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วันที:่ 8 มนีาคม 2555  
เรือ่ง: ผลประกอบการประจําไตรมาสที ่1 ของรอบปีบัญช ี2555 (ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายการ

ทบทวนมลูคา่ของธรุกจิตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ไดไ้ปลงทนุ) 
เรยีน: กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลขาดทนุสทุธจํิานวน 560 ลา้นบาท และผล
ขาดทนุตอ่หุน้ 0.79 บาท สําหรับผลการดําเนนิงานประจําไตรมาสที ่1 ของรอบปีบัญช ี2555 ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2554 
ถงึ 31 ธันวาคม 2554 (1/2555) เปรยีบเทยีบกบัผลกําไรสทุธจํิานวน145 ลา้นบาท และกําไรตอ่หุน้ 0.21 บาท สําหรับ
ผลการดําเนนิงานในชว่งไตรมาสเดยีวกนัระหวา่ง 1 ตลุาคม 2553 ถงึ 31 ธันวาคม 2553 (1/2554) 
 

Executive Summary  Performance Overview 
 

 

 รายไดร้วมลดลงเป็นผลเนือ่งมาจาก 2 สาเหตหุลัก 
 รายไดค้า่ระวางเรอืลดลง 55% เน่ืองมาจากอตัราคา่
ระวางเรอืออ่นตัวลงตอ่เน่ือง ประกอบกบัการปรับกอง
เรอืซึง่ทําใหม้คีา่เฉลีย่ของเรอืทีใ่หบ้รกิารในไตรมาสนี้
เพยีง 16.6 ลํา 

 ยอดขายถา่นหนิไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณน้ํ์าทว่ม
ทีจั่งหวัดอยธุยา ประกอบกบัการทีโ่รงงานสมทุรสาคร
ยังไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดทําการ สง่ผลให ้UMS ตอ้ง
หยดุการดําเนนิงานโดยสิน้เชงิเป็นระยะเวลาหลาย
สปัดาห ์

 ธรุกจิงานบรกิารนอกชายฝ่ังสามารถสรา้งรายไดด้ตีอ่เนือ่ง 
ประกอบกบัการควบคมุคา่ใชจ้า่ยและการบรหิารโครงการ
ตา่งๆไดด้ขีึน้ ทําใหผ้ลขาดทนุลดลงในไตรมาสนี ้

 ธรุกจิใหมท่ีน่อกเหนอืจากธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เท
กอง เชน่ ปิโตรลฟิต ์บาคองโค และบาเรยี เซเรส ยังคง
สรา้งผลกําไรทีด่ใีหก้บั TTA แตไ่มส่ามารถชดเชยผลการ
ดําเนนิงานทีล่ดลงของธรุกจิเดนิเรอืได ้

 ถงึแมว้า่จะมกีารบรหิารตน้ทนุและควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิงานไดค้อ่นขา้งดทัีง้กลุม่บรษัิท แตร่ายไดร้วมที่
ลดลงของธรุกจิเดนิเรอืและ UMS สง่ผลใหเ้กดิผลขาดทนุ
จากการดําเนนิงานกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ใน
ไตรมาสนี ้

 ปัจจัยหลักของผลขาดทนุในไตรมาส 1/2555 เกดิจาก
รายการพเิศษ 2 รายการซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทางบัญชขีอง
ธรุกจิเดนิเรอื 
 การตัดจําหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจัดหาเงนิกูย้มืเมือ่ปี 

2550 
 การบันทกึสํารองการดอ้ยคา่สนิทรัพยสํ์าหรับ
เครือ่งยนตห์ลักของเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองสว่น
เพิม่อกี 

 

 

 

Income statement
Baht millions 1QFY11 4QFY11 1QFY12 %yoy %qoq

Revenues 4,607  4,451  3,393  ‐26% ‐24%

  Freight charges 1,852  863      826      ‐55% ‐4%

  Offshore services 1,113  1,832  1,151  3% ‐37%

  Sales 1,541  1,684  1,345  ‐13% ‐20%

Costs 3,611  3,274  2,635  ‐27% ‐20%

Gross profits 996     1,176  758     ‐24% ‐36%

SG&A 479      542      441      ‐8% ‐19%

EBITDA 517     634     317     ‐39% ‐50%

Depreciation 

  & Amortisation

517      499      434     

Other income 121      136      60       

Equity income 24        (1)         34       

EBIT 144     270     (23)      ‐116% ‐109%

Finance costs (158)    (185)    (158)   

Income taxes (120)    (31)       (41)      

Profits before EI (133)    54       (223)    ‐67% ‐511%

Extraordinary items 192      (172)    (425)   

Minority interests 94        (89)       32       

Forex impacts (7)         22        56       

Net profit 145     (185)    (560)    ‐485% ‐203%
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อยา่งไรกด็ ีไตรมาสนีม้จีดุเดน่ทีน่่าพจิารณาอยูห่ลายประการ 
 การปรับกองเรอืและการบรหิารตน้ทนุและการควบคมุคา่ใชจ้า่ยอยา่งเครง่ครัด ทําใหธ้รุกจิเดนิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้
เทกอง พลกิกลับเป็นกําไรกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี อยูท่ี ่23 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ผลขาดทนุกอ่นหกั
ดอกเบีย้และภาษีที ่15 ลา้นบาทในชว่งปี 2554 

 อตัรากําไรจากการดําเนนิงานปกตขิองเมอรเ์มด (EBITDA margins) ปรับตัวเพิม่ขึน้หนึง่เทา่ตัวในไตรมาสนี ้ทัง้ที่
เป็นไตรมาสทีเ่ขา้สูฤ่ดมูรสมุ สง่ใหผ้ลการขาดทนุกอ่นหักดอกเบีย้และภาษีลดตํา่ลง 

 โรงงานทีอ่ยธุยาของ UMS กลับมาดําเนนิการไดเ้ต็มกําลังการผลติในเดอืนมกราคม 2555 ในขณะทีโ่รงงาน
สมทุรสาครไดรั้บอนุญาตใหเ้คลือ่นยา้ยถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ออกจากพืน้ทีเ่พือ่นําไปขายไดแ้ลว้ ตัง้แตต่น้เดอืน
ธันวาคม 2554 

 ธรุกจิโลจสิตกิสใ์นประเทศเวยีตนาม มบีรูณาการทีค่รบวงจรอยา่งสมบรูณ ์ดว้ยการเปิดตัวพืน้ทีค่ลังสนิคา้เพิม่ขึน้อกี
เป็น 26,000 ตารางเมตร 

 กระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานปรับตัวดขีีน้อยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากมกีารบรหิารจัดการเงนิทนุหมนุเวยีนไดด้ขีึน้ 
 เงนิสดสทุธทิี ่ไดม้า การกจิกรรมการดําเนนิงานในไตรมาส 1/2555 อยูท่ี ่779 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัเงนิสด
สทุธทิี ่ใชไ้ป ในการกจิกรรมการดําเนนิงานทัง้สิน้ 393 ลา้นในไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 

 งบดลุยังคงแข็งแกรง่ตอ่เนือ่ง โดยทีอั่ตราสว่นของหนีต้อ่สว่นของผูถ้อืหุน้ยังคงอยูใ่นระดับตํา่ 0.49 เทา่ 
 TTA ยังคงความแข็งแกรง่ทางการเงนิ พรอ้มทีจ่ะลงทนุเพิม่เมือ่มจัีงหวะในการลงทนุทีด่เีขา้มา 
 

Performance Overview by Business Group 

กลุม่ธุรกจิขนสง่ มผีลขาดทนุ 403 ลา้นบาท ลดลง 250% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ โดยมสีาเหตหุลักๆ มาจาก 1) 
คา่ระวางเรอืทีย่งัคงตกตํา่อยา่งตอ่เนือ่ง  2) การตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจัดหาเงนิกูย้มื จํานวน 209 ลา้นบาท 
และ 3) การบันทกึสํารองการดอ้ยคา่สนิทรัพยสํ์าหรับเครือ่งยนตห์ลักของเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองสว่นเพิม่อกี 
199 ลา้นบาท 
กลุม่ธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน มกํีาไรทัง้สิน้ 45 ลา้นบาท ลดลง 53% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ ซึง่การลดลงเป็นผล
มาจากการหยดุดําเนนิการชัว่คราวของ UMS เน่ืองจากเหตน้ํุาทว่มในประเทศไทย และบาคองโคเองก็ไดรั้บ
ผลกระทบจากน้ําทว่มในแถบลุม่น้ําโขง ประกอบกบัการทีร่าคาวัตถดุบิปรับตัวสงูขึน้ สง่ผลกระทบตอ่อตัรากําไรขัน้ตน้
ของผลติภัณฑป์ุ๋ ย 
กลุม่ธุรกจิพลงังาน มผีลขาดทนุ 50 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลขาดทนุทีน่อ้ยกวา่ปีทผีา่นมา 56% ธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเล
มแีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ ทา่มกลางภาวะราคาน้ํามันและกา๊ซธรรมชาต ิทีป่รับตัวสงูขึน้ 
กลุม่ธุรกจิการลงทนุ มผีลขาดทนุ 152 ลา้นบาท เพิม่ขึน้กวา่ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 42% 

Baht millions 1QFY11 1QFY12 1QFY11 1QFY12 1QFY11 1QFY12 1QFY11 1QFY12 1QFY11 1QFY12

Revenues 1,852                826                   1,113                1,151                798                   544                   739                   805                   4,607                3,393               

EBITDA* 334                   151                   81                     156                   122                   19                     66                     51                     517                   317                  

EBITDA margin 18% 18% 7% 14% 15% 3% 9% 6% 11% 9%

EBIT* 129                   23                     (108)                  (37)                    109                   0                        64                     47                     144                   (23)                   

Thoresen Shipping Mermaid UMS Baconco Consolidated
Transport Energy Infrastructure

Logistics business

to support margins

Expecting stronger

results in 2H12

Enduring tough 

market conditions

On course for

 positive turnaround

Full operations

resumed in Jan 2012

334 

151 

1QFY11 1QFY12

81 
156 

1QFY11 1QFY12

122 

19 

1QFY11 1QFY12

66  51 

1QFY11 1QFY12

517 

317 

1QFY11 1QFY12

*Normalised

EBITDA
& margins (%)

18% 18%

7%
14% 15%

3%
9% 6%

11% 9%
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Profit contribution from Line of Businesses

Baht millions   1QFY11 1QFY12 YoY %

Transport   269 ‐403 ‐250%

Infrastructure   97 45 ‐53%

Energy   ‐113 ‐50 56%

Corporate* ‐107 ‐152 ‐42%

Net profit 145 ‐560 ‐485%
* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations
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กลุม่ธุรกจิขนสง่  Highlights 

 อตัราคา่ระวางในอตุสาหกรรมเดนิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองของโลกปรบัตวัลดลงอกี 18% 
 โทรเีซนอยูใ่นสถานะทีด่ขี ึน้ พรอ้มรบัมอืกบัภาวะตกตํา่ของอตุสาหกรรม 
 ภาวะตกตํา่ยดืเยือ้ของธุรกจิเดนิเรอื เร ิม่นํามาซึง่โอกาสในการขยายกองเรอื 
 ปิโตรลฟิตย์งัคงสรา้งผลกําไรทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง 

   

อตัราคา่ระวางในอตุสาหกรรมเดนิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองของโลก
ปรบัตวัลดลงอกี 18% 
คา่เฉลีย่ของดชันคีา่ระวาง (“BDI”) ในไตรมาส 1/2555 ลดตํ่าลง 18% มาอยูท่ี่
ระดับ 1,928 จดุ เมือ่เทยีบกบัคา่เฉลีย่ 2,364 จดุของไตรมาสเดยีวกนัในปีทีผ่า่นมา  
ซึง่ถา้หากเปรยีบเทยีบยอ้นหลงัไปถงึปี 2553 จะพบวา่ คา่เฉลีย่ BDI เคยอยูท่ีร่ะดับ 
3,401 จดุ ปรับตัวลดลงมากอ่นหนา้นีแ้ลว้ถงึ 30% 
อตัราคา่ระวางทีต่กตํา่สะทอ้นถงึปัญหาปรมิาณกองเรอืลน้ตลาดขัน้รนุแรง  ณ เดอืน
ธันวาคม 2554 รายงานจาก Fearnleys ระบวุา่ กองเรอืโลกมจํีานวนเรอืทัง้สิน้ 
8,949 ลํา/614 ลา้นเดทเวทตัน คดิเป็นการเพิม่ของจํานวนเรอืที ่12% หรอืการเพิม่
ของปรมิาณการบรรทกุที ่18% จากจํานวนเรอืทัง้สิน้ 7,967 ลํา/521 ลา้นเดทเวท
ตันเมือ่เดอืนตลุาคม 2554 นอกจากนี ้ทัง้น้ียังมกีารคาดการณว์า่จะมกีารรับมอบเรอื
บรรทกุสนิคา้แหง้เทกองสัง่ตอ่ใหมเ่พิม่ขึน้อกี 33% ในปี 2556 

