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วันที:่ 13 กมุภาพันธ ์2557 
เรือ่ง: ผลประกอบการประจําไตรมาสที ่1 ของรอบปีบัญช ี2557 
เรยีน: กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลกําไรสทุธจํิานวน 250 ลา้นบาท สําหรับผล
การดําเนนิงานประจําไตรมาสที ่ 1 ของรอบปีบัญช ี 2557 ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2556 ถงึ 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ขึน้จาก
ชว่งเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น 367 ลา้นบาท   
 

Executive Summary Performance Overview 

Income statement restated

Baht millions 1QFY13 1QFY14 %yoy

Revenues 4,190        5,297      26%

Costs (3,339)       (4,038)     21%

Gross profits 852           1,259      48%

Equity income 26                 262             910%

Other income 33                 31               ‐6%

SG&A (452)             (459)           2%

EBITDA 459           1,093      138%

Depreciation

 & Amortisation (393)             (359)           9%

Finance costs (124)             (126)           1%

EBT (59)            608         1134%

Income taxes (76)                (193)           156%

Non‐recurring items 41                 (29)              ‐172%

Forex translation (27)                42               253%

Net profits (121)          427         453%

Net profits (losses) attributable to

‐ Non‐controlling interest (3)                  177             6476%

‐ Owner of the Company (118)          250         311%

No. of shares (million) 708               994            

Basic EPS (Baht) (0.17)            0.25             

ผลประกอบการรวมไตรมาสแรกดทีีส่ดุนบัต ัง้แตปี่ 2552 จากผล
กาํไรทีเ่ตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ของสามในสีธุ่รกจิหลกั   
 

 โทรเีซนชปิป้ิง รบัรูผ้ลกําไรสทุธเิตบิโต 490% ที ่ 117 ลา้นบาท
ซึง่ สงูทีส่ดุในรอบ 3 ปี ธรุกจิเรอืสนิคา้แหง้เทกองสง่สญัญาณฟ้ืนตัว 
โทรเีซนชปิป้ิงยังคงบรหิารงานดว้ยโครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดเ้ปรยีบ ซึง่
เป็นผลมาจากแผนการปรับโครงสรา้งกองเรอืและการเอาใจใสซ่อ่ม
บํารงุดแูลบนเรอือยา่งสมํา่เสมอ  

 เมอรเ์มด มารไิทม ์ รบัรูผ้ลกาํไรสทุธ ิ 238 ลา้นบาทซึง่สงูสดุใน
รอบ 5 ปี ผลประกอบการทีด่ขี ึน้มาจากทัง้ธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเล และ
ธรุกจิเรอืขดุเจาะ ซึง่ในไตรมาสนี ้ เมอรเ์มด มารไิทมเ์ริม่รับรูส้ว่นแบง่
ผลกําไรจากเรอืขดุเจาะสามขาทัง้สามลําจากบรษัิท Asia Offshore 
Drilling (AOD) ซึง่เป็นบรษัิทรว่มทนุที ่ เมอรเ์มด มารไิทมถ์อืหุน้อยู ่
33.8%  

 UMS  รบัรูผ้ลขาดทนุสทุธ ิ 35 ลา้นบาท ซึง่มผีลกระทบจากการ
ขนสง่ทีย่ังดําเนนิงานไดไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพและการเรง่ระบายถา่นหนิ
ขนาด 0-5 มม. เพือ่ทีจ่ะปรับโครงสรา้งเงนิทนุใหเ้กดิความสมดลุและ
เหมาะสม และกลับมาสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงนิใหก้บับรษัิทอกี
ครัง้  

 บาคองโค ยงัคงรบัรูผ้ลกาํไรสทุธ ิ 88 ลา้นบาท เตบิโตตอ่เนือ่ง
โดยกาํไรสทุธขิยายตวั 24% ในไตรมาสนี ้ อตัราผลกําไรโดยรวม
สงูขึน้มาจากธรุกจิปุ๋ ยทียั่งคงหาชอ่งทางของการซือ้วัตถดุบิทีด่ขี ึน้
รวมทัง้การเพิม่กลยทุธก์ารตลาดในประเทศทีม่ากขึน้ สว่นธรุกจิ
คลังสนิคา้มรีายไดเ้ตบิโต 165% เปรยีบเทยีบไตรมาสเดยีวกนัของปีที่
แลว้จากคลังสนิคา้หมายเลข 5  ทีไ่ดเ้ปิดทําการเมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์
2556 
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Baht millions 1QFY13* 1QFY14 1QFY13* 1QFY14 1QFY13* 1QFY14 1QFY13* 1QFY14

