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วันที:่ 15 พฤษภาคม 2555  
เรือ่ง: ผลประกอบการประจําไตรมาสที ่2 ของรอบปีบัญช ี2555  
เรยีน: กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลขาดทนุสทุธจํิานวน 205 ลา้นบาท และผล
ขาดทนุตอ่หุน้ 0.29 บาท สําหรับผลการดําเนนิงานประจําไตรมาสที ่2 ของรอบปีบัญช ี2555 ระหวา่ง 1 มกราคม 2555 
ถงึ 31 มนีาคม 2555 (2/2555) เปรยีบเทยีบกบัผลขาดทนุสทุธจํิานวน 119 ลา้นบาท และผลขาดทนุตอ่หุน้ 0.17 บาท 
สําหรับผลการดําเนนิงานในชว่งไตรมาสเดยีวกนัระหวา่ง 1 มกราคม 2554 ถงึ 31 มนีาคม 2554 (2/2554) 
 

Executive Summary  Performance Overview
 

 
 

 รายไดร้วมลดลงเป็นผลเนือ่งมาจาก 2 ปัจจัยหลัก 
 อตัราคา่ระวางเรอืปรับตัวลดลง ในขณะทีด่ัชนีคา่
ระวางเรอืตกตํ่าสดุในรอบ 25 ปี  

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารนอกชายฝ่ังลดลง เพราะเรอื
ขดุเจาะน้ํามัน MTR-2 พักซอ่มบํารงุเป็นเวลาประมาณ 
3 สปัดาห ์

 ทัง้น้ีรายไดจ้ากการขายปรับตัวสงูขึน้ เนือ่งมาจากการ
เรง่ขายถา่นหนิขนาดเล็ก 0-5 มม. ของ UMS เพือ่ให ้
โรงงานสมุทรสาครไดก้ลับมาเปิดทําการอกีครัง้ 

 มาตรการการบรหิารตน้ทนุไดผ้ลเป็นอยา่งด ีทําใหกํ้าไร
เบือ้งตน้ของ โทรเีซนชปิป้ิง และ เมอรเ์มด ปรับตัวดขีึน้ 

 กําไรจากการดําเนนิงาน (EBITDA) ลดลงเนือ่งจาก
คา่ใชจ้า่ยในการขายสงูขึน้จากคา่ขนสง่ถา่นหนิขนาด
เล็กของ UMS 

 สว่นแบง่กําไรของบรษัิทรว่ม ยังคงแข็งแกรง่ ปิโตรลฟิต ์
และ บาเรยี เซเรส ยังคงเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 

 กระแสเงนิสดสทุธจิากการดําเนนิงานในชว่ง 6 เดอืน
แรกของรอบปีบัญช ี2555 อยูท่ี ่964 ลา้นบาท 

อยา่งไรกด็ ีไตรมาสนีม้จีดุเดน่ทีน่่าพจิารณาอยูห่ลายประการ 
 ธรุกจิเดนิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองของ โทรเีซนชปิป้ิง ยังคงประคองตัวไดด้แีมใ้นไตรมาสทีอ่ตุสาหกรรมโดยรวม
ประสบภาวะตกตํ่าทีส่ดุในรอบ 25 ปี 

 การทีผ่ลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี (normalised EBITDA) ของ โทรเีซนชปิป้ิง ลดลง

Income statement
Baht millions 2QFY11 1QFY12 2QFY12 %yoy %qoq

Revenues 4,131  3,393  3,529  ‐15% 4%

  Freight charges 1,503   826      753      ‐50% ‐9%

  Offshore services 1,144   1,151   996      ‐13% ‐14%

  Sales 1,384   1,345   1,705   23% 27%

Costs 3,427  2,635  2,819  ‐18% 7%

Gross profits 704     758     710     1% ‐6%

SG&A 451      445      480      6% 8%

EBITDA 253     313     230     ‐9% ‐27%

Depreciation 

  & Amortization

542      434      424     

Other income 182      60        46       

Equity income 40        34       38       

EBIT (68)      (27)      (109)    62% ‐303%

Finance costs (152)     (154)     (155)    

Income taxes (106)     (41)       (9)        

Profits before EI (326)    (223)    (274)    16% ‐23%

Extraordinary items 102      (425)     (26)      

Minority interests 93        32        51       

Forex impacts 12        56        43       

Net profit (119)    (560)    (205)    ‐73% 63%

Baht millions 2QFY11 2QFY12 2QFY11 2QFY12 2QFY11 2QFY12 2QFY11 2QFY12

Revenues 1,503                 753                    1,144                 996                    676                    1,044                 708                    667                   

EBITDA* 128                    133                    31                      131                    75                      (15)                     77                      43                     

EBITDA margin 8% 18% 3% 13% 11% ‐1% 11% 6%

EBIT* (59)                     (6)                       (142)                   (53)                     61                      (35)                     76                      39                     

purchases into 3QFY12despite BDI hitting 25‐year low from higher cost efficiency resume Sumut Sakorn Operations

Margins improvement Margins improvements Undergoing a strategic move to Farmers delayed fertilisers

Thoresen Shipping Mermaid Maritime UMS Baconco

Transport Energy Infrastructure
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อยา่งมสีาระสําคัญนัน้ บง่บอกถงึความสมดลุของรายไดแ้ละโครงสรา้งตน้ทนุทีด่ขี ึน้
 เมอรเ์มด มผีลประกอบการดขีึน้ตอ่เนือ่ง แมใ้นชว่งฤดมูรสมุ แสดงใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการบรกิารนอกชายฝ่ังยังคงมี
ตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้เมอรเ์มดไดทํ้าสญัญาการใหบ้รกิารวศิวกรรมใตท้ะเลอกี 3 ฉบับในตะวนัออกกลาง 

 ในครึง่หลังของรอบปีบัญช ี2555 มสีญัญาวา่จา้งงานของเรอืขดุเจาะน้ํามันของ Mermaid ทัง้สองลํา  
 ตลาดเรอืขดุเจาะใหมแ่บบ jack-up ยังคงมอีนาคตทีส่ดใส 
 การสํารวจเพือ่ประเมนิปรมิาณถา่นหนิในพืน้ทีส่มัปทานของ ชงิเมย (Qing Mei) ตอนกลางเกาะกาลมัินตนั ไดข้ยาย
เขา้สูพ่ืน้ทีใ่นสว่นที ่2 (จากทัง้หมด 4 สว่น) ทัง้น้ีจากการประเมนิตามมาตรฐานของ JORC (“Joint Ore Reserves 
Committee”) คาดวา่มปีรมิาณถา่นหนิประเภทซบับมิมูนัิส (sub-bituminous) กวา่ 100 ลา้นตัน 

 บาคองโคไดรั้บการอนุมัตใินการเพิม่เงือ่นไขในใบอนุญาต เพือ่ใหบ้รกิารคลังสนิคา้ครอบคลมุพืน้ทีไ่ดม้ากขึน้ พรอ้ม
กนัน้ี ยังไดท้ีด่นิแปลงใหม ่ขนาด 50,000 ตารางเมตร เพือ่สรา้งคลังสนิคา้เพิม่เตมิไดอ้กีดว้ย 

 

Performance Overview by Business Group 
 

 

 