โทรเีซนอยูใ่นสถานะทีด่ขี ึน้ พรอ้มรบัมอืกบัภาวะตกตํา่ของอตุสาหกรรม
โทรเีซนไดม้กีารปรับลดกองเรอืเพือ่รับมอืกบัภาวะอตุสาหกรรมทีซ่บเซายดืเยือ้ ใน
รอบปีบัญช ี2554 จากจํานวน 27 ลํา เป็น 15 ลํา ณ ไตรมาสที ่1/2555 โดยมอีายุ
เฉลีย่ 11.1 ปี  ดว้ยอัตราอตัราคา่ระวางปรับตวัลดลง ประกอบกบัจํานวนเรอืทีล่ดลง 
รายไดจ้ากคา่ระวางในไตรมาส 1/2555 จงึลดลงตามไปดว้ย 
กลยทุธก์ารปรับกองเรอืเริม่สง่ผลเป็นทีน่่าพอใจ รายไดจ้ากคา่ระวางเรอืในไตรมาส
นีอ้ยูท่ี ่826 ลา้นบาท ลดลง 4% จากไตรมาสที ่4/2554 แตโ่ทรเีซนสามารถสรา้ง
กําไรกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี EBIT ประจําไตรมาส 1/2555 ที ่23 ลา้นบาท ดขีึน้
133% กวา่ผลขาดทนุจํานวน 70 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2554 ปัจจัยพืน้ฐานจะ
คอ่ยๆดขีึน้เมือ่อตัราคา่ระวางเรอืพลกิฟ้ืน ประกอบกบักบัผลลัพทจ์ากมาตรการ
บรหิารตน้ทนุและประหยัดคา่ใชจ่า่ยอยา่งเครง่ครัด 

 

 
ผลการดําเนนิงานเฉลีย่รายวันในไตรมาส 1/2555 มกีารปรับตวัดขีึน้อยา่งมี
นัยสําคัญ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 4/2554 ซึง่อตัราคา่ระวางเรอื
เฉลีย่ (“TCE”) อยูใ่นระดับทีใ่กลเ้คยีงกนั คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน (หลักๆ
ประกอบดว้ยคา่จา้งลกูเรอื คา่อะไหล ่คา่น้ํามันหลอ่ลืน่ และคา่บํารงุรักษา) ลดลงถงึ 
24% จากไตรมาสกอ่น ปกตกิองเรอืทีใ่หมแ่ละทันสมัยมักจะมคีา่ใชจ้า่ยทางเทคนคิ
และตน้ทนุเขา้อูซ่อ่มแหง้ทีตํ่่ากวา่ คา่ใชจ้า่ยในการเขา้อูแ่หง้ในชว่งไตรมาส 
1/2555 อยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกบัไตรมาสกอ่นหนา้ แตล่ดลง 36% จากไตรมาส 
1/2554 เน่ืองจากโทรเีซนหันมาใชว้ธิกีารบํารงุรักษาบางอยา่งทีทํ่าไดใ้นขณะที่
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Average Daily Operating Results (USD/Day)
 USD/Day   1Q FY11** 4Q FY11** 1Q FY12 %yoy %qoq

 USD/THB Rate (Daily Average)   29.99 30.12 31.02 3% 3%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $12,674 $11,272 $11,105 ‐12% ‐1%

     TCE Rate of Owned Fleet   $12,903 $11,840 $11,406 ‐12% ‐4%

     TCE Rate of Chartered‐In   ‐$229 ‐$567 ‐$301 ‐32% 47%

 Vessel operating expenses (owner expenses) $4,951 $6,001 $4,541 ‐8% ‐24%

 Dry‐docking expenses   $1,523 $978 $979 ‐36% 0%

 General and administrative expenses   $1,420 $2,604 $1,921 35% ‐26%

 Financial costs   $173 $338 $213 23% ‐37%

 Depreciation   $3,408 $4,582 $4,146 22% ‐10%

 Operating earnings* $1,198 ‐$3,231 ‐$696 ‐158% 78%
*The per day basis is calculated based on available service 
**Restated in compliance with IFRS
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เดนิเรอือยูใ่นมหาสมทุร สว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร SG&A ทีส่งูขึน้เมือ่เทยีบกบั
ไตรมาสทีผ่า่นมานัน้ เกดิจากการวา่จา้งบรษัิททีป่รกึษาเพือ่เฟ้นหาชอ่งทางในการ
บรหิารตน้ทนุและควบคมุคา่ใชจ้า่ยใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้อกี 

 

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. 

 
ในชว่งไตรมาส 1/2555 โทรเีซนไดบั้นทกึรายการพเิศษซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทางบัญช ี
จํานวน 209 ลา้นบาท เป็นการตัดจําหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจัดหาเงนิกูร้ว่มจาก
หลายธนาคาร (syndicated loan) ทีไ่ดจั้ดทําขึน้เมือ่ปี 2550 โดยมวีัตถปุระสงค์
เพือ่การขยายกองเรอื ซึง่ชว่งเวลาของการเบกิถอนไดส้ิน้สดุลงในเดอืนพฤศจกิายน
ของไตรมาส 1/2554 นี ้

แมว้า่ดชันี BDI ดําดิง่ลงอยา่งรวดเร็ว ในขณะทีร่าคาเรอืขนาด  Supramax (ทัง้ที่
เป็นเรอืสัง่ตอ่ใหมแ่ละเรอืมอืสอง) ลดตํ่าลงในอัตราทีน่อ้ยกวา่การปรับตัวลงของ
ดัชน ีBDI โดยราคาเรอืลงมาและทรงตัวอยูท่ี ่30-35 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมรกิา 
ดังนัน้โทรเีซนจงึไมไ่ดข้ยายกองเรอืไดต้ามทีค่าด จงึมกีารการเบกิเงนิกูเ้ป็นจํานวน
เพยีงแค ่60 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมรกิาเทา่นัน้ 
โดยท่ัวไปแลว้ คา่ธรรมเนยีมการจัดหาเงนิกูแ้ละคา่ผกูพันวงเงนิกู ้จะถกูตดัจําหน่าย
ในชว่งอายขุองเงนิกู ้ดังนัน้ คา่ธรรมเนยีมในสดัสว่นของวงเงนิทีไ่มไ่ดเ้บกิใช ้
(undrawn portion) จงึถกูตัดจําหน่ายออกทัง้หมดในชว่งไตรมาส 1/2555 ทัง้นีแ้ม ้
รวมอตัราดอกเบีย้ของเงนิทีไ่ดเ้บกิใช ้กบัสว่นทีถ่กูตัดจําน่ายในครัง้น้ี ยังคงเฉลีย่
เป็นอตัราดอกเบีย้ทีตํ่่ากวา่อตัราดอกเบีย้ในตลาดปัจจบัุน 

