทนุในไตรมาสที ่1 ปีการเงนิ 2555 

312 301

FY10 FY11

Profit

Baht million
Contribution

Baconco
Baria Serece
UMS
Others

FY10 FY11
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  บาคองโคยงัคงสรา้งผลกําไรดแีละใหผ้ลตอบแทนการลงทนุสงู 
บาคองโคมผีลงานทีย่อดเยีย่มอกีครัง้ในปี 2554 นี ้โดยมรีายไดร้วมทัง้ส ิน้ 2,970 ลา้นบาท 
และมกีําไรสทุธ ิ219 ลา้นบาท ความตอ้งการใชปุ้๋ ยเพิม่ขึน้เนื่องจากผลติผลทางการเกษตร
ขายดแีละมรีาคาสงูขึน้ ประกอบกบัราคาวัตถดุบิมแีนวโนม้ปรับตัวขึน้อกี ผูค้า้สง่จงึเรง่สั่ง
วัตถดุบิไวต้ลอดเดอืนสงิหาคมเพือ่ล็อคตน้ทนุกอ่นทีจ่ะปรับตวัขึน้ บาคองโคสามารถรักษา
ระดับกําไรไวไ้ด ้เนื่องจากสามารถปรับราคาขายจากตน้ทนุคา่วตัถดุบิทีเ่พิม่ขึน้ได ้

ในปี 2554 นี ้บาคองโคขายปุ๋ ยไดท้ัง้สิน้จํานวน 190,524 ตัน สงูขึน้จากปีกอ่นถงึ 25% โดยมี
โอกาสในการสง่ออกมากขึน้ ซึง่ชว่ยลดความเสีย่งจากความผันผวนของเงนิสกลุดองไดอ้กี
ดว้ย  

มกีารคาดการณ์วา่ การบรโิภคปุ๋ ยในเวยีดนามจะเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ราคาวตัถดุบิกจ็ะเพิม่ขึน้
ดว้ย กลยทุธข์องบาคองโคในเวลานีค้อื 1) ทําสญัญาระยะยาวกบัคูค่า้หลักซึง่เป็นผูข้าย
วัตถดุบิ 2) เพิม่สัดสว่นการขายยาฆา่แมลงเพือ่ลดแรงกดดันจากอตัรากําไรในสว่นของปุ๋ ยที่
คาดวา่จะลดลง 3) พัฒนาการสง่ออกไปยังอนิโดนีเซยีและประเทศไทย 

ในไตรมาส 3 การเชา่โกดังสนิคา้มเีพยีงแค ่30% ของพืน้ทีท่ัง้หมด เนือ่งจากโกดังสนิคา้หลัก
อยูร่ะหวา่งการปรับปรงุ อยา่งไรกด็ ีหลังจากในเดอืนกรกฎาคมเริม่กลับมาเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ 
ยอดการเชา่โกดงัสนิคา้ในเดอืนสงิหาคมสามารถเพิม่กลับมาเป็น 83% ของพืน้ทีท่ัง้หมด 
ดังนัน้ในเดอืนสงิหาคมน่ันเอง บาคองโคจงึตดัสนิใจลงทนุในพืน้ทีเ่พิม่อกี 6,000 ตารางเมตร 
เพือ่สรา้งโกดังสนิคา้เพิม่เตมิ และคาดวา่จะสรา้งแลว้เสร็จภายในสิน้เดอืนธันวาคม 2554 ซึง่
บาคองโคใชเ้งนิสดของตนเองในการลงทนุเพิม่เตมิครัง้นี้  

TTA ไดรั้บอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในบาคองโค 58% ในปี 2554 ซึง่รวมเป็น 115% 
จากระยะเวลาการลงทันสองปี 