กลุม่ธุรกจิขนสง่ มผีลขาดทนุ 7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 118 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ แตถ่า้พจิารณากําไรจากการ
ดําเนนิงานปกต ิ(normalised EBIT) จะพบวา่ผลประกอบการปรับตัวดขีึน้มาก สามารถพลกิกลับเป็นกําไร 31 ลา้น
บาท เทยีบกบัผลขาดทนุ 17 ลา้นในในไตรมาส 2 ของปีทีแ่ลว้ ทัง้นี้เนือ่งจากในไตรมาส 2 ของปีทีแ่ลว้ มกีาร
บันทกึกําไรพเิศษ 109 ลา้นบาทจากการขายสนิทรัพย ์  

กลุม่ธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน มกํีาไรทัง้สิน้ 3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 96 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นหนา้ มสีาเหตหุลักอยู่
สองประการ 1) การเร่งขายถา่นหนิขนาดเล็ก 0-5 มม ของ UMS สง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่เพิม่ขึน้เป็น
อยา่งมาก ทัง้น้ีประกอบกบัการทีอ่ตัรากําไรเบือ้งตน้ของการขายถา่นหนิขนาดเล็กไมส่งูนัก จงึทําให ้UMS ตอ้ง
ประสบภาวะขาดทนุในชว่ง 2-3 ไตรมาส ทัง้นี้เพือ่วัตถปุระสงคสํ์าคัญคอื ใหโ้รงงานสมทุรสาครไดก้ลับมาเปิดทํา
การอกีครัง้ และ 2) ยอดขายปุ๋ ยทีเ่วยีตนามตํา่กวา่ปีทีแ่ลว้ เนือ่งจากเกษตรกรทางตอนใตข้องประเทศเวยีตนามได ้
ชะลอการซือ้ปุ๋ ยมาอยูใ่นเดอืนเมษายน ซึง่ตา่งจากพฤตกิรรมในปีกอ่นหนา้อยา่งสิน้เชงิ ทีเ่กษตรกรไดเ้ริม่ซือ้ปุ๋ ย
ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธเ์พราะเกรงวา่ราคาปุ๋ ยจะขึน้  

กลุม่ธุรกจิพลงังาน มผีลขาดทนุ 68 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลขาดทนุทีน่อ้ยลงกวา่ปีทผีา่นมา รอ้ยละ 43 รายไดใ้นไตร
มาสนี ้ไมไ่ดป้รับตัวขึน้ แตต่น้ทนุและคา่ใชจ้า่ยลดลงอยา่งมสีาระสําคัญ ทัง้ของกลุม่ธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเล และ
ของกลุม่ธรุกจิขดุเจาะน้ํามันนอกชายฝ่ัง สง่ผลใหข้าดทนุลดลง 

กลุม่ธุรกจิการลงทนุ มผีลขาดทนุ 134 ลา้นบาท เพิม่ขึน้กวา่ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 8 

   

Profit contribution from Line of Businesses

Baht millions   2QFY11 2QFY12 YoY %

Transport   36 ‐7 ‐118%

Infrastructure   90 3 ‐96%

Energy   ‐120 ‐68 43%

Corporate* ‐124 ‐134 ‐8%

Net profit ‐119 ‐205 73%
* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations
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Group Transport  Highlights

 ดชัน ีBDI ทาํสถติติํา่สดุในรอบ 25 ปี 
 โทรเีซนชปิป้ิง ยงัคงประคองตวัไดด้ ี
 อตัราการขยายตวัของกองเรอืท ัว่โลกเริม่ลดลง 
 ปิโตรลฟิตย์งัคงเตบิโตและสรา้งผลกาํไรอยา่งตอ่เนือ่ง 

   

ดชัน ีBDI ทาํสถติติํา่สดุในรอบ 25 ปี 
ดัชนคีา่ระวางเรอื BDI ปรับตัวลดลงอยา่งหนักในชว่งสองเดอืนแรกของปี 2555  
ณ ตน้เดอืนกมุภาพันธ ์BDI ลดลงไปอยูท่ี ่647 จดุ เป็นสถติจิดุตํา่สดุใหม ่นับตัง้แต่
เดอืนสงิหาคม ปี 2529  คา่เฉลีย่ BDI สําหรับไตรมาสนีอ้ยูท่ี ่867 จดุ ซึง่เป็นการ
ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 36 จาก 1,365 จดุ ในไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และถา้หาก
เปรยีบเทยีบยอ้นหลังไปถงึปี 2553 จะพบวา่ คา่เฉลีย่ BDI เคยอยูท่ีร่ะดับ 3,027 จดุ 
ไดป้รับตัวลดลงมากอ่นหนา้นีแ้ลว้ถงึรอ้ยละ 55 
คา่ระวางเรอืทีป่รับตัวลดลงอยา่งหนักนีเ้ป็นผลมาจากความตอ้งการการขนสง่ของ
ประเทศจนีลดลง ประกอบกบัการทีม่เีรอืใหมส่ง่มอบเป็นจํานวนมาก นอกจากเป็น
เทศกาลตรษุจนีซึง่เป็นชว่งวันหยดุยาวแลว้ ยงัมรีายงานวา่ผูผ้ลติตา่งๆในประเทศจนี
ไมไ่ดนํ้าเขา้วตัถดุบิเพิม่ เพราะยังมสีต๊อคอยูใ่นระดับทีเ่พยีงพอตอ่การผลติ  
บรษัิท เฟิรน์เลยส์ (Fearnleys) ไดป้ระเมนิวา่ การขยายตัวของกองเรอืท่ัวโลก
ในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2555 โดยวัดจากขนาดการบรรทกุเป็นเดทเวทตัน คดิเป็น
อตัราการขยายตัวตอ่ปีถงึรอ้ยละ 12.5 ทําใหก้องเรอืท่ัวโลก ณ สิน้เดอืนมนีาคม 
2555 มจํีานวน 9,149 ลํา และขนาดบรรทกุรวมทัง้สิน้ 635 ลา้นเดทเวทตัน 
ดว้ยเหตนุี ้คา่ระวางเฉลีย่ของเรอืทกุขนาดปรับลดลงกนัถว้นหนา้ โดยทีค่า่ระวาง
เฉลีย่ของเรอืขนาด Supramax ท่ัวโลกลดลงจากไตรมาสกอ่นหนา้ถงึรอ้ยละ 41 
เหลอืเพยีง 8,679 เหรยีญสหรัฐตอ่วัน และคา่ระวางเฉลีย่ของเรอืขนาด Handysize 
กล็ดลงถงึรอ้ยละ 31 เหลอืเพยีง 6,925 เหรยีญสหรัฐตอ่วัน ซึง่กระทบตอ่ผล
ประกอบการของบรษัิทเดนิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองท่ัวโลกอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้
หลายบรษัิทถงึกบัประสบภาวะขาดทนุจากการดําเนนิงานอยา่งหนัก 

  