Revenues 1,211             1,440             1,625             2,659             503                 439                 770                 693                

EBITDA 86                   289                 268                 752                 39                   0                      94                   115                

EBITDA margins 7% 20% 17% 28% 8% 0% 12% 17%

Net profits (30)                  117                 (2)                    238                 4                      (35)                  71                   88                  

Net profit margins ‐2% 8% 0% 9% 1% ‐8% 9% 13%

EBITDA &

Net profits

* restated

Transport Energy Infrastructure

Thoresen Shipping Mermaid Maritime UMS Baconco

Freight rate recovery
Strong revenue and equity 

income growth

Reinitiated aggressive 0‐5 

mm coal sale program

Improved margins offset 

lower revenue

86 

289 

(30)
117 

1QFY13* 1QFY14

268 

752 

(2)

238 

1QFY13* 1QFY14

39  0 
4 

(35)

1QFY13* 1QFY14

94  115 

71  88 

1QFY13* 1QFY14

 

 

 รายไดร้วมอยูท่ ีร่ะดบั 5,297 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้จากปีกอ่น 26%  รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของโทรเีซนชปิป้ิง (+19% จากปี
กอ่น) และของเมอรเ์มด มารไิทม ์(+64% จากปีกอ่น) นัน้มากกวา่รายไดท้ีล่ดลงของ UMS (-13% จากปีกอ่น) และบาคอง
โค (-10% จากปีกอ่น) การฟ้ืนตวัของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองตัง้แตช่ว่งไตรมาส 4/2556 และจํานวนวันเดนิเรอืที่
เพิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราคา่ระวางเรอืของโทรเีซนชปิป้ิงสงูขึน้ ในขณะเดยีวกนั เมอรเ์มด มารไิทมก็์รับรูร้ายไดจ้ากสญัญาการ
ใหบ้รกิารดําน้ําทีทํ่าไวก้บัซาอดุอิรามโค และสญัญาใหบ้รกิารงานวศิวกรรมใตท้ะเลตวัอืน่ๆ  

 

 ตน้ทนุตรงรวมเพิม่ขึน้จากปีกอ่น 21% เป็น 4,038 ลา้นบาท   ตน้ทนุทีส่งูขึน้ของโทรเีซนชปิป้ิงมาจากจํานวนวัน
เดนิเรอืทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีข่องเมอรเ์มดมารไิทม ์ เป็นผลจากตน้ทนุคา่ใหบ้รกิารสญัญาวศิวกรรมใตท้ะเลทีเ่พิม่สงูขึน้จากการ
ไดส้ญัญาทีม่ากขึน้ ซึง่ทัง้หมดนี้บางสว่นถกูชดเชยจากตน้ทนุในการขายทีล่ดลงของ UMS และ บาคองโค  

 

 สว่นแบง่กําไรจากการลงทนุพุง่สงูข ึน้ 910% มาเป็น 262 ลา้นบาท โดยสว่นใหญม่าจากการเตบิโตของสว่นแบง่กําไร
จากการลงทนุของเมอรเ์มดใน AOD  ซึง่ AOD มสีว่นแบง่รายไดใ้นไตรมาสนี้ 234 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากผลขาดทนุ 11 ลา้น
บาท จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

 

 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการขายและการบรหิาร (SG&A) เพิม่ข ึน้จากปีกอ่น 2% เป็น 459 ลา้นบาท ซึง่สว่นใหญเ่ป็นมา
จากตน้ทนุดา้นบคุลากรของเมอรเ์มดทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการการขยายงานใหบ้รกิารในแถบตะวนัออกลาง ในขณะทีบ่าคองโค
เองมกีจิกรรมดา้นการตลาดในประเทศมากขึน้  ทัง้นี ้ คา่ใชจ้่าย SG&A ในไตรมาสนีส้ว่นหนึง่ไดรั้บผลกระทบจากการกลบั
รายการโบนัสคา้งจา่ย (เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว)ของโทรเีซนชปิป้ิง ซึง่ทําใหค้า่ใชจ้า่ยของโทรเีซนชปิป้ิงลดลง
กวา่ปกต ิ
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 บรษิทัสรา้งผลกําไร EBITDA ท ัง้สิน้ 1,093 ลา้นบาท เพิม่ข ึน้ 138% จากไตรมาส 1/2556 ซึง่เป็นผลจากการ
เตบิโตของกําไรเบือ้งตน้ทีเ่พิม่ขึน้ และมาจากสว่นแบง่กําไรทีเ่ตบิโตอยา่งมาก  