 

 
นอกจากนี ้โทรเีซน ยังไดบั้นทกึสํารองการดอ้ยคา่สนิทรัพยสํ์าหรับเครือ่งยนตห์ลัก
ของเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองสว่นเพิม่อกี 199 ลา้นบาท เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2550 มกีารสัง่เครือ่งยนตห์ลักจํานวน 4 เครือ่งเพือ่จะประกอบเขา้กบัเรอืสัง่ตอ่ใหม ่
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Fleet data summary
1Q FY11 4Q FY11 1Q FY12 %yoy %qoq

Average DWT   29,844 43,798 43,864 47% 0%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

2,388 1,505 1,380 ‐42% ‐8%

Available service days for owned fleet
 (2)

2,226 1,463 1,331 ‐40% ‐9%

Operating days for owned fleet
 (3) 

2,200 1,443 1,326 ‐40% ‐8%

Owned fleet utilisation
 (4) 

98.8% 98.6% 99.7% 1% 1%

Voyage days for chartered‐in fleet   829 199 205 ‐75% 3%

Average number of vessels
 (5)  

32.9 17.9 16.6 ‐49% ‐7%
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ซึง่ในเวลาตอ่มาเรอืนัน้ถกูยกเลกิไป ทัง้น้ี มกีารวางมัดจําใหก้บัผูรั้บเหมาหลักแลว้
ประมาณ 15 ลา้นเหรยีญ แตผู่รั้บเหมาชว่งตอ่ มปัีญหาทางการเงนิและไมส่ามารถ
สรา้งและสง่มอบเครือ่งยนตต์ามทีต่กลงไว ้  

โทรเีซนยังคงเดนิหนา้เจรจากบัผูรั้บเหมาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่หาทางออกทีด่ทีีส่ดุ แต่
เพือ่หลักการทางบัญชเีชงิอนุรักษ์นยิม โทรเีซนเลอืกทีจ่ะบันทกึสํารองการดอ้ยคา่
สนิทรัพยเ์พิม่ขึน้อกี เพือ่ใหม้ลูคา่ทางบัญชสีนิทรัพยใ์กลเ้คยีงกบัราคาตลาดมาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้

  ภาวะตกตํา่ยดืเยือ้ของธุรกจิเดนิเรอื เร ิม่นํามาซึง่โอกาสในการขยายกองเรอื
ภาวะกองเรอืลน้ตลาดอยา่งรนุแรงและยดืเยือ้สง่ผลใหบ้รษัิทเดนิเรอืท่ัวโลกมผีล
ประกอบการทียํ่า่แย ่ตกตํา่ลงตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 2552  บรษัิทเดนิเรอืทีม่หีนีส้งู จะเริม่
มปัีญหาในการจา่ยดอกเบีย้หรอืคนืเงนิตน้ หลายบรษัิทถกูบังคับใหป้รับโครงสรา้ง
หรอืยืน่ลม้ละลาย แตสํ่าหรับบรษัิทเดนิเรอืทีฐ่านะการเงนิยังคงแข็งแกรง่ ณ จดุ
ตํา่สดุของของวัฏจักรคอืโอกาสในการลงทนุหรอืซือ้เรอืมอืสองในราคาที ่”ไมส่งู” 
ปัจจัยหลักทีจ่ะทําใหโ้ทรเีซนมผีลประกอบการในอนาคตทีด่ไีดค้อื ความสามารถใน
การลงทนุซือ้เรอืทีทั่นสมัย ในราคาทีตํ่า่ ทัง้น้ีเพือ่การเพิม่มลูคา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ใน
ระยะยาว 
โทรเีซน มกํีาหนดทีจ่ะรับมอบเรอืใหม ่2 ลํา (เรอื Supramax ขนาดระวางบรรทกุ 
53,000 เดทเวทตัน) ในเดอืนเมษายนและเดอืนตลุาคม 2555 นี ้ซึง่จะใหจํ้านวน
กองเรอืเพิม่ขึน้ไปเป็น 17 ลําภายในสิน้ปีนี ้

  ปิโตรลฟิตย์งัคงสรา้งผลกําไรทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง
ปิโตรลฟิต ์มสีว่นแบง่ผลกําไรใหก้บั TTA สงูทีส่ดุ และในชว่งไตรมาส 1/2555 
อตัราการเตบิโตของสว่นแบง่ผลกําไรจากปิโตรลฟิต ์คดิเป็น 6% เมือ่เทยีบกบัปี
กอ่น 

เนื่องดว้ยปิโตรลฟิตม์รีปูแบบของธรุกจิทีน่ิง่และมกีารเตบิโตทีม่ั่นคง ปิโตรลฟิตจ์งึมี
สว่นชว่ยลดผลกระทบอันเกดิจากความผันผวนของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เท
กอง ในชว่งไตรมาส 1/2555 ปิโตรลฟิตไ์ดบ้รหิารกองเรอืใหม ่(ทีม่อีายเุฉลีย่
ประมาณ 10 ปี) ประกอบดว้ยเรอืทัง้หมด 9 ลํา เป็นเรอืแทงเกอรข์นสง่น้ํามันและ
กา๊ซธรรมชาต ิปรมิาตรบรรทกุรวมของกองเรอืประมาณ 38 ลา้นลติร มเีสน้ทางการ
ขนสง่เชือ่มโยงทา่เรอืระหวา่งหมูเ่กาะนอ้ยใหญข่องฟิลปิปินส ์
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กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐาน  Highlights

 UMS ตอ้งหยดุดาํเนนิการช ัว่คราวเนือ่งจากนํา้ทว่ม 
 ยอดขายของบาคองโคยงัคงแข็งแกรง่ แตอ่ตัรากาํไรหดตวั 
 เปิดตวัธุรกจิโลจสิตกิสค์รบวงจรในเวยีตนามตอนใต ้

 
 