โทรเีซนชปิป้ิง ยงัคงประคองตวัไดด้ี
แมว้า่ภาวะอตุสาหกรรมจะตกต่ําอยา่งหนัก แตผ่ลประกอบการของ โทรเีซนชปิป้ิง ใน
ไตรมาสนีข้าดทนุนอ้ยลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 2/2554 เป็นผลขาดทนุจากการ
ดําเนนิงานกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี (normalized EBIT) อยูท่ี ่6 ลา้นบาท ทัง้ที่
รายไดจ้ากคา่ระวางลดลงรอ้ยละ 50 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นที ่1,503 ลา้นบาท เหลอื 
753 ลา้นบาท รายไดท้ีล่ดลงนีเ้ป็นผลมาจากอตัราคา่ระวางเรอืทีตํ่า่ลง ประกอบกบั
ขนาดกองเรอืทีเ่ล็กลง ผลขาดทนุจากการดําเนนิงานลดลงจาก 59 ลา้นบาทในปี
กอ่น ทัง้ทีม่รีายไดเ้พยีงแคค่รึง่เดยีวเทา่นัน้  เป็นเครือ่งพสิจูนท์ีด่วีา่กลยทุธก์ารปรับ
กองเรอืใหทั้นสมัยและมขีนาดทีเ่หมาะสม เป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ ทําให ้โทรเีซนชปิ
ป้ิง สามารถประคองตัวไดด้ขี ึน้ในภาวะตกตํา่ของอตุสาหกรรมทีย่ังคงยดืเยือ้ตอ่ไป 
ผลการดําเนนิงานเฉลีย่รายวันในไตรมาส 2/2555 สะทอ้นใหเ้ห็นถงึพัฒนาการใน
ปัจจัยพืน้ฐานทีช่ดัเจนยิง่ขึน้  อัตราคา่ระวางเรอืเฉลีย่ของโทรเีซนชปิป้ิง Time 
Charter Equivalent (“TCE”) อยูท่ี ่9,515 เหรยีญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาสกอ่น
เพยีงแคร่อ้ยละ 14 และยังสงูกวา่คา่ระวางเฉลีย่ของเรอืขนาด Supramax ท่ัวโลก 
ทัง้ทีก่องเรอืประกอบดว้ยเรอืทัง้ประเภท Supramax และ Handymax 
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กลยทุธก์ารเจาะกลุม่ลกูคา้ประกอบกบัความเชีย่วชาญในการบรหิารกองเรอืมานาน 
ทําให ้โทรเีซนชปิป้ิง สามารถใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทีส่ามารถเรยีกคา่ระวางทีส่งูกวา่
ได ้(เชน่ ทอ่เหล็ก แรน่กิเกิล้ เป็นตน้) นอกจากนี ้ยังมกีารแบง่กองเรอืบางสว่นไป
ใหบ้รกิารในภมูภิาคทีม่อีตัราคา่ระวางสงูกวา่ ทัง้หมดนีค้อืเหตผุลทีทํ่าให ้TCE ของ 
โทรเีซนชปิป้ิง นัน้มคีา่เฉลีย่ทีส่งูกวา่ตลาดโดยรวม 
โครงสรา้งตน้ทนุยังคงดตีอ่เนือ่ง คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของเรอืลดลงจากไตร
มาสทีแ่ลว้อกีรอ้ยละ 17 อนัเป็นผลมาจากการปรับปรงุการบรหิารการจัดเก็บอปุกรณ์
และชิน้สว่นสํารอง การรวมศนูยก์ารจัดซือ้ และการลดปรมิาณการใชน้ํ้ามันเครือ่ง 
(lube oil) ใหเ้หลอืเทา่ทีจํ่าเป็น  กองเรอืทีทั่นสมัยและการซอ่มบํารงุบนเรอืชว่ยให ้
โทรเีซนชปิป้ิง สามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ซอ่มอูแ่หง้ไดอ้ยา่งมาก ซึง่การ
ลดจํานวนวนัในการเขา้ซอ่มอูแ่หง้นัน้ หมายถงึการเพิม่จํานวนวันในการใหบ้รกิาร
เดนิเรอืน่ันเอง  ทัง้หมดน้ีคอืปัจจัยทีช่ว่ยใหผ้ลขาดทนุการดําเนนิงานเฉลีย่รายวันใน
ไตรมาสนีล้ดลงไปเกอืบรอ้ยละ 50 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัในปีกอ่น  
กระบวนการบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้นี้ จะเป็นฐานใหผ้ลประกอบการฟ้ืน
ตัวไดทั้นททีีอ่ตัราคา่ระวางเรอืปรับตัวสงูขึน้ ในชว่ง 6 สปัดาหแ์รกของไตรมาสที ่3 
(เดอืนเมษายน-มถินุายน) คา่ระวางเฉลีย่ของเรอืขนาด Supramax ท่ัวโลกมี
แนวโนม้ทีด่ขี ึน้ โดยคา่เฉลีย่ในชว่ง 6 สปัดาหแ์รกสงูกวา่คา่เฉลีย่ของไตรมาส 
2/2555 อยูร่อ้ยละ 23 ซึง่จะมสีว่นชว่ยใหผ้ลการดําเนนิงานดขีึน้ในชว่งครึง่ปีหลัง 
ในไตรมาส 2/2555 โทรเีซนชปิป้ิง มเีรอืใหบ้รกิารเฉลีย่จํานวนทัง้สิน้ 16.3 ลํา โดย
เป็นเจา้ของเองจํานวนทัง้สิน้ 15 ลํา (Handymax 9 ลํา และ Supramax  6 ลํา) 
และมรีะวางบรรทกุเฉลีย่ตอ่ลําที ่43,925 เดทเวทตันและมอีายเุฉลีย่ 11.3 ปี ทัง้นี ้
คาดวา่จะมกีารสง่มอบเรอื Supramax ทีส่ัง่ตอ่ใหม ่ขนาด 53,000 เดทเวทตันใน
เดอืนสงิหาคมทีจ่ะถงึน้ีหนึง่ลํา และในชว่งไตรมาส 2 ของปี 2556 อกีหนึง่ลํา 

 

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. 

Average Daily Operating Results (USD/Day)
 USD/Day   2Q FY11** 1Q FY12 2Q FY12 %yoy %qoq

 USD/THB Rate (Daily Average)   30.56 31.02 31.00 1% 0%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $10,468 $11,105 $9,515 ‐9% ‐14%

     TCE Rate of Owned Fleet   $11,553 $11,406 $9,673 ‐16% ‐15%

     TCE Rate of Chartered‐In   ‐$1,085 ‐$301 ‐$158 85% 48%

 Vessel operating expenses (owner expenses) $5,347 $4,541 $3,773 ‐29% ‐17%

 Dry‐docking expenses   $1,474 $979 $925 ‐37% ‐5%

 General and administrative expenses   $1,494 $1,921 $1,639 10% ‐15%

 Financial costs   $213 $213 $207 ‐3% ‐3%

 Depreciation   $4,085 $4,146 $4,087 0% ‐1%

 Operating earnings* ‐$2,146 ‐$696 ‐$1,116 48% ‐60%
*The per day basis is calculated based on available service 
**Restated in compliance with IFRS
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Owned fleet

Fleet data summary
2Q FY11 1Q FY12 2Q FY12 %yoy %qoq

Average DWT   31,463 43,864 43,925 40% 0%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

2,294 1,380 1,365 ‐40% ‐1%

Available service days for owned fleet
 (2)

1,959 1,331 1,339 ‐32% 1%

Operating days for owned fleet
 (3) 

1,952 1,326 1,308 ‐33% ‐1%

Owned fleet utilisation
 (4) 

99.6% 99.7% 97.7% ‐2% ‐2%

Voyage days for chartered‐in fleet   636 205 171 ‐73% ‐16%

Average number of vessels
 (5)  