  บาเรยี เซเรสใหผ้ลตอบแทนทีด่ ี
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2553 TTA ซือ้หุน้ 20% ในบาเรยีเซเรส ซึง่เป็นผูป้ระกอบการทา่เรอืน้ํา
ลกึในเวยีดนามใต ้โดยวางแผนทีจ่ะบรูณาการธรุกจิทา่เรอืน้ําลกึของบาเรยีเซเลส ธรุกจิโกดัง
สนิคา้ของบาคองโค และธรุกจิตัวแทนเรอืและโลจสิตกิสข์องโทรเีซน อนิโดไชน่าและโทรี
เซน วนิามา เขา้ดว้ยกนั การเพิม่พืน้ทีโ่กดังสนิคา้ของบาคองโค คาดวา่จะชว่ยเพิม่ปรมิาณการ
ใชท้า่เรอืบาเรยีเซเรสใหม้ากขึน้ เนือ่งจากการขนถา่ยสนิคา้จะทําไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้   

เราคาดการณ์วา่ ปรมิาณการขนถา่ยสนิคา้ผา่นทา่เรอืในปี 2554 จะอยูท่ี ่4.55 ลา้นตัน และ
เพิม่ขึน้อกี 24% ในปี 2555 ภายในปี 2556 ทา่เทยีบเรอืจะไดรั้บการปรับปรงุใหร้องรับเรอื
ขนาด 80,000 เดทเวทตันได ้โดยบาเรยีเซเรสไดส้ั่งซือ้เครนยกของทีท่า่เพิม่เตมิเป็นตัวที ่5 
เมือ่เดอืนกนัยายนทีผ่า่นมา  

บาเรยี เซเรส สง่สว่นแบง่กําไรใหง้บการเงนิของ TTA ในปีนีจํ้านวน 23 ลา้นบาท คดิเป็น 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 8.6% ภายใน 10 เดอืน   
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กลุม่ธรุกจิพลงังาน Highlights

 

 
 ธรุกจิวศิวกรรมใตน้ํ้าสามารถฟ้ืนตวัอยา่งตอ่เนือ่งตดิตอ่กนัเป็นไตร
มาสทีส่อง 

 MTR-2 มสีญัญาวา่จา้งงานแลว้ MTR-1 บนัทกึรายการสนิทรัพย์
ดอ้ยคา่แลว้  

 AOD สัง่ตอ่เรอืขดุเจาะแบบ Jack-up rig รุน่ใหม ่3 ลํา 
 ลงทนุถอืหุน้ทางตรงเพิม่ขึน้ในเหมอืงถา่นหนิทีฟิ่ลปิปินส ์ 

  กลุม่ธรุกจิพลังงานมผีลขาดทนุสทุธนิอ้ยลง 45% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น จากผลขาดทนุสทุธ ิ
200 ลา้นบาทในปี 2553 เป็นขาดทนุสทุธ ิ110 ลา้นบาทในปีน้ี  ธรุกจิวศิวกรรมใตน้ํ้าของเมอร์
เมดเริม่ฟ้ืนตัวอยา่งตอ่เนือ่ง สามารถกลับมาสรา้งผลกําไรไดต้ดิตอ่กนัเป็นไตรมาสทีส่อง  

  ในปี 2554 นี ้เมอรเ์มดบนัทกึผลขาดทนุสทุธเิป็นจํานวนทัง้สิน้ 167 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นสว่น
แบง่ผลขาดทนุสทุธขิอง TTA จํานวน 89 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของเมอรเ์มดในปี 2554 อยูท่ี ่5,543 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 59% จากปี 
2553 การเพิม่ขึน้ของรายไดเ้ป็นผลมาจากธรุกจิวศิวกรรมใตน้ํ้าทีอ่ตัราการใชป้ระโยชนเ์พิม่
สงูขึน้จาก 39.5% ในปีกอ่นเป็น 69.1% ในปีนี ้ขณะทีอ่ตัราคา่จา้งรายวนัเพิม่ขึน้ 10.9% เมือ่
คดิเป็นเหรยีญสหรัฐ  