UMS ตอ้งหยดุดาํเนนิการช ัว่คราวเนือ่งจากนํา้ทว่ม 
เหตกุารณม์หาอทุกภัยทีเ่กดิขึน้ในชว่งครึง่ปีหลังของปี 2554  ไดก้อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่ชวีติ ทรัพยส์นิ บา้นเรอืน โรงงาน และธรุกจิจํานวนมาก  ถงึแมว้า่ UMS 
จะสามารถป้องกนัตัวโรงงานและเครือ่งจักรทีอ่ยธุยาใหร้อดพน้จากเหตน้ํุาทว่มได ้
ดว้ยมาตรการป้องกนัน้ําทว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ แตก่ารดําเนนิการผลติของโรงงานก็
จําตอ้งหยดุชะงักไปหลายสปัดาห ์และหลังจากน้ําเริม่ลดลง โรงงานทีอ่ยธุยาตอ้งใช ้
เวลาอกีรว่มหนึง่เดอืนเพือ่กลับมาดําเนนิการไดเ้ต็มกําลังการผลติอกีครัง้ในเดอืน
มกราคม 2555 

 

 
ดว้ยเหตนุี ้รายไดข้อง UMS ในไตรมาส 1/2555 จงึลดลง 32% เมือ่เทยีบกบัไตร
มาสเดยีวกนัของปีกอ่น  โดยปรมิาณการขายถา่นหนิทัง้หมดในไตรมาสน้ีอยูท่ี ่
218,346 ตันซึง่ลดลง 34% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่1/2554 

ทัง้น้ี จากปรมิาณการขายทัง้หมดประมาณ 52% เป็นถา่นหนิขนาด 0-50 มลิลเิมตร 
ซึง่เป็นผลมาจากการหยดุการผลติไปเป็นเวลาประมาณ 1 เดอืน โดยถา่นหนิทีนํ่าเขา้
มาใหมถ่กูสง่ขายตอ่ไปทันท ีUMS ไดแ้ปลงสภาพเป็นผูค้า้ถา่นหนิธรรมดาโดยไมม่ี
การคัดแยกขนาด  จงึมผีลทําใหอ้ตัรากําไรจากการขายในไตรมาสนีล้ดลงอยา่งมาก  
อยา่งไรกด็ ีถงึแมว้า่ UMS จะรายงานผลขาดทนุสทุธใินไตรมาสนี้ แตด่ว้ย
กระบวนการควบคมุคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ UMS จงึสามารถสรา้งกําไรกอ่นหัก
ภาษี ดอกเบีย้ คา่เสือ่มและคา่ตัดจําหน่าย EBITDA และกําไรกอ่นหักภาษีและ
ดอกเบีย้ EBIT ทีย่ังคงเป็นบวกไวไ้ด ้

และถอืเป็นความโชคดทีีโ่รงงานสมทุรสาครไดรั้บอนุญาตใหข้นสตอ๊คถา่นหนิขนาด 
0-5 มลิลเิมตรออกจากพืน้ที ่พรอ้มกบัการทีโ่รงงานอยธุยาสามารถเริม่ดําเนนิการได ้
อกีครัง้ในเดอืนธันวาคม    

อยา่งไรกด็ ีโรงงานอยธุยากลับมาดําเนนิการไดเ้ต็มกําลังการผลติเมือ่เดอืนมกราคม 
2555 สว่นทีโ่รงงานสมทุรสาคร กส็ามารถจําหน่ายสตอ๊คถา่นหนิขนาด 0-5 มม. 
ใหก้บัโรงงานปนูไดเ้พิม่ขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจากมคีวามตอ้งการใชง้านปนูเพิม่มากขึน้  
และเมือ่สตอ๊คถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ไดถ้กูนําออกไปจากพืน้ทีไ่ดห้มด โรงงาน
สมทุรสาคร กจ็ะสามารถกลับมาเปิดดําเนนิการไดต้ามปกต ิ

  ยอดขายของบาคองโคยงัคงแข็งแกรง่ แตอ่ตัรากาํไรหดตวั 
ยอดการขายปุ๋ ยของบาคองโคในไตรมาส 1/2555 เตบิโต 9% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น  
เป็น 805 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการปรับราคาปุ๋ ยขึน้  ในขณะทีป่รมิาณการขาย
ปุ๋ ยโดยรวมในไตรมาสนีอ้ยูท่ี ่46,256 ตัน นอ้ยกวา่ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น
ประมาณ 10% 

ราคาวัตถดุบิยังคงเพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่มผีลทําใหต้น้ทนุการขายสงูขึน้  ดังนัน้ 
อตัรากําไรขัน้ตน้ของบาคองโคจงึลดลงเหลอื 9% ในไตรมาสนี ้เมือ่เทยีบกบั 11% 

UMS' income statement*
Baht millions 1QFY11 1QFY12 %yoy

Total Revenues 798              544              ‐32%

Total costs 596              464              ‐22%

Gross profits 202              80                ‐60%

%Gross margins 25% 15% ‐11%

EBITDA 122              19                ‐85%

%EBITDA margins 15% 3% ‐12%

EBIT 109              0.3               ‐99.7%

*as consolidated on TTA's P&L
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ของไตรมาสเดยีวกนัเมือ่ปีกอ่น

 

 
 

ถงึแมว้า่อตัรากําไรจะลดลง แตบ่าคองโคยังคงมกํีาไรกอ่นหักคา่ดอกเบีย้  ภาษี คา่
เสือ่ม และคา่ตัดจําหน่าย (EBITDA) สงูถงึ 51 ลา้นบาท และกําไรกอ่นหักคา่
ดอกเบีย้ และภาษี (EBIT) 47 ลา้นบาท 

  ปิดตวัธุรกจิโลจสิตกิสค์รบวงจรในเวยีตนามตอนใต้
เมือ่ตน้เดอืนมกราคม 2555 ทีผ่า่นมา บาคองโค และโทรเีซน วนิามา โลจสิตกิส ์ได ้
เปิดตัวพืน้ทีค่ลงัสนิคา้แหง่ใหม ่ทีท่นัสมัยและไดม้าตรฐานรวมจํานวนทัง้สิน้ 22,000 
ตารางเมตร ซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บัทา่เรอืบาเรยีเซเรส ในเวยีตนามตอนใต ้โดยพืน้ที่
คลังสนิคา้แหง่ใหมป่ระกอบไปดว้ย 
 พืน้ทีค่ลังสนิคา้ทัณฑบ์นใหมข่นาด 16,000 ตารางเมตรของโทรเีซนวนิามา และ 
 พืน้ทีค่ลังสนิคา้เทกองใหมข่นาด 6,000 ตารางเมตรของบาคองโค 

ปรมิาณความตอ้งการบรกิารโลจสิตกิสใ์นเวยีตนามตอนใตเ้พิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  
สง่ผลใหพ้ืน้ทีค่ลังสนิคา้ทัณฑบ์นแหง่ใหมก่ไ็ดถ้กูจับจองเกอืบเต็มพืน้ทีทั่นทเีมือ่
เปิดใหบ้รกิาร ดังนัน้ บาคองโคจงึกําลังมองหาซือ้ทีด่นิเพิม่ เพือ่กอ่สรา้งคลังสนิคา้
แหง่ใหมเ่พิม่เตมิ 