28.8 16.6 16.3 ‐43% ‐2%
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อตัราการขยายตวัของกองเรอืท ัว่โลกเริม่ลดลง 
การทีอ่ตุสาหกรรมเดนิเรอืรุง่เรอืงเฟ่ืองฟอูยา่งมากในชว่งปี 2548-2551 ทําใหย้อด
การสัง่ตอ่เรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองท่ัวโลกพุ่งสงูขึน้ถงึ 5 เทา่จากระดับ 50-60 
ลา้นเดทเวทตันในปี 2548 กลายเป็น 260 กวา่ลา้นเดทเวทตนัในกลางปี 2551 การ
ตอ่เรอืจะใชเ้วลาประมาณ 3-4 ปี ขึน้อยูก่บัขนาดของเรอื ฉะนัน้จํานวนเรอืมหาศาลนี้
ไดท้ยอยเขา้สูต่ลาด ทําใหก้องเรอืท่ัวโลกเตบิโตขึน้เกอืบรอ้ยละ 60 เป็น 635 ลา้น
เดทเวทตันภายในเดอืน มนีาคม 2555 เป็นการเพิม่ของเรอืทีพ่รอ้มจะใหบ้รกิารใน
อตัราทีส่งูกวา่การเพิม่ในสว่นของความตอ้งการใชเ้รอืเป็นอยา่งมาก ทําใหเ้กดิภาวะ
กองเรอืลน้ตลาดขัน้รนุแรง 

อยา่งไรกด็ ียังมสีญัญาณบวกใหเ้ห็นอยูบ่า้ง กําหนดการสง่มอบเรอืใหมใ่นอกีสองปี
ขา้งหนา้ แสดงใหเ้ห็นวา่อตัราการขยายตัวของกองเรอืท่ัวโลกลดลงกวา่ในชว่งสองปี
ทีผ่า่นมา บรษัิท เฟิรน์เลยส์ ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2555 ไดค้าดการณว์า่ จะมเีรอืใหม่
อกีประมาณ 174 ลา้นเดทเวทตันทีจ่ะทยอยเขา้สูต่ลาดในชว่ง 2-3 ปีขา้งหนา้ คดิ
เป็นอตัราการขยายตัวทีร่อ้ยละ 27 (ไมร่วมการปลดระวางเรอื) เป็นอตัราการขยายตัว
ทีตํ่่าเมือ่เทยีบกบัอตัราการขยายตัวรอ้ยละ 50 ในชว่งเดอืนเมษายน 2552 ถงึ เดอืน
มนีาคม 2555  กองเรอืโลกมโีอกาสทีจ่ะขยายตัวไปถงึ 800 ลา้นเดทเวทตนั ถา้ไมม่ี
การปลดระวางอยา่งจรงิจัง ดังนัน้โอกาสในการทีค่า่ระวางเรอืจะฟ้ืนตัวอยา่งมี
นัยสําคัญใน 2-3 ปีขา้งหนา้นัน้ เป็นไปไดค้อ่นขา้งยาก 

ภาวะคา่ระวางเรอืตกตํา่นี ้สง่ผลใหบ้รษัิทเดนิเรอืท่ัวโลกมผีลประกอบการทีต่กตํา่ลง
ตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 2552  บรษัิทเดนิเรอืทีม่หีนีส้งู จะเริม่มปัีญหาในการจา่ยดอกเบีย้
หรอืคนืเงนิตน้ หลายบรษัิทถกูบังคับใหป้รับโครงสรา้งหรอืยืน่ลม้ละลาย แตสํ่าหรับ
บรษัิทเดนิเรอืทีฐ่านะการเงนิยังคงแข็งแกรง่ ณ จดุตํา่สดุของของวฏัจักรคอืโอกาส
ในการลงทนุหรอืหาซือ้เรอืมอืสอง ปัจจัยหลักทีจ่ะทําใหโ้ทรเีซนมผีลประกอบการใน
อนาคตทีด่ไีดค้อื ความสามารถในการลงทนุซือ้เรอืทีทั่นสมัย ในราคาทีตํ่า่ ทัง้นีเ้พือ่
การเพิม่มลูคา่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระยะยาว ดังนัน้โทรเีซนชปิป้ิง จงึยังคงเกาะตดิ
สถานการณ ์เฝ้ามองหาโอกาสอนัดทีีผ่า่นเขา้มา แตจ่ะไมผ่ลผีลามซือ้เรอืมอืสอง
หากราคายังไมเ่หมาะสม  

  ปิโตรลฟิตย์งัคงเตบิโตและสรา้งผลกาํไรอยา่งตอ่เนือ่ง 
ผลการดําเนนิงานของปิโตรลฟิตใ์นไตรมาส 2/2555 นียั้งคงแข็งแกรง่ มกํีาไร
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จากการปรับปรงุการบรหิารจัดการตน้ทนุเรอื  ยิง่ไปกวา่นัน้ ดว้ย
กระแสเงนิสดทีแ่ข็งแกรง่ ทําให ้ปิโตรลฟิต ์สามารถคนืหนีไ้ดบ้างสว่น ตน้ทนุทาง
การเงนิจงึลดลงรอ้ยละ 14 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ทําใหกํ้าไรสทุธสิามารถ
เตบิโตไดถ้งึรอ้ยละ 19 โดยทีไ่มต่อ้งพึง่พาการเตบิโตของรายไดร้วม และจากการที่
สกลุเงนิเปโซของฟิลปิปินสแ์ข็งคา่ขึน้ จงึทําใหส้ว่นแบง่ผลกําไรใหก้บั TTA คดิเป็น
เงนิบาทเตบิโตขึน้ถงึรอ้ยละ 23 และเป็นสดัสว่นสว่นแบง่กําไรทีส่งูทีส่ดุ ปิโตรลฟิต์
นับเป็นการลงทนุในการกระจายธรุกจิทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของ TTA 

เน่ืองดว้ยปิโตรลฟิตม์รีปูแบบของธรุกจิทีน่ิง่และมกีารเตบิโตทีม่ั่นคง ปิโตรลฟิตจ์งึมี
สว่นชว่ยลดผลกระทบอนัเกดิจากความผันผวนของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง 
ในชว่งไตรมาส 2/2555 ปิโตรลฟิตไ์ดบ้รหิารกองเรอืใหม ่(ทีม่อีายเุฉลีย่ประมาณ 10 
ปี) ประกอบดว้ยเรอืทัง้หมด 10 ลํา เป็นเรอืแทงเกอรข์นสง่น้ํามันและกา๊ซธรรมชาต ิ
ปรมิาตรบรรทกุรวมของกองเรอืประมาณ 41 ลา้นลติร มเีสน้ทางการขนสง่เชือ่มโยง
ทา่เรอืระหวา่งหมูเ่กาะนอ้ยใหญข่องฟิลปิปินส ์
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Group Infrastructure  Highlights

 UMS เรง่ดาํเนนิการเพือ่ใหเ้ปิดโรงงานทีส่มทุรสาครไดอ้กีคร ัง้ 
 ยอมสละผลกําไรในระยะส ัน้ เพือ่ปจัจยัพืน้ฐานทีแ่ข็งแกรง่ในปีหนา้ 
 บาคองโค: ปีนีเ้กษตรกรเร ิม่ซือ้ปุ๋ ยชา้กวา่ปีทีแ่ลว้ 
 ไดท้ีด่นิเพิม่ เพือ่ขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ 

 
 
 
 
 
 

 