กําไรขัน้ตน้อยูท่ี ่754 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 226% จากปีกอ่น เป็นกําไรจากธรุกจิวศิวกรรมใตน้ํ้า
จํานวน 386 ลา้นบาท (อตัรากําไรขัน้ตน้ 9.7%) ในขณะที ่208 ลา้นบาทมาจากธรุกจิเรอืขดุ
เจาะ (อตัรากําไรขัน้ตน้ 20.0%) และอกี 161 ลา้นบาทจากธรุกจิสํารวจใตท้ะเล (อตัรากําไร
ขัน้ตน้ 31.2%)  

คา่ใชจ่้ายในการขายและการบรหิารอยูท่ี ่719 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 29% จากปี 2553  โดยมี
เหตผุลหลักดังนี ้1) คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกับการบรหิารจัดการบรษัิท เอเชยี ออฟชอร ์ดริ
ลลิง่ (“AOD”) จํานวน 57.3 ลา้นบาท  2) การบนัทกึรายการหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 33.2 ลา้น
บาท 3) การลา้งเครดติภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยจํานวน 21.2 ลา้นบาท และ 4) คา่ใชจ่้ายในการปรับ
โครงสรา้งเพือ่ลดขนาดองคก์รจํานวน 17.7 ลา้นบาท 

 

 

   
ธรุกจิวศิวกรรมใตนํ้า้สามารถฟ้ืนตวัอยา่งตอ่เนือ่งตดิตอ่กนัเป็นไตรมาสทีส่อง  

ปรมิาณกองเรอืบรกิารนอกชายฝ่ังยังคงขยายตัว ทําใหอ้ตัราการใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรัพย์
ตกตํา่และมสีนิทรัพยบ์างสว่นวา่งงาน ถงึแมใ้นปี 2553 งบประมาณการสํารวจและขดุเจาะจะ
เพิม่ขึน้บา้งแลว้ แตก่ารเตบิโตของกองเรอืยังคงมากกวา่ จงึยังมผีลกดดันตอ่อตัรากําไรขัน้ตน้ 
สําหรับในปี 2554 ทีผ่า่นมา อตัราการเตบิโตของกองเรอืเริม่ไมส่มดลุยก์บัความตอ้งการ
สํารวจและขดุเจาะทีฟ้ื่นตัวมากขึน้ จงึคาดกนัวา่ในปี 2555 อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอื
บรกิารนอกชายฝ่ังและอตัราคา่จา้งรายวนัจะเพิม่ขึน้สําหรับงานบรกิารนอกชายฝ่ังทกุประเภท 
ยกเวน้ประเภทการสํารวจหาขอ้มลูเพือ่คน้หาแหลง่น้ํามนัดว้ยเทคนคิการผา่นเสยีงไปยังใตพ้ืน้
โลกแลว้วัดเสยีงหรอืความสั่นสะเทอืนทีส่ะทอ้นกลับ (Seismic Survey) แนวโนม้ปี 2556 

‐200

‐110

FY10 FY11

Profit

Baht million
Contribution

Mermaid Financial Results
Baht millions FY10 FY11 %yoy

 Service Income   3,476 5,543 59%

 Gross Profit   231 754 226%

 Selling & Admin Expense   556 719 29%

 Operating Profit/‐Loss
 1

‐87 123 241%

 Foreign Exchange Gains/‐Loss   ‐80 21 127%

 Net Profit (‐Loss)
 2

‐456 ‐167 63%

 Gross Margin   7% 14% 7%

 Operating Margin   ‐3% 2% 5%
Note: 

1) Included share of profits (losses) of investments in associates;

2) Net profits (losses) attributable to the parent
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คาดวา่อตุสาหกรรมน้ีจะคกึคักอกีครัง้ เนื่องจากกองเรอืและงานบรกิารนอกชายฝ่ังจะเตบิโตไม่
ทนักบัความตอ้งการ  

เมอรเ์มดไดเ้พิม่ขดีควาสามารถของทมีขายและทมีบรหิารโครงการไปอกีระดบัหนึง่เพือ่หางาน
ใหม่ๆ  ทีม่ผีลตอบแทนสงูมาใหแ้กก่องเรอื 