โทรเีซน วนิามา โลจสิตกิส,์ บาคองโค และบาเรยี เซเรส เป็นสว่นผสมทีล่งตัวและ
ทําใหก้ลุม่บรษัิทนี ้กลายเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร ทีส่ามารถใหบ้รกิาร
การขนสง่ทางทะเลและทางบก คลังสนิคา้ พืน้ทีบ่รรจภุณัฑ ์การสง่สนิคา้ และ
กระบวนการทางศลุกากร  โดยบรกิารโลจสิตกิสเ์หลา่นีเ้ป็นตวัสนับสนุนการขยายตัว
ของทา่เรอืน้ําลกึบาเรยีเซเรสที ่TTA ถอืหุน้อยูทั่ง้สิน้ 20%  

ในไตรมาส 1/2012 บาเรยี เซเรส มสีว่นแบง่กําไรใหก้บั TTA เป็นเงนิ 6 ลา้นบาท 

 
   

Baconco's income statement*
Baht millions 1QFY11 1QFY12 %yoy

Total Revenues 739              805              9%

Total costs 655              732              12%

Gross profits 84                74                ‐12%

%Gross margins 11% 9% ‐2%

EBITDA 66                51                ‐24%

%EBITDA margins 9% 6% ‐3%

EBIT 64                47                ‐27%

*as consolidated on TTA's P&L
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กลุม่ธรุกจิพลงังาน  Highlights

 ผลประกอบการของเมอรเ์มดปรบัตวัดขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
 เพิม่พืน้ทีก่ารใหบ้รกิารสูภู่มภิาคอืน่ เป็นยทุธศาสตรใ์นการลดผลกระทบจากฤดกูาล 
 ธุรกจิวศิวกรรมใตท้ะเลมแีนวโนม้สดใสในปี 2556 
 เรอืขดุเจาะทีม่อียูไ่ดร้บัสญัญาวา่จา้งงาน 
 ตลาดเรอืขดุเจาะใหมแ่บบ jack-up มอีนาคตทีส่ดใส 
 ลงทนุตรงในเหมอืงถา่นหนิทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์

 
 

 

ผลประกอบการของเมอรเ์มดปรบัตวัดขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
รายไดจ้ากบรกิารนอกชายฝ่ังโดยรวมของเมอรเ์มดโตขึน้ 3% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 
ขึน้มาทีร่ะดับ 1,151 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2555  งานของธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเล
เขา้สูฤ่ดมูรสมุในชว่งเดอืนพฤศจกิายน แตกํ่าไรขัน้ตน้ และกําไรกอ่นหักดอกเบีย้ 
ภาษี คา่เสือ่มและคา่ตัดจําหน่าย (EBITDA) กลับเตบิโตขึน้ในอตัราทีส่งูกวา่ โดย
อตัรากําไร (EBITDA margins) ในไตรมาสนีส้งูขึน้เกอืบเทา่ตัวจากไตรมาสเดยีวกนั
ของปีกอ่น  

        

 
 

ในไตรมาส 3/2554 ราคาน้ํามันเริม่ขยับขึน้มาทรงตัวทีร่ะดับ 90-100 ดอลลาร์
สหรัฐอเมรกิาตอ่บารเ์รล ทําใหค้วามตอ้งการใชเ้รอืวศิวกรรมใตท้ะเลเริม่ปรับตัวดขีึน้  
อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืในไตรมาสนี ้ที ่55.3% จะสงูกวา่ไตรมาสที ่1/2554 
เพยีงเล็กนอ้ย แตผ่ลขาดทนุลดลงอยา่งมสีาระสําคัญ ซึง่เป็นผลมาจากการควบคมุ
การบรหิารโครงการและคา่ใชจ้า่ยทีด่ขี ึน้ และ Seascape Servey มกีารดําเนนิงานที่
ดขี ึน้ 

 

 

เพิม่พืน้ทีก่ารใหบ้รกิารสูภู่มภิาคอืน่ เป็นยทุธศาสตรใ์นการลดผลกระทบจาก
ฤดกูาล 
เมอรเ์มด ออฟชอร ์เซอรว์สิเซส (MOS) ซึง่เป็นบรษัิททีดํ่าเนนิการดา้นวศิวกรรมใต ้
ทะเลทีเ่มอรเ์มดถอืหุน้ 100% MOS ไดส้รา้งผลงานทีด่ ีและมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับ
ในภมูภิาคเอเชยี และตะวันออกกลาง  ดว้ยรปูแบบการดําเนนิธรุกจิอยา่งทีเ่ป็นอยูจ่ะ
สง่ผลใหอ้ตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลคอ่นขา้งตํา่ในชว่งระหวา่ง
เดอืนพฤศจกิายน-กมุภาพันธ ์และคอ่นขา้งจะสงูในชว่งเดอืนมนีาคม-ตลุาคม 

  MOS จงึตัง้ใจทีจ่ะขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารออกไปยังภมูภิาคอืน่ ยกตัวอยา่งเชน่ ใน
เดอืนมกราคม 2555 MOS ไดเ้ริม่รับสญัญาจา้งงานวศิวกรรมใตท้ะเลในภมูภิาค
แอฟรกิาตะวนัตกเป็นครัง้แรก  การขยายบรกิารไปยังภมูภิาคใหม่ๆ  จําเป็นตอ้งใช ้
เวลาเพือ่พสิจูนผ์ลงานใหเ้ป็นทีย่อมรับ และตอ้งมพัีนธมติรในทอ้งถิน่ทีแ่ข็งแกรง่
เพือ่ใหก้ารสนับสนุน  MOS กําลังมองหาโอกาสในการทําสญัญาจา้งงานในแถบ
ภมูภิาคแอฟรกิาตะวันตกและแถบตะวนัออกกลางเพิม่ขึน้ 

  ธุรกจิวศิวกรรมใตท้ะเลมแีนวโนม้สดใสในปี 2556
ในปี 2555 MOS คาดการณ์วา่ อตัราการใชป้ระโยชนแ์ละอัตรากําไรจะอยูใ่นระดับ
ใกลเ้คยีงกบัปี 2554 เน่ืองจากมคีวามตอ้งการใชง้านเพิม่มากขึน้จากภมูภิาคตา่งๆ 
ท่ัวโลก  สว่นแนวโนม้ตัง้แตปี่ 2556 เป็นตน้ไปคาดวา่อตุสาหกรรมนีจ้ะคกึคักอกีครัง้ 