UMS เรง่ดาํเนนิการเพือ่ใหเ้ปิดโรงงานทีส่มทุรสาครไดอ้กีคร ัง้ 
หนึง่ปัญหาใหญท่ีเ่กดิกบั UMS ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2554 คอืการทีโ่รงงานที่
สมทุรสาครถกูสัง่ปิด หลังจากการชมุนุมประทว้งโรงงานถา่นหนิของชมุชน ซึง่
หน่วยงานราชการทีจั่งหวดัสมทุรสาครไดกํ้าหนดเงือ่นไขสําหรับการไดรั้บอนุญาตให ้
โรงงานกลับมาเปิดดําเนนิการอกีครัง้ โดยหนึง่ในขอ้ทีสํ่าคัญคอื ตอ้งขนยา้ยสต็อค 
ถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ออกจากโรงงานใหห้มด 
ณ วนัทีโ่รงงานสมทุรสาครถกูสัง่ปิด มสีต็อคถา่นหนิขนาด 0-5 มม. อยูป่ระมาณ 
400,000 ตัน ตัง้แตนั่น้มา โรงงานทีอ่ยธุยาตอ้งเรง่กําลังการผลติขึน้มาชดเชยและ
ขนถา่นหนิทีคั่ดขนาดแลว้ขึน้รถบรรทกุจากอยธุยามาสง่ใหล้กูคา้ในแถบสมทุรสาคร
แทน จากนัน้ในเดอืนตลุาคม โรงงานทีอ่ยธุยาก็ตอ้งประสบกบัวกิฤตน้ําทว่มครัง้ใหญ่
ปีทีแ่ลว้ ซึง่กวา่จะกลับมาดําเนนิการไดต้ามปกตกิ็เขา้สูช่ว่งเดอืนมกราคม 2555 แลว้ 
เงือ่นไขสองประการที ่UMS จะตอ้งทําเพือ่ใหโ้รงงานสมทุรสาครกลับมาเปิด
ดําเนนิงานไดอ้กีครัง้คอื 1) ขนยา้ยสต็อคถา่นหนิขนาด 0-5 มม. จํานวน 400,000 
ตันออกจากพืน้ที ่และ 2) การปรับปรงุทา่เทยีบเรอืสําหรับการขนถา่ยถา่นหนิ 

ชว่งหลังวกิฤตน้ําทว่ม ปรมิาณความตอ้งการถา่นหนิดดีตัวสงูอกีครัง้จากความ
ตอ้งการซเีมนตท์ีเ่พิม่ขึน้  ซึง่ตรงกับจังหวะทีท่างราชการไดอ้นุญาตให ้UMS ขนถา่น
หนิขนาด 0-5 มม.ออกจากโรงงานสมทุรสาครไดต้ัง้แตเ่ดอืนธันวาคม ดังนัน้ UMS 
จงึสามารถขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม.ใหก้บัโรงงานซเีมนตใ์นจังหวดัสระบรุไีดเ้ป็น
จํานวนมาก 
ยอมสละผลกําไรในระยะส ัน้ เพือ่ปจัจยัพืน้ฐานทีแ่ข็งแกรง่ในปีหนา้ 
ในไตรมาสนี ้UMS มยีอดจําหน่ายถา่นหนิรวมประมาณ 428,000 ตัน ซึง่มผีลทําให ้
ยอดขายพุง่ขึน้ไปสงูถงึ 1.044 พันลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 54 จากปีกอ่น โดยท่ัวไป
ราคาจําหน่ายของถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ไมส่งูมากเมือ่เทยีบกบัราคาถา่นหนิทีม่ี
ขนาดใหญก่วา่ จงึกดดันใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ลดลงคอ่นขา้งมากจากรอ้ยละ 22 ในปี
กอ่น เหลอืเพยีงเป็นรอ้ยละ 11 ในไตรมาสนี ้ ยิง่ไปกวา่นัน้ UMS ยังตอ้งขนถา่นหนิ
ขนาด 0-5 มม.ดว้ยรถบรรทกุจากโรงงานสมทุรสาครไปสง่ลกูคา้ในจังหวัดสระบรุ ีใน
ขณะเดยีวกนัก็ตอ้งสง่ถา่นหนิทีแ่ยกขนาดแลว้จากโรงงานอยธุยากลับมาใหล้กูคา้ใน
จังหวัดสมทุรสาคร ทําใหม้คีา่ใชจ้า่ยในการขนสง่เพิม่ขึน้ ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นใน
คา่ใชจ้า่ยจากการขายทีเ่พิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 72 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น สง่ผลให ้UMS มี
ผลขาดทนุกอ่นหักภาษี ดอกเบีย้ คา่เสือ่มและคา่ตัดจําหน่าย EBITDA จํานวน 15 
ลา้นบาท UMS คาดวา่จะยังคงมแีรงกดดันตอ่อตัรากําไรเชน่นี้ไปอกี 2-3 ไตรมาส 
จนกวา่การเรง่ระบายถา่นหนิขนาด 0-5 มม.ออกจากโรงงานสมทุรสาครจะแลว้เสร็จ 
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UMS' income statement*
Baht millions 2QFY11 2QFY12 %yoy

Total Revenues 676              1,044           54%

Total costs 527              930              77%

Gross profits 149              114              ‐24%

%Gross margins 22% 11% ‐11%

SG&A 75                129              72%

EBITDA 75                (15)               ‐120%

%EBITDA margins 11% ‐1% ‐12%

EBIT 61                (35)               ‐158%

*as consolidated on TTA's P&L
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การเรง่จําหน่ายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ถอืเป็นกลยทุธสํ์าคัญในการฟ้ืนฟู
ความสามารถในการทํากําไรของ UMS ในอนาคต เพราะเมือ่สต็อคถา่นหนิถกูขาย
ออกไปจนหมด  โรงงานของ UMS ทัง้สองแหง่กจ็ะสามารถกลับไปใหบ้รกิารลกูคา้
ในเขตพืน้ทีข่องตนเองได ้ยิง่ไปกวา่นัน้ UMS ยังจะสามารถกลับไปดําเนนิการ
โครงการผลติถา่นป้ันเม็ด เพือ่เพิม่มลูคา่ใหก้บัถา่นหนิขนาดเล็ก และชว่ยใหกํ้าไรดี
ขึน้ตามแผนทีว่างไวแ้ตแ่รก 

UMS เริม่มกีารบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนในการดําเนนิงาน (working capital 
improvement) ทีด่ขี ึน้ในไตรมาสที ่2/2555 นี ้การเร่งจําหน่ายถา่นหนิขนาด 0-5 
มม.คอืการแปลงสนิคา้คงเหลอื (inventories) ใหเ้ป็นเงนิสด ซึง่สามารถนําไปใช ้
จา่ยคนืหนี ้เพือ่ใหค้า่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ลดลงได ้และเมือ่โรงงานสมทุรสาครกลับมา
เปิดทําการไดอ้กีครัง้ จะชว่ยใหผ้ลประกอบการของ UMS พลกิกลับเป็นกําไรที่
แข็งแกรง่ขึน้กวา่เดมิทนัท ี สําหรับในชว่ง 2-3 ไตรมาสขา้งหนา้นี ้UMS กําลังเรง่หา
แนวทางทีจ่ะชว่ยลดผลกระทบตอ่อตัรากําไรในระยะสัน้ ซึง่น่าจะมกีารประกาศให ้
ทราบโดยท่ัวกนัตอ่ไป  

  บาคองโค: ปีนีเ้กษตรกรเร ิม่ซือ้ปุ๋ ยชา้กวา่ปีทีแ่ลว้ 
รายไดจ้ากการขายปุ๋ ยของบาคองโคในไตรมาสนีล้ดลงจากปีกอ่นรอ้ยละ 6 มาอยูท่ี ่
667 ลา้นบาท   ปรมิาณการขายปุ๋ ย NPK นอ้ยลงจากปีกอ่นรอ้ยละ 17 มาอยูท่ี ่
34,786 ตัน ในขณะทีร่าคาปุ๋ ยยังคงทรงตัวในระดับทีค่อ่นขา้งสงู 