เนือ่งจากลกูคา้สว่นใหญ ่มักจะวา่จา้งใหเ้มอรเ์มดทํางานอยูน่อกประเทศไทยทัง้สิน้  ดังนัน้ 
เมอรเ์มดจงึมุง่มัน่ขยายภมูศิาสตรง์านทีม่อียูท่ั่วโลก โดยททีมีงานการตลาดในประเทศ
สงิคโปร ์ 

 
  

MTR-2 ยงัมสีญัญาวา่จา้งงาน ขณะทีM่TR-1 มกีารบนัทกึการดอ้ยคา่สนิทรพัย์
สํารับธรุกจิเรอืขดุเจาะ  - เรอืขดุเจาะ MTR-2 มอีตัราการใชป้ระโยชนอ์ยูท่ี ่95.8% ในปี 2554 
ซึง่เป็นการวา่จา้งโดยบรษัิท เชฟรอน อนิโดนเีซยี และสญัญาจะหมดลงในเดอืนมนีาคมปี 
2555 

ในขณะทีเ่รอืขดุเจาะ MTR-1 ไมม่สีญัญาการทํางานในปี 2554 ซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์
แทน่ขดุเจาะน้ํามันในเม็กซโิกระเบดิ ซึง่สง่ผลใหเ้รอืขดุเจาะเกา่ทีม่อีายเุกนิกวา่ 20 ปีมักจะไม่
คอ่ยไดร้ับการวา่จา้งใหทํ้างาน เราจงึไดผั้นเรอืขดุเจาะดังกลา่วไปเป็นเรอืสนับสนุนการทํางาน
ในอนิโดนีเซยีแทน ซึง่ผลจากการทีเ่รอืขดุเจาะ MTR-1 วา่งงานนานกวา่ 1 ปี เมอรเ์มดจงึ
ตัดสนิใจทีจ่ะบนัทกึการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยน์ีเ้ป็นจํานวน 4.3 ลา้นเหรยีญสหรัฐ (หรอื 135 
ลา้นบาท) ในปี 2554 ซึง่การบนัทกึการดอ้ยคา่สนิทรัพยเ์ป็นวธิปีกตทิีบ่รษัิทเรอืขดุเจาะมักจะ
ใชก้นั  เนือ่งจากการดําเนนิธรุกจิดว้ยเรอืเกา่จะมตีน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยสงู ประสทิธภิาพสูเ้รอืขดุ
เจาะใหม่ๆ  ไมไ่ด ้

  AOD ส ัง่ตอ่เรอืขดุเจาะแบบ Jack-up rig รุน่ใหมจํ่านวน 3 ลํา 
AOD ประสบความสําเร็จในการระดมทนุครัง้ทีส่องในเดอืนกรกฎาคม 2554 โดยสามารถระดม
เงนิไดท้ัง้สิน้ 80 ลา้นเหรยีญสหรัฐ  ในการระดมทนุครัง้นี ้บรษัิท ซดีรลิ (“Seadrill”) ซึง่เป็น
หนึง่ในบรษัิทเรอืขดุเจาะทีป่ระสบความสําเร็จมากทีส่ดุในโลก ไดต้ัดสนิใจซือ้หุน้ของ AOD 
ไปเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 54 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ซึง่ทําให ้ Seadrill มสีดัสว่นถอืครองหุน้ใน AOD 
เทา่กบัเมอรเ์มดที ่33.75% การได ้Seadrill มาเป็นพันธมติรรว่มกบัเมอรเ์มดใน AOD นับเป็น
การสรา้งรากฐานอันแข็งแกรง่เพือ่รองรับการเตบิโตของ AOD ตอ่ไปในอนาคต 