Mermaid's income statement*
Baht millions 1QFY11 1QFY12 %yoy

Total Revenues 1,113           1,151           3%

Total costs 886              837              ‐6%

Gross profits 226              315              39%

SG&A 146              159              9%

EBITDA 81                156              94%

%EBITDA margins 7% 14%

EBIT (108)             (37)               65%
*as consolidated on TTA's P&L *Utilisation rate per calendar days
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เน่ืองจากกองเรอืและงานบรกิารนอกชายฝ่ังจะเตบิโตไมทั่นกบัความตอ้งการ

MOS ไดเ้พิม่ขดีความสามารถและประสทิธภิาพใหก้บัทมีงานดา้นการขายและ
การตลาด รวมถงึทมีบรหิารโครงการ เพือ่รองรับงานบรกิารนอกชายฝ่ังในภมูภิาค
อืน่ๆ ทีม่มีลูคา่งานสงูขึน้ ตามปรมิาณความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ 

 
  
เรอืขดุเจาะทีม่อียูไ่ดร้บัสญัญาวา่จา้งงาน
เมอรเ์มด เมือ่เร็วๆนีไ้ดป้ระกาศวา่ เรอืขดุเจาะ MTR-1 เพิง่ไดรั้บสญัญาวา่จา้งงาน
จากบรษัิทขดุเจาะน้ํามันและกา๊ซธรรมชาตริะหวา่งประเทศ ใหเ้ป็นเรอืสนับสนุนการ
ทํางานนอกชายฝ่ัง โดยการใชเ้รอืเป็นทีพั่ก (accommodation barge) ในน่านน้ํา
อนิโดนีเซยี โดยสญัญาวา่จา้งดังกลา่ว มกํีาหนดเริม่ทํางานตน้เดอืนเมษายน 2555 
เป็นระยะเวลา 150 วัน และมมีลูคา่โดยประมาณ 4.9 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมรกิา 
ในขณะทีเ่รอืขดุเจาะ MTR-2 ซึง่ยังอยูใ่นสญัญาจา้งงานกบั บรษัิทเชฟรอน 
(อนิโดนีเซยี) โดยสญัญาดงักลา่วจะหมดลงในเดอืนเมษายน 2555  ทัง้น้ี เมอรเ์มด
ไดม้กีารเจรจากบัทางลกูคา้เพือ่ตอ่สญัญาดงักลา่วแลว้ และหากมกีารตอ่สญัญาจา้ง
งานสําหรับเรอืขดุเจาะ MTR-2 ตามทีค่าด พรอ้มกนักบัทีเ่รอืขดุเจาะ MTR-1 ไดรั้บ
การจา้งงานใหใ้ชเ้รอืเป็นทีพั่ก (accommodation barge) กจ็ะทําใหส้นิทรัพยทั์ง้
สองสามารถสรา้งรายไดไ้ดพ้รอ้มกนัในชว่งครึง่หลังของปี 

  ตลาดเรอืขดุเจาะใหมแ่บบ jack-up มอีนาคตทีส่ดใส 
บรษัิท เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ (AOD) ไดส้ัง่ตอ่เรอืขดุเจาะแบบ jack-up จํานวน 3 
ลํากบับรษัิท Keppel FELS Limited ในประเทศสงิคโปร ์เรอืขดุเจาะแบบ jack-up 
ทัง้สามลํามกีําหนดสรา้งเสร็จในปี 2556  โดยในขณะนีก้ารดําเนนิการกอ่สรา้ง
เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้โดยแตล่ะลํามคีวามคบืหนา้ในการกอ่สรา้งที ่80%, 
58% และ 20% ตามลําดับ 
ความตอ้งการใชเ้รอืขดุเจาะแบบ jack-up ท่ัวโลกมกีารปรับตัวดขีึน้เรือ่ยๆ จํานวนเรอื
ขดุเจาะแบบ jack-up ทีต่อ้งพักงาน warm-stacked และ cold-stacked ลดลง
ในชว่งไตรมาสทีผ่า่นมา อัตราคา่จา้งเฉลีย่รายวนัเพิม่สงูขึน้จนถงึจดุทีคุ่ม้กบัการนํา
เรอืเกา่ออกมาทํางานไดใ้หม ่ ซึง่การนําเรอืขดุเจาะเกา่กลับมาใชง้านสง่ผลใหอั้ตรา
การใชง้านของ rigs ท่ัวโลกเพิม่ขึน้ถงึระดับ 82% โดยเป็นผลมาจากปรมิาณความ
ตอ้งการใชง้านทีเ่พิม่สงูขึน้ในแถบ แอฟรกิาตะวนัตก เม็กซโิก และตะวันออกกลาง 
อตัราการใชง้านของเรอืขดุเจาะแบบ jack-up ตัวใหม่ๆ  ทีส่รา้งขึน้หลังจากปี 2533 
ทีม่ขีนาดความลกึมากกวา่ 300 เมตร ปรับตัวเพิม่สงูขึน้ถงึ 96% เน่ืองมาจากมคีวาม
ตอ้งการการใชง้านเรอืขดุเจาะทีม่คีณุสมบัตเิฉพาะตัวสงูเพิม่ขึน้อยา่งมากในเกอืบทกุ
ภมูภิาค  
การทีต่ลาดโดยรวมมกีารปรับตัวดขีึน้ แสดงใหเ้ห็นถงึแนวโนม้บวกของความตอ้งการ
ใชเ้รอืขดุเจาะ อตัราการใชป้ระโยชน ์ระยะเวลาในการทําสญัญา และอัตราคา่จา้ง
รายวัน ในสถานการณเ์ชน่นี ้บรษัิทน้ํามันตา่งๆ ยังคงแสดงความตอ้งการการเลอืกใช ้
งานเรอืใหม่ๆ  มากกวา่ เน่ืองจากอปุกรณเ์หลา่นีจ้ะมขีดีความสามารถทางเทคนคิที่
ดกีวา่ และมคีวามยดืหยุน่ในการปฏบัิตงิานเหนือกวา่เรอืเกา่ 
จากการเฝ้าสงัเกตการณแ์ละภาวะตลาดทีพั่ฒนาไปในทางทีด่ ี AOD ยังคงมอง
แนวโนม้ตลาดในเชงิบวกและอนาคตทีส่ดใสสําหรับเรอืขดุเจาะแบบ jack-up 
คณุภาพสงูทัง้สามลํา 

 
 
   