ผลการดําเนนิงานของบาคองโคยังแปรผันไปตามฤดกูาลคอ่นขา้งชดัเจน  ความ
ตอ้งการใชปุ้๋ ยจะสงูในชว่งกอ่นเขา้สูฤ่ดเูพาะปลกู ในปี 2554 การเกบ็เกีย่วผลติผล
ทางการเกษตรเสร็จสิน้เร็วกวา่ปกต ิ ประกอบกบัราคาปุ๋ ยมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ ทํา
ใหเ้กษตรกรเริม่ซือ้ปุ๋ ยตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์1-2 เดอืนกอ่นฤดเูพาะปลกูปกตซิึง่อยู่
ในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน  ในปี 2555 ฤดกูาลเพาะปลกูเริม่ตามปกตใินเดอืน
มนีาคมและเมษายน แตเ่นือ่งจากราคาปุ๋ ยมแีนวโนม้ลดตํา่ลง ผนวกกบัการทีฝ่นมา
ลา่ชา้ ทําใหเ้กษตรกรสว่นใหญร่อจนนาทสีดุทา้ยจงึจะซือ้ปุ๋ ย ไมไ่ดซ้ือ้เกบ็ตนุไว ้
ลว่งหนา้เหมอืนปีกอ่น การซือ้ปุ๋ ยของเกษตรกรจงึกลับมาสูภ่าวะปกตใินไตรมาสนี้  

 

 
 

ราคาวัตถดุบิในการผลติปุ๋ ยลดลงเล็กนอ้ย ทําใหอ้ัตรากําไรขัน้ตน้ในไตรมาส 2/2555
อยูท่ีร่อ้ยละ 10 ดกีวา่ไตรมาสทีแ่ลว้เล็กนอ้ย แตย่ังตํา่กวา่ไตรมาสเดยีวกนัของปี
กอ่นทีร่อ้ยละ 14  ถงึแมว้า่กําไรจากการดําเนนิงานกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม 
และคา่ตัดจําหน่าย EBITDA ในไตรมาส 2/2555 จะลดลง แตบ่าคองโคกย็ังคงเป็น
หนึง่ในการลงทนุเพือ่กระจายธรุกจิทีด่ ีสามารถสรา้งกระแสเงนิสดและทํากําไรทีด่ี
ใหก้บั TTA ได ้

  ไดท้ีด่นิเพิม่ เพือ่ขยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้ 
ในเดอืนกมุภาพันธ ์2555 บาคองโคไดรั้บการอนุมัตใินการเพิม่เงือ่นไขในใบอนุญาต 
เพือ่ใหบ้รกิารคลังสนิคา้ครอบคลมุพืน้ทีไ่ดม้ากขึน้ พรอ้มกันนี ้ยังไดท้ีด่นิแปลงใหม ่
ขนาด 50,000 ตารางเมตร เพือ่สรา้งคลังสนิคา้เพิม่เตมิไดอ้กีดว้ย เป็นการลงทนุโดย
ใชก้ระแสเงนิสดทีบ่าคองโคหาไดเ้อง โดยทีด่นิดังกลา่วจะถกูโอนกรรมสทิธิม์าใหบ้า
คองโคภายในเดอืนพฤษภาคม ในขณะที ่บาคองโคกําลังอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา

Baconco's income statement*
Baht millions 2QFY11 2QFY12 %yoy

Total Revenues 708              667              ‐6%

Total costs 610              601              ‐1%

Gross profits 98                66                ‐32%

%Gross margins 14% 10% ‐4%

EBITDA 77                43                ‐44%

%EBITDA margins 11% 6% ‐4%

EBIT 76                39                ‐49%

*as consolidated on TTA's P&L
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วางผังการสรา้งคลังสนิคา้บนทีด่นิผนืใหมน่ี้ ไดม้ลีกูคา้จํานวนมากทีส่นใจและตดิตอ่
เขา้มาเพือ่ขอเชา่พืน้ทีค่ลังสนิคา้แลว้ ถา้พจิารณาจากขนาดของทีด่นิ แนวโนม้
เบือ้งตน้คอื คลงัสนิคา้แหง่ใหมน่ีน่้าจะทําใหบ้าคองโคมพีืน้ทีใ่หเ้ชา่เพิม่เตมิอกี
ประมาณ 30,000 ตารางเมตร 

ปรมิาณความตอ้งการบรกิารโลจสิตกิสใ์นประเทศเวยีตนามตอนใตยั้งคงเพิม่ขึน้ 
พืน้ทีค่ลังสนิคา้ของกลุม่ทีเ่พิง่เปิดตัวไปเมือ่ตน้เดอืนมกราคมทีผ่า่นมาไดถ้กูจับจอง
เต็มพืน้ทีแ่ลว้นับตัง้แตว่นัแรกทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 

การใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรถอืเป็นกลยทุธสํ์าคัญของ TTA ในประเทศ
เวยีตนามตอนใต ้โทรเีซน วนิามา โลจสิตกิส,์ บาคองโค และบาเรยี เซเรส เป็น
สว่นผสมทีล่งตัวและทําใหก้ลุม่บรษัิทนี ้กลายเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบบรูณา
การ ทีส่ามารถใหบ้รกิารการขนสง่ทางบกและทางทะเล คลงัสนิคา้ พืน้ทีบ่รรจภุณัฑ ์
การสง่สนิคา้ และกระบวนการทางศลุกากร  โดยบรกิารโลจสิตกิสเ์หลา่นีเ้ป็นตัว
สนับสนุนการขยายตัวของทา่เรอืน้ําลกึบาเรยีเซเรสที ่TTA ถอืหุน้อยูทั่ง้สิน้ 20%  
ในไตรมาส 2/2555 นี ้บาเรยีเซเรสมสีว่นแบง่กําไรให ้TTA ทัง้สิน้ 8.2 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 
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Group Energy  Highlights

 ผลการดาํเนนิงานของเมอรเ์มดปรบัตวัดขี ึน้อยา่งเห็นไดช้ดั 
 ธุรกจิวศิวกรรมใตท้ะเลควา้สญัญาจา้งงานในแถบตะวนัออกกลางถงึ 3 ฉบบั 
 เรอืขดุเจาะนํา้มนั/เรอืสนบัสนนุ ไดร้บัการจา้งงานเต็มในครึง่หลงัของปี  
 แนวโนม้ของตลาดเรอืขดุเจาะแบบ Jack-up ยงัคงสดใส 
 งานสํารวจเหมอืงถา่นหนิบนพืน้ทีส่มัปทานกลางเกาะกะลมินัตนัยงัคงดาํเนนิการไปอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
 

 

ผลการดาํเนนิงานของเมอรเ์มดปรบัตวัดขี ึน้อยา่งเห็นไดช้ดั 
โดยปกต ิในชว่งเดอืนมกราคม-มนีาคม จะเป็นชว่งทีม่กีจิกรรมงานวศิวกรรมใตท้ะเล
ของเมอรเ์มดคอ่นขา้งตํ่า เน่ืองจากเป็นฤดมูรสมุในแถบเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
ถงึแมก้ระนัน้ อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลยังปรับตัวสงูขึน้ตอ่เนือ่ง 
อยูท่ีร่อ้ยละ 59 ในไตรมาสนี ้ซึง่มาจากการปลอ่ยเชา่เรอืเป็นหลัก  

ทัง้น้ี รายไดร้วมของเมอรเ์มดลดลงรอ้ยละ 13 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา
เน่ืองจากเรอืขดุเจาะ MTR-2 ตอ้งเขา้รับการซอ่มบํารงุเป็นเวลา 3 สปัดาห ์และได ้
กลับมาทํางานตามปกตใินเดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา 

        

 
 