 

โดยสรปุ ผลกําไรสทุธริวมอยูท่ ีร่ะดบั 250 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้ เตบิโต 311% จากผลขาดทนุสทุธ ิ118 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 1/2556 

ทัง้นี ้ ผลขาดทนุสทุธริวมของไตรมาส 1/2556 ไดม้กีารปรับปรงุใหมจ่ากการทีบ่รษัิทถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชปีรับปรงุ
ใหม ่ฉบับที ่21 (ปรับปรงุ 2552) เรือ่งผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ และ มาตรฐาน
การบญัชปีรับปรงุใหม ่ ฉบบัที ่ 12 (ปรับปรงุ 2555) เรือ่งภาษีเงนิได ้ การปฏบิตัติามมาตรฐานทางการบญัชใีหมท่ัง้ 2 ฉบับ 
สง่ผลใหผ้ลขาดทนุสทุธปิรับตวัดขีึน้ 28 ลา้นบาท (17 ลา้นบาท มาจากการถอืปฏบิตัใินมาตรฐานการบญัชปีรับปรงุใหม ่ฉบบัที ่
21 และอกี 11 ลา้นบาท มาจากการถอืปฏบิตัใินมาตรฐานการบญัชปีรับปรงุใหม ่ฉบบัที ่12) 

 

  Performance Overview by Business Group
  Revenue contribution by business line restated

Baht millions   1QFY13 1QFY14 %yoy

Transport   1,226          1,450        18%

Infrastructure   1,339          1,188        ‐11%

Energy   1,625          2,659        64%

Corporate* ‐               ‐           

Total revenue 4,190          5,297        26%

Net profit contribution by business line restated

Baht millions   1QFY13 1QFY14 %yoy

Transport   1                  143           15595%

Infrastructure   84                57              ‐32%

Energy   (2)                 235           13232%

Corporate* (201)            (185)          ‐8%

Net profit (118)            250           311%

* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations

  Key Ratios 
  restated

Profitability ratios 1QFY13 1QFY14 %yoy

Gross  margin 20% 24% 3%

EBITDA margin 11% 21% 10%

Net margin ‐3% 5% 8%

  Summary of Statement of Cash Flows 
  restated

Baht millions 1QFY13 1QFY14 %yoy

Cash flows  from operating activities 749              1,214        62%

Cash flows  from investing activities (20)               (53)            161%

Cash flows  from financing activities (417)            290           170%

Net increase in cash and cash equivalents  during the period 312              1,451        365%

Currency translation differences (23)               (4)               83%

Cash and cash equivalents  at the beginning of the period 3,582          7,446        108%

Cash and cash equivalents  at the end of the period 3,871          8,894        130%
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โทรเีซน ชปิป้ิง Highlights 

 ตลาดธุรกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองฟ้ืนตวั  

 โทรเีซนชปิป้ิงโชวผ์ลงานทีด่ใีนไตรมาส 1/2557  

 มเีรอืมาสมทบเพิม่ในไตรมาส 2/2557 

 

 

ตลาดธุรกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองฟ้ืนตวั 
ธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองฟ้ืนตัวในทกุภาคสว่นตัง้แตใ่นชว่งไตรมาส 4/2556 
ตอ่เนือ่งมาถงึไตรมาส 1/2557 โดยที ่คา่เฉลีย่ของดัชนบีอลตคิ (BDI) อยูท่ี ่1,854 
จดุ ในขณะทีค่า่เฉลีย่ดัชนบีอลตคิสําหรับเรอื Supramax (BSI) อยูท่ี ่ 1,781 จดุ 
ปัจจัยหลักทีผ่ลักดันการฟ้ืนตัวของตลาดมาจากการสง่สญัญาณทีด่ขี ึน้สําหรับทัง้อปุ
สงคแ์ละอปุทาน ซึง่ไดแ้ก ่ กจิกรรมการขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะการนําเขา้สนิแร่
เหล็กและธัญพชืจากจนี และการคาดการณถ์งึการเตบิโตทีช่า้ลงของกองเรอืและ
ปรมิาณความตอ้งการการขนสง่ตอ่ตันตอ่ระยะทาง (ไมล)์ ทีส่งูขึน้  