AOD ไดส้ั่งตอ่เรอืขดุเจาะ Jack-up rigs ทีม่คีณุสมบตัทิางเทคนคิสงูมากจากบรษัิท Keppel 
FELS Limited (“KFELS”) โดยในเดอืนกนัยายน 2554 AOD ไดตั้ดสนิใจทีจ่ะเพิม่ขดี
ความสามารถดา้นระดับความลกึของเรอืขดุเจาะ Jack-up Rigs ทัง้สามตัวจากระดับ 350 ฟตุ
เป็น 400 ฟตุ  ซึง่การลงทนุในครัง้นี ้จะเพิม่โอกาสทางการตลาดใหก้บัเรอืขดุเจาะทัง้สามลํา 
ทีจ่ะไดรั้บการวา่จา้งใหทํ้างานในบรเิวณทะเลทีม่คีวามลกึมากขึน้  

การเพิม่ระดับความลกึน้ีจะทําใหกํ้าหนดการสง่มอบเรอืขดุเจาะสองลําแรกเลือ่นออกไป
เล็กนอ้ย โดยเรอืขดุเจาะลําแรกจะเลือ่นกําหนดสง่มอบเป็นชว่งเดอืนมกราคม-มนีาคม ปี 
2556 และเรอืลําทีส่องเป็นชว่งเดอืนเมษายน-มถินุายน ปี 2556  ในขณะทีเ่รอืลําทีส่ามจะ
ยังคงยนืกําหนดสง่มอบเดมิในชว่งประมาณเดอืนกนัยายน ปี 2556 AOD ตดัสนิใจทีจ่ะไมใ่ช ้
สทิธติามออพชัน่ที ่2 ในการสัง่สรา้งเรอืขดุเจาะลําทีส่ี ่เพือ่ระดมสรรพกําลังไปในการสรา้ง
โอกาสทางการแขง่ขันและโอกาสทางการตลาดใหก้บัเรอืทัง้สามลําทีอ่ยูใ่นระหวา่งกอ่สรา้ง 

การลงทนุใน AOD สะทอ้นถงึแผนการขยายการลงทนุในระยะยาวในธรุกจิเรอืขดุเจาะ  และ
เอือ้ใหเ้มอรเ์มดสรา้งความเจรญิเตบิโตในแบบทีบ่รษัิทฯ สามารถกระจายความเสีย่งและ
แบง่ปันผลประโยชนก์บัพันธมติรทีม่แีนวทางการดําเนนิธรุกจิคลา้ยกนั เพือ่ร่วมพัฒนาธรุกจิเรอื
ขดุเจาะนอกชายฝ่ังไปดว้ยกนั   

AOD ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์Oslo Axess ทีป่ระเทศนอรเ์วยเ์มือ่วันที ่15 
กรกฎาคม 2554 ตามทีบ่รษัิทไดมุ้ง่มัน่ไวต้ัง้แตเ่ปิดการระดมทนุครัง้แรกเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2553 

 
 
   

ลงทนุถอืหุน้ทางตรงเพิม่ขึน้ในเหมอืงถา่นหนิทีฟิ่ลปิปินส ์
โครงการเหมอืงถา่นหนิในประเทศฟิลปิปินส ์(Merton/SERI) กําลังไปไดด้ ีโดยเหมอืงแรก
ผลติถา่นหนิคณุภาพสงูสําหรับใชใ้นโรงไฟฟ้าไดถ้งึ 10,000 ตนัตอ่เดอืน และมแีผนทีจ่ะเพิม่
การผลติเป็น 20,000 ตันภายในเดอืนมนีาคม 2555 SERI มแีผนทีจ่ะพัฒนาเหมอืงถา่นหนิ
เพิม่ขึน้อกี 2-3 แหง่ในอกี 2 ปีขา้งหนา้ ซึง่จะทําใหผ้ลผลติรวมเพิม่ขึน้เป็น 1 ลา้นตนัตอ่ปี
ภายในปี 2558 ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดล้งนามในสัญญาการขายถา่นหนิทีผ่ลติไดจ้ากเหมอืงแรก
ทัง้หมด ใหก้บั Glencore ซึง่เป็นบรษัิทผูค้า้ถา่นหนิรายใหญท่ีส่ดุของโลก  
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ปัจจุบนั SERI มพีืน้ทีเ่หมอืงทัง้หมด 12,000 เฮกตาร ์ซึง่ไดรั้บอนุญาตแลว้ภายใตส้ญัญา 
Coal Operating Contracts ทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงพลังงานของประเทศฟิลปิปินส ์นอกจากนี ้
SERI ยังไดดํ้าเนนิการขอพืน้ทีส่ัมปทานเหมอืงเพิม่อกี 8,000 เฮกตาร ์ 