ลงทนุตรงในเหมอืงถา่นหนิทีป่ระเทศฟิลปิปินส์
โครงการเหมอืงถา่นหนิทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์(Merton/SERI) ประสบปัญหาเล็กนอ้ย
ในเดอืนธันวาคมและมกราคม เน่ืองจากปัจจัยทางดา้นธรณีวทิยาบางประการ ทําให ้
SERI เริม่วางแผนเลือ่นยา้ยกําลังการผลติจากบรเิวณทีกํ่าลังดําเนนิการอยู ่ไปยัง
บรเิวณใหมใ่นพืน้ทีเ่หมอืงเดมิ การเปลีย่นพืน้ที ่ตลอดจนการปรับพืน้ทีเ่พือ่เปิด
เหมอืงใหมนั่น้ จะสง่ผลใหกํ้าลังการผลติในเหมอืงเดมิ ลดลงเหลอืประมาณ 3,000 
ตันตอ่เดอืน แตย่ังคงคาดวา่จะกลับไปที ่10,000 ตันตอ่เดอืนในชว่งกลางปี  SERI มี
แผนทีจ่ะพัฒนาเหมอืงถา่นหนิเพิม่ขึน้อกี 2-3 เหมอืงในอกี 2 ปีขา้งหนา้ ซึง่จะทําให ้
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ผลผลติรวมเพิม่ขึน้เป็น 1 ลา้นตันตอ่ปีภายในปี 2558 ทัง้น้ี บรษัิทฯ ไดล้งนามใน
สญัญาการขายถา่นหนิทีผ่ลติไดจ้ากเหมอืงแรกทัง้หมด ใหก้บั Glencore ซึง่เป็น
บรษัิทผูค้า้ถา่นหนิรายใหญท่ีส่ดุของโลก 

ปัจจบุัน SERI มพีืน้ทีเ่หมอืงทัง้หมด 17,500 เฮกตาร ์ซึง่ไดรั้บอนุญาตแลว้ภายใต ้
สญัญา Coal Operating Contracts ทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงพลังงานของประเทศ
ฟิลปิปินส ์นอกจากนี ้SERI ยังไดดํ้าเนนิการขอพืน้ทีส่มัปทานเหมอืงเพิม่อกี 2,000 
เฮกตาร ์

จากการที ่SERI ไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นวา่มศีักยภาพในการผลติถา่นหนิคณุภาพสงู และ
ศักยภาพทีจ่ะเตบิโตไปไดอ้กีในอนาคต บรษัิทฯ จงึตัดสนิใจทีจ่ะลงทนุเพิม่ใน SERI 
โดยตรงจํานวน 25.3  ลา้นเหรยีญสหรัฐ โดยแบง่เป็นการลงทนุดว้ยเงนิสดจํานวน 5 
ลา้นเหรยีฐสหรัฐ และการแปลงหนีใ้หเ้ป็นทนุจํานวน 20.3 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมรกิา ซึง่จะทําใหบ้รษัิทฯ มสีทิธอิอกเสยีงใน SERI รวมทัง้หมดรอ้ยละ 40 
และไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างการเงนิ (economic interest) ทางตรงใน SERI รอ้ยละ 
47.07 

 

กลุม่ธรุกจิการลงทนุ   

กลุม่ธรุกจิการลงทนุ (Corporate) หมายถงึ TTA และกลุม่บรษัิททีถ่อืหุน้เพือ่การลงทนุ ไดแ้ก ่ โซลอีาโด โฮลดิง้ส ์พี
ทอี ีแอลทดี ีและ บรษัิท อะธนี โฮลดิง้ส ์จํากดั ซึง่ทําหนา้ทีจั่ดหาและใหบ้รกิารในเรือ่งของการเงนิ การบัญช ี
ทรัพยากรบคุคล เทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจัดการ และบรกิารอืน่ๆ รวมถงึ การตดัรายการระหวา่งกนัทางบัญช ี
ในไตรมาส 1/2555 กลุม่ธรุกจิการลงทนุมผีลขาดทนุสทุธจํิานวน 152 ลา้นบาท หลักๆ มาจากผลการขาดทนุทางบัญชี
จากอัตราแลกเปลีย่นของหุน้กูแ้ปลงสภาพในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ซึง่เกดิจากการทีเ่งนิดอลลารส์หรัฐแข็งตัวขึน้เมือ่
เทยีบกบัเงนิบาท 

นอกจาก UMS แลว้ การลงทนุเพือ่กระจายความเสีย่งในธรุกจิตัวอืน่ๆ สามารถสรา้งผลตอบแทนในเชงิบวกใหก้บั TTA 
ในไตรมาส 1/2554 และธรุกจิบรกิารนอกชายฝ่ังเองกอ็ยูใ่นชว่งทีค่อ่ยๆ ฟ้ืนตัวแลว้ แตธ่รุกจิเรอืสนิคา้แหง้เทกองยังคง
ตกตํ่า TTA ไมไ่ดน้ิง่นอนใจ และตระหนักดวีา่ยังคงมคีวามทา้ทายจํานวนมากทีร่อการแกไ้ขอยูใ่นแตล่ะธรุกจิ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดว้ยแนวโนม้การออ่นตัวของเศรษฐกจิโลกในปี 2555 นี้ดว้ยแลว้   

ปัจจบัุน TTA เป็นบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้เพือ่การลงทนุในธรุกจิทีสํ่าคัญ 6 ธรุกจิ นโยบายของบรษัิท
เกีย่วกบัการลงทนุคอืการพจิารณาอยา่งสมํา่เสมอเกีย่วกบัมลูคา่ยตุธิรรมของการลงทนุทีแ่สดงในงบการเงนิ    บรษัิทฯ 
ทําการพจิารณาทบทวนมลูคา่ของธรุกจิกลุม่ตา่งๆ ของบรษัิทเป็นระยะ เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิที่
เปลีย่นแปลงไปในประเทศตา่งๆ ทีบ่รษัิทเขา้ทําการลงทนุ บรษัิทจงึประสงคท์ีจ่ะทําการพจิารณาทบทวนมลูคา่การ
ลงทนุของบรษัิทโดยใชบ้รกิารของผูป้ระเมนิอสิระ ซึง่เมือ่ไดรั้บความเห็นจากผูป้ระเมนิอสิระแลว้ จะตอ้งมกีารหารอืกบั
ผูส้อบบัญชเีพือ่ใหค้วามเห็นชอบดว้ย ทัง้นี้ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในทันททีีก่ารประเมนิแลว้เสร็จ 

ขอแสดงความนับถอื, 

บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) 
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