การนําเขา้แรเ่หล็กและถา่นหนิจํานวนมากจากจนีในชว่งไตรมาส 1/2557 ชว่ยดงึ  
คา่ระวางสําหรับเรอืขนาด Capesize และ Panamax เพิม่เป็น 27,072 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่วัน และ 14,234 เหรยีญสหรัฐตอ่วันตามลําดับในไตรมาสนี้ การเพิม่ขึน้ทีผ่ดิปกติ
ของการนําเขา้ธัญพชืจากสหรัฐมายังประเทศจนี ทําใหอ้ัตราคา่ระวางสําหรับเรอื
ขนาด Supramax มาเฉลีย่อยูท่ี ่14,022 เหรยีญสหรัฐตอ่วันในชว่งไตรมาส 1/2557 
สงูขึน้จากคา่เฉลีย่ที ่7,626 เหรยีญสหรัฐตอ่วันในชว่งเดยีวกนัไตรมาสทีแ่ลว้ 

ในภาพรวม มารซ์อฟตย์ังคงมองเห็นการเตบิโตของการขนสง่แซงหนา้การเตบิโต
ของกองเรอืในปี 2557 ปรมิาณความตอ้งการใชเ้รอืขนสง่ตอ่ตันตอ่ระยะทาง (ไมล)์ 
ท่ัวโลกจะเพิม่ขึน้กวา่ 7.5% ในปี 2557 ซึง่เป็นผลมาจากการคา้ขายผลติภัณฑท์ี่
เกีย่วกบัเหล็ก ถา่นหนิเชือ้เพลงิ (steam coal) และธัญพชื  ในดา้นอปุทาน  คาดวา่
การสง่มอบเรอืจะลดลงจาก 63 ลา้นเดทเวทตันในปี 2556 มาเป็นเฉลีย่ 51 ลา้นตัน
ตอ่ปีในปี 2557 การปลดระวางเรอืคาดวา่ จะอยูท่ีป่ระมาณ 22 ลา้นเดทเวทตันตอ่ปี 
ในขณะทีก่องเรอืคาดการณ์วา่จะเตบิโตลดลงมาอยูท่ี ่4.8% ในปี 2557 

 
โทรเีซนชปิป้ิงมผีลงานทีด่ใีนไตรมาส 1/2557 
รายไดจ้ากคา่ระวางเรอืของโทรเีซนชปิป้ิงในไตรมาส 1/2557 อยูท่ี ่1,440 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 19% ในชว่งไตรมาสนี ้ โทรเีซนชปิป้ิงบรหิารกองเรอืเฉลีย่ทัง้สิน้ 
32.5 ลํา (เป็นเรอืทีเ่ราเป็นเจา้ของเอง 17.6 ลํา และเรอืเชา่ 14.9 ลํา) เพิม่ขึน้จาก
คา่เฉลีย่เดมิที ่ 28.5 ลํา (เป็นเรอืทีเ่ราเป็นเจา้ของเอง 15.6 ลํา และเรอืเชา่ 12.9 
ลํา) ในชว่งไตรมาส 1/2556  

อตัราคา่ระวางเรอื TCE ของโทรเีซนชปิป้ิงอยูท่ีร่ะดับ 10,446 เหรยีญสหรัฐตอ่วันใน
ไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้จาก 7,542 เหรยีญสหรัฐตอ่วันในไตรมาส 1/2556  โดยใน
สว่นของอัตราคา่ระวางของเรอืเชา่ปรับตัวดขีึน้จากผลตดิลบที ่ 218 เหรยีญสหรัฐตอ่
วันเมือ่ปีกอ่น มาเป็นบวก 459 เหรยีญสหรัฐตอ่วันในไตรมาสนี ้ 

โทรเีซนชปิป้ิงยังคงควบคมุและดแูลตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยไดด้ใีนไตรมาส 1/2557 
คา่ใชจ้า่ยในการเป็นเจา้ของเรอื ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยกอ้นใหญท่ีส่ดุสําหรับคา่ใชจ้า่ย
สําหรับการดําเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสด อยูท่ีร่ะดบั 4,057 เหรยีญสหรัฐตอ่วัน ลดลงจาก
ปีกอ่น 5% และตํ่ากวา่คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ของอตุสาหกรรมทีร่ะดับ 5,121 เหรยีญ
สหรัฐตอ่วัน (ขอ้มลูจาก Moore Stephens ในปี 2556) คา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบํารุง
เรอืลดลงจากปีกอ่น 18% มาอยูท่ี ่ 664 เหรยีญตอ่วัน เน่ืองจากแผนการปรับ
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Cash OPEX includes: 