ความสามารถในการทํากําไรของเมอรเ์มดปรับตัวดขีึน้อยา่งมากในไตรมาส 2/2555 
นี ้ถงึแมว้า่รายไดจ้ะลดลง แตกํ่าไรเบือ้งตน้ปรับตัวสงูขึน้รอ้ยละ 71 อนัเนือ่งมาจาก
การบรหิารตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ ผลจากการปรับสญัญาจา้งงานลกูเรอื
และผลจากการใชบ้รกิาร shared service จากกลุม่ TTA (เชน่ บรกิารจัดซือ้) ทําให ้
MOS สามารถลดตน้ทนุในการจัดการเรอืและตน้ทนุของงานทีไ่ดรั้บการวา่จา้งตา่งๆ 
อยา่งมากมาตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม 2554 มีผ่า่นมา การขยายตวัของกําไรขัน้ตน้ ชว่ย
สง่ใหก้ําไรจากการดําเนนิงาน EBITDA ของเมอรเ์มดในไตรมาส 2/2555 นีเ้พิม่
สงูขึน้จากปีกอ่น 100 ลา้นบาท ดังนัน้ผลขาดทนุกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี EBIT ใน
ไตรมาสนี ้จงึลดลงถงึรอ้ยละ 62 เหลอืเพยีง 53 ลา้นบาทจาก 142 ลา้นบาทของ
ชว่งเวลาเดยีวกนัในปีกอ่น 

  ธุรกจิวศิวกรรมใตท้ะเลควา้สญัญาจา้งงานในแถบตะวนัออกกลางถงึ 3 ฉบบั 
จากการทีร่าคาน้ํามัน (spot price) ทรงตัวอยูเ่หนือ 100 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล อปุ
สงคต์อ่งานบรกิารนอกชายฝ่ังจงึยังคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่โลก และบรษัิทยอ่ย
ของเมอรเ์มดทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ อันไดแ้ก ่Subtech และ Seascape ตา่งกไ็ดรั้บ
ประโยชนแ์นวโนม้อปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้นี ้

ในเดอืนเมษายน 2555 บรษัิท Subtech ควา้สญัญาจา้งงานเพือ่ใหบ้รกิารวศิวกรรม
ใตน้ํ้าทะเลจํานวน 3 ฉบับ มลูคา่รวม 14 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ทัง้จากลกูคา้รายใหม่
และลกูคา้เดมิทีเ่ป็นผูดํ้าเนนิธรุกจิน้ํามันและกา๊ซธรรมชาตใินภมูภิาคตะวนัออกกลาง 

สญัญาสองฉบับแรกมมีลูคา่ประมาณ 5.8 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยเป็นการจา้งเรอื 
เอ็มว.ีเมอรเ์มด สยาม (M.V. Mermaid Siam) ซึง่เป็นเรอืสนับสนุนการประดาน้ําทีม่ี
ระบบควบคมุการดําน้ําลกึ ใหทํ้างานในน่านน้ําอา่วเปอรเ์ซยี โดยในขณะนี ้เรอืเมอร์
เมด สยาม ไดเ้ริม่ตน้การปฏบัิตงิานภายใตส้ญัญาฉบับแรกแลว้  สําหรับสญัญาฉบับ
ทีส่ามนัน้ มมีลูคา่ราว 8.2 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยเป็นสญัญาวา่จา้งการใหบ้รกิาร

Mermaid's income statement*
Baht millions 2QFY11 2QFY12 %yoy

Total Revenues 1,144           996              ‐13%

Total costs 981              716              ‐27%

Gross profits 163              280              71%

SG&A 133              149              12%

EBITDA 31                131              329%

%EBITDA margins 3% 13%

EBIT (142)             (53)               62%
*as consolidated on TTA's P&L
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ระบบและอปุกรณสํ์าหรับดําน้ําลกึ ตลอดจนบรกิารสนับสนุนการประดาน้ําดา้นอืน่ๆ 
เป็นระยะเวลานานกวา่ 2 ปี ในบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยีเชน่กนั โดยจะเริม่ใหบ้รกิารใน
เดอืนพฤษภาคมศกนีเ้ป็นตน้ไป 

สญัญาทัง้สามฉบับสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความพยายามของเมอรเ์มด ในการทีจั่ดระบบ
การบรหิารงานของบรษัิทในกลุม่ธรุกจิวศิวกรรมใตน้ํ้าทะเลทัง้หมด ดว้ยความมุง่ม่ัน
ในแนวคดิทีจ่ะใหบ้รกิารคณุภาพสงูไดเ้ทา่เทยีมกนัในทกุๆภมูภิาคทีเ่ราใหบ้รกิาร 

ธรุกจิงานบรกิารวศิวกรรมใตน้ํ้าทะเลมแีนวโนม้ทีด่มีากในปี 2556 ความตอ้งการใช ้
บรกิารจะเตบิโตในอัตราทีส่งูกวา่การขยายตัวของกองเรอืเนือ่งจากราคาน้ํามันโลกที่
ยังคงอยูใ่นระดบัทีค่อ่นขา้งสงู แตค่วามตอ้งการใชบ้รกิารวศิวกรรมใตท้ะเลจะเตบิโต
มากนอ้ยแลว้แตภ่มูภิาค โดยมแีนวโนม้วา่จะมจีา้งงานมากในแถบน่านน้ําอนิโดนเีซยี 
ตะวันออกกลาง และแอฟรกิาตะวันตก  จากการที ่MOS มโีครงสรา้งตน้ทนุทีด่ขี ึน้ จะ
ชว่ยทําใหส้ามารถเก็บเกีย่วผลประโยชนจ์ากกจิกรรมและการจา้งงานทีม่ากขึน้ ซึง่จะ
ชว่ยใหทํ้ากําไรไดด้ขีึน้ 

 
  
เรอืขดุเจาะนํา้มนั/เรอืสนบัสนนุ ไดร้บัการจา้งงานเต็มในครึง่หลงัของปี  
ในไตรมาส 1/2555 เมอรเ์มดประกาศวา่ เรอื MTR-1 ไดรั้บสญัญาวา่จา้งมลูคา่ 4.9 
ลา้นเหรยีญสหรัฐ ใหทํ้าหนา้ทีเ่ป็นเรอืสนับสนุนการทํางานนอกชายฝ่ัง เป็นสญัญา
จา้งงานระยะเวลา 150 วัน โดยจะเริม่ในวันที ่9 พฤษภาคม 2555 
MTR-2 กไ็ดรั้บการตอ่สญัญาอกี 6 เดอืน โดยจะเริม่จากกลางเดอืนพฤษภาคมไป
จนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายน 2555 โดยเป็นสญัญาทีม่มีลูคา่ 16.1 ลา้นเหรยีญสหรัฐ  
เรอืขดุเจาะ/เรอืสนับสนุนทัง้สองลําของเมอรเ์มดมงีานรองรับตลอดครึง่หลังของปี 
2555 ทัง้หมดเป็นสญัญาณบง่ชีใ้หเ้ห็นถงึเม็ดเงนิทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ใชใ้นการสํารวจและ
การผลติน้ํามันและก็าซธรรมชาตนิอกชายฝ่ังท่ัวโลก 