จากการที ่SERI ไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นวา่มศัีกยภาพในการผลติถา่นหนิคณุภาพสงู ในปรมิาณทีม่ี
นัยสําคัญทางการคา้ อกีทัง้ยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเตบิโตไปไดอ้กีในอนาคต บรษัิทฯ จงึตัดสนิใจที่
จะลงทนุเพิม่ใน SERI โดยตรงจํานวน 25.3  ลา้นเหรยีญสหรัฐ โดยแบง่เป็นการลงทนุดว้ย
เงนิสดจํานวน 5 ลา้นเหรยีฐสหรัฐ และการแปลงหนี้ใหเ้ป็นทนุจํานวน 20.3 ลา้นเหรยีฐสหรัฐ 
ซึง่จะทําใหบ้รษัิทฯ มสีทิธอิอกเสยีงใน SERI รวมทัง้หมดรอ้ยละ 40 โดยมสีดัสว่นทางการ
การเงนิ (economic interest) จากการลงทนุตรงใน SERI รอ้ยละ 47.07 นอกเหนือจากทีม่ี
สดัสว่นทางการเงนิ (economic interest) ทางออ้ม ผา่นการถอืหุน้ใน Merton อยูแ่ลว้ รอ้ยละ 
24.31 

 

กลุม่ธรุกจิการลงทนุ  

กลุม่ธรุกจิการลงทนุ (Corporate)  หมายถงึ TTA และกลุม่บรษัิททีถ่อืหุน้เพือ่การลงทนุ ไดแ้ก ่ โซลอีาโด โฮลดิง้ส ์พทีอี ีแอลทดี ี
และ บรษัิท อะธนี โฮลดิง้ส ์จํากดั ซึง่ทําหนา้ทีจั่ดหาและใหบ้รกิารในเรือ่งของการเงนิ การบัญช ีทรัพยากรบคุคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบรหิารจัดการ และบรกิารอืน่ๆ รวมถงึ การตดัรายการระหวา่งกนัทางบญัช ีในปี 2554 กลุม่ธรุกจิการลงทนุขาดทนุ
สทุธจํิานวน 323 ลา้นบาท ในระหวา่งปี บรษัิทฯ ดําเนนิการบรหิารและจัดการทางการเงนิอยา่งรอบคอบ สง่ผลใหต้น้ทนุทางการเงนิ
ลดลงอยา่งมาก    

การลงทนุของ TTA เพือ่กระจายความเสีย่งทางธรุกจิไดส้รา้งผลตอบแทนในเชงิบวกใหอ้ยา่งตอ่เนื่อง และธรุกจิบรกิารนอกชายฝ่ัง
อยูใ่นชว่งฟ้ืนตวัแลว้ แตธ่รุกจิเรอืสนิคา้แหง้เทกองยังคงซบเซา ซึง่เรายงัไมอ่าจพอใจได ้ความทา้ทายยังคงอยูใ่นแตล่ะธรุกจิภายใต ้
การคาดการณ์เศรษฐกจิโลกทีซ่บเซาในปี 2555  TTA เองจะดําเนนิการอยา่งเต็มทีใ่นการทีจ่ะปรับปรุงการดําเนนิงาน รวมถงึการ
ตัดสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารอยา่งรอบคอบ เพือ่บรรลเุป้าหมายในการเพิม่มลูคา่ใหก้ับผูถ้อืหุน้ในระยะยาว  

 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 

   

(ม.ล. จันทรจฑุา จันทรทตั) 
กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 (นางฐติมิา รุง่ขวญัศริโิรจน)์ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
กลุม่บญัชแีละการเงนิ 

 

 
 