 Owner’s expenses 

 Dry‐docking expenses 

 Administrative  expenses 
 

โครงสรา้งกองเรอืและการเอาใจใสซ่อ่มบํารุงดแูลบนเรอือยา่งสมํา่เสมอ ในขณะที่
คา่ใชจ้า่ยท่ัวไปและธรุการตา่งๆ อยูท่ี ่999 เหรยีญสหรัฐในไตรมาสนี ้เนือ่งจากไดรั้บ
ผลกระทบจากการกลับรายการโบนัสคา้งจา่ยทีเ่กดิขึน้หนเดยีว จงึทําใหค้า่ใชจ้า่ยใน
สว่นนีตํ้่ากวา่ปกต ิ โดยทัง้หมดนีทํ้าใหต้น้ทนุรวมตอ่วันอยูท่ี ่7,806 เหรยีญสหรัฐตอ่
วันในไตรมาส 1/2557 ลดลงจากปีกอ่น 21% 

โดยสรปุ โทรเีซนชปิป้ิง สรา้งผลกําไรสทุธกิอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม และคา่
ตัดจําหน่าย (EBITDA) 289 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 237%   และผลกําไรสทุธิ
เป็นบวกที ่ 117 ลา้นบาท จากผลขาดทนุสทุธทิี ่ 30 ลา้นบาทของชว่งเดยีวกนัเมือ่ปี
กอ่น 

Thoresen Shipping's income statement* restated

Baht millions 1QFY13 1QFY14 %yoy

Total revenues 1,211        1,440        19%

Total costs 1,102        1,138        3%

Gross profits 109           302           178%

Gross margins (%) 9% 21% 12%

Other incomes 42             39             ‐9%

SG&A 65             52             ‐21%

EBITDA 86             289           237%

EBITDA margins (%) 7% 20% 13%

Net profits (30)            117           490%

Net profit margins (%) ‐2% 8% 11%

*as consolidated on TTA's P&L
 

 

 

Average Daily Operating Results (USD/Day) restated

 USD/Day   1QFY13 1QFY14 %yoy

 USD/THB Rate (Daily Average)   30.68 31.73 3%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $7,542 $10,446 39%

     TCE Rate of Owned Fleet   $7,760 $9,987 29%

     TCE Rate of Chartered‐In   ‐$218 $459 310%

 Vessel operating expenses (Owner's expenses) $4,253 $4,057 ‐5%

 Dry‐docking expenses   $812 $664 ‐18%

 General and administrative expenses   $1,485 $999 ‐33%

 Cash costs $6,550 $5,720 ‐13%

 Finance costs, net ‐$212 ‐$135 36%

 Depreciation   $3,484 $2,221 ‐36%

 Total costs $9,822 $7,806 ‐21%

Fleet data summary
1Q FY13 4Q FY13 1Q FY14 %yoy %qoq

Average DWT   45,532 46,087 46,087 1% 0%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

1,493 1,606 1,656 11% 3%

Available service days for owned fleet
 (2)

1,437 1,551 1,628 13% 5%

Operating days for owned fleet
 (3) 

1,437 1,549 1,623 13% 5%

Owned fleet utilisation
 (4) 

100.0% 99.9% 99.7% 0% 0%

Voyage days for chartered‐in fleet   1,189         1,318          1,370 15% 4%

Average number of vessels
 (5)  

28.5 31.2 32.5 14% 4%  
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. 
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M.V. Thor Mercury 

เรอืมาสมทบเพิม่ในไตรมาส 2/2557   

เมือ่สิน้ไตรมาส 1/2557 โทรเีซนชปิป้ิงเป็นเจา้ของกองเรอืจํานวนทัง้สิน้ 18 ลํา 
ประกอบดว้ย Handymax 8 ลํา และ Supramax 10 ลํา อายเุฉลีย่ของกองเรอือยูท่ี ่
10.1 ปี ในขณะทีข่นาดระวางบรรทกุเฉลีย่รวมที ่46,087 เดทเวทตัน  

ในวันที ่ 21 มกราคม 2557 โทรเีซนชปิป้ิงรับมอบเรอื เอ็มว ีทอร ์ เมอรค์วิรี ่ซึง่เป็น
เรอื Supramax มอืสองขนาด 55,862 เดทเวทตัน สรา้งขึน้เมือ่เดอืนตลุาคม 2548 
โดยอูต่อ่เรอื คาวาซาก ิในญีปุ่่ น ซือ้มาในราคา 19.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 
639 ลา้นบาท โดยเรอืลํานีเ้ป็นเรอื Supramax ลําที ่11 ของกองเรอืโทรเีซนชปิป้ิง 