  แนวโนม้ของตลาดเรอืขดุเจาะแบบ Jack-up ยงัคงสดใส  
บรษัิท เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ (AOD) ไดส้ัง่ตอ่เรอืขดุเจาะแบบ jack-up จํานวน 3 
ลํากบับรษัิท Keppel FELS Limited ในประเทศสงิคโปร ์เรอืขดุเจาะแบบ jack-up 
ทัง้สามลํามกีําหนดสรา้งเสร็จในปี 2556  โดยในขณะนีก้ารดําเนนิการกอ่สรา้ง
เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้ 
ความตอ้งการใชเ้รอืขดุเจาะแบบ jack-up ท่ัวโลกมกีารปรับตัวดขีึน้เรือ่ยๆ จากบท
วเิคราะหข์อง Pareto Securities พบวา่ จํานวนเรอืขดุเจาะแบบ jack-up ทีถ่กูพัก
งาน warm-stacked และ cold-stacked ในอดตี ลดลงอยา่งมากในชว่ง 18 เดอืนที่
ผา่นมา เมือ่เดอืนตลุาคม 2554 มเีรอืขดุเจาะทีถ่กูพักงานทัง้สิน้ 130 ลํา แตใ่นเดอืน
นี ้พฤษภาคม 2555 ลดลงมาเหลอืเพยีง 74 ลํา พรอ้มกบัอตัราคา่จา้งเฉลีย่รายวัน
เพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 30-50 จนถงึจดุทีคุ่ม้ทนุกบัการนําเรอืเกา่ออกมาทํางานไดใ้หมไ่ด ้ 
สง่ผลใหอ้ตัราการใชง้านของ rigs ท่ัวโลกเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 88 โดยเป็นผลมาจาก
ปรมิาณความตอ้งการใชง้านทีเ่พิม่สงูขึน้ในแถบแอฟรกิาตะวันตก เม็กซโิก 
ตะวันออกกลาง และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ อัตราการใชง้านของเรอืขดุเจาะแบบ 
jack-up ตัวใหม่ๆ  ทีส่รา้งขึน้หลังจากปี 2533 ทีม่ขีนาดความลกึมากกวา่ 300 เมตร 
ยังคงสงูกวา่รอ้ยละ 90 เนือ่งมาจากมคีวามตอ้งการการใชง้านเรอืขดุเจาะทีม่ี
คณุสมบัตเิฉพาะตัวสงูเพิม่ขึน้อยา่งมากในเกอืบทกุภมูภิาค  

พัฒนาการของตลาดโดยรวม แสดงใหเ้ห็นถงึแนวโนม้เชงิบวก ของความตอ้งการใช ้
เรอืขดุเจาะ อัตราการใชป้ระโยชน ์หว้งเวลาของสญัญา และอตัราคา่จา้งรายวัน ใน
สถานการณเ์ชน่น้ี บรษัิทน้ํามนัตา่งๆ ยังคงเลอืกทีจ่ะวา่จา้งเรอืรุน่ใหม่ๆ ทีม่ขีดี
ความสามารถทางเทคนคิทีด่กีวา่ และมคีวามคลอ่งตัวในการปฏบัิตงิานเหนือกวา่เรอื
รุน่เกา่ 
จากการเฝ้าสงัเกตการณแ์ละภาวะตลาดทีพั่ฒนาไปในทางทีด่ ี AOD ยังคงมอง
แนวโนม้ตลาดในเชงิบวกและอนาคตทีส่ดใสสําหรับเรอืขดุเจาะแบบ jack-up 
คณุภาพสงูทัง้สาม 
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งานสํารวจเหมอืงถา่นหนิบนพืน้ทีส่มัปทานกลางเกาะกะลมินัตนัยงัคง
ดาํเนนิการไปอยา่งตอ่เนือ่ง  
การสํารวจเพือ่ประเมนิปรมิาณถา่นหนิในพืน้ทีส่มัปทานของ ชงิเมย (Qing Mei) 
ตอนกลางเกาะกาลมัินตัน ไดข้ยายเขา้สูพ่ืน้ทีใ่นสว่นที ่2 (จากทัง้หมด 4 สว่น) ทัง้น้ี
จากการประเมนิตามมาตรฐานของ JORC (“Joint Ore Reserves Committee”) 
คาดวา่มปีรมิาณถา่นหนิประเภทซบับมิมูนัิส (sub-bituminous) กวา่ 100 ลา้นตัน 
การสํารวจจะคอ่ยๆขยายเขา้สูพ่ืน้ทีใ่นสว่นทีเ่หลอือกีสองสว่นในไตรมาสนี ้
TTA ไดร้ว่มกบัพันธมติรทางธรุกจิกอ่ตัง้บรษัิทใหมช่ือ่ ชงิเมย (Qing Mei) ในเดอืน
มนีาคม 2554 เพือ่ดแูลโครงการพัฒนาเหมอืงแหง่ใหมใ่นอนิโดนเีซยี โดยพันธมติร
ทางธรุกจิทัง้สามรายไดแ้ก ่TTA/Soleado, Merton และ Britmar (Asia Pte. Ltdl)  
โดยเมือ่สิน้ไตรมาส 2/2555 หุน้สว่นแตล่ะรายตา่งมหีุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.3 จาก
มลูคา่จดทะเบยีนของชงิเมยที ่7.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ชงิเมยถอืหุน้ 70% ในสมัปทานเหมอืงถา่นหนิตอนกลางเกาะกาลมัินตัน บนพืน้ที ่4 
ผนืซึง่มขีนาดรวมกนัทัง้สิน้ 33,000 เฮคแตร ์(หรอื 206,250 ไร)่ มกีารแบง่พืน้ที่
ออกเป็นสีบ่ล็อคดังน้ี 
• บล็อคที ่1: 6,800 เฮคแตร ์  
• บล็อคที ่2: 10,000 เฮคแตร ์  
• บล็อคที ่3: 10,000 เฮคแตร ์  
• บล็อคที ่4: 6,500 เฮคแตร ์ 
 

   

The Corporate   

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 2/2555 กลุม่ธรุกจินี ้มผีลขาดทนุสทุธจํิานวน 134 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยของสว่นกลาง
ทัง้สิน้ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ SG&A คา่เสือ่ม และคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้   

ปัจจบัุน TTA เป็นบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้เพือ่การลงทนุในธรุกจิทีสํ่าคัญ 6 ธรุกจิ นโยบายของบรษัิท 
เกีย่วกบัการลงทนุคอืการพจิารณาอยา่งสมํา่เสมอเกีย่วกบัมลูคา่ยตุธิรรมของการลงทนุทีแ่สดงในงบการเงนิ บรษัิทฯ 
ทําการพจิารณาทบทวนมลูคา่ของธรุกจิกลุม่ตา่งๆ ของบรษัิทเป็นประจํา พบวา่สภาพแวดลอ้มของบางธรุกจิได ้
เปลีย่นแปลงไป บรษัิทจงึประสงคท์ีจ่ะทําการพจิารณาทบทวนมลูคา่การลงทนุโดยใชบ้รกิารของผูป้ระเมนิอสิระ   
บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอกีครัง้เมือ่การประเมนิแลว้เสร็จ 

แนวโนม้ของตลาดในชว่งครึง่หลังของรอบปีบัญช ีน่าจะทําใหผ้ลการดําเนนิงานของโทรเีซนชปิป้ิง และเมอรเ์มด ซึง่
เป็นสองหน่วยธรุกจิหลักของเราดขีึน้  เรายังคงมุง่เนน้และใหค้วามสําคัญในการหารายไดเ้พิม่เตมิ และบรหิารจัดการ
ตน้ทนุ เพือ่รากฐานทีม่ั่นคงและแข็งแกรง่ในทกุหน่วยธรุกจิในกลุม่ 

 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษิทั โทรเีซน ไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 

   

(ม.ล. จันทรจฑุา จันทรทัต)
กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

  (นางฐติมิา รุง่ขวัญศริโิรจน)์
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
สายงานบัญชแีละการเงนิ

 

 
 