นอกจากนี ้ โทรเีซนชปิป้ิงยังไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายเรอื Supramax มอืสองอกี
หนึง่ลําเมือ่ปลายเดอืนมกราคมทีผ่า่นมา 

ดว้ยกลยทุธใ์นการเลอืกขยายกองเรอืและปรับกองเรอืใหทั้นสมัยในชว่งทีส่นิทรัพยม์ี
ราคาตํา่ เพือ่ความไดเ้ปรยีบในเวลาทีธ่รุกจิฟ้ืนตัวและเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัในระยะยาว  โทรเีซนชปิป้ิงจงึไดว้างแผนทีจ่ะขยายกองเรอืเพิม่ขึน้เป็น 30 
ลําทีร่าคาเรอืทีเ่หมาะสมในชว่ง 12 เดอืนขา้งหนา้  โดยเป็นแผนทีอ่ยูบ่นสมมตฐิาน
วา่ การเพิม่ทนุทีจ่ะแลว้เสร็จในเดอืนมนีาคม 2557 จะประสบความสําเร็จไปไดด้ว้ยด ี
อยา่งไรกด็ ีแผนการดังกลา่ว อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัคณุสมบัตแิละราคา
ของเรอืมอืสองทีอ่ยูใ่นตลาด และความดงึดดูของการลงทนุในธรุกจิอืน่ๆ ทีอ่ยู่
ภายใตก้ารลงทนุของ กลุม่ TTA 
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เมอรเ์มด มารไิทม ์ Highlights 

 เตบิโตท ัง้ธุรกจิวศิวกรรมใตท้ะเล และธุรกจิเรอืขดุเจาะ  

 แนวโนม้ยงัคงเป็นบวก  

 ส ัง่ตอ่เรอืขดุเจาะและเรอืซอ่มบาํรงุลําใหม ่ 

 

 

 

 

เตบิโตท ัง้ธุรกจิวศิวกรรมใตท้ะเล และธุรกจิเรอืขดุเจาะ 
เมอรเ์มด มารไิทม ์รายงานผลกําไรสทุธใินไตรมาสนี้ที ่238 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ผลขาดทนุสทุธทิี ่2 ลา้นบาท เมือ่ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากผลงานที่
แข็งแกรง่ของทัง้ธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเล และธรุกจิเรอืขดุเจาะ 

รายไดร้วมอยูท่ี ่ 2,659 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 64% โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจาก
การรับรูร้ายไดเ้ต็มจํานวนจากสญัญาของธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเลทีม่ากขึน้  เมอรเ์มด 
ออฟชอร ์เซอรว์สิเซส (“MOS”) มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 71% เน่ืองจากอตัราคา่จา้งรายวัน
และอัตราการใชป้ระโยชนข์องเรอืทีส่งูขึน้  MOS มอีัตราการใชป้ระโยชนข์องเรอือยู่
ที ่74% ในชว่งไตรมาส 1/2557  เพิม่ขึน้จากระดับ 51% เมือ่ชว่งไตรมาส 1/2556 
แตก่ระนัน้การเพิม่ขอบเขตการใหบ้รกิารใหม้ากขึน้สง่ผลทําใหต้น้ทนุตรงสงูขึน้ โดย
เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 65% มาอยูท่ีร่ะดับ 1,957 ลา้นบาท ในไตรมาสนี ้ คา่ใชจ้า่ยใน
การขายและการบรหิารจัดการเพิม่ขึน้จากปีกอ่น 15% มาเป็น 190 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมกีารเพิม่จํานวนพนักงานในแถบตะวนัออกกลาง 

ขณะเดยีวกนั ธรุกจิเรอืขดุเจาะมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 25% ถงึแมว้า่อตัราการใชป้ระโยชน์
ของเรอืจะลดลง  เมอรเ์มด ดรลิลิง่ค ์มอัีตราการใชป้ระโยชนข์องเรอืในไตรมาสนีล้ด
มาอยูท่ีร่ะดับ 50% จากระดับ 67% เมือ่ไตรมาส 1/2556  โดยเรอื MTR-2 ถกู
วา่จา้งงานเต็ม 100% สว่นเรอืขดุเจาะ MTR-1 ไมม่งีานตลอดทัง้ไตรมาส 1/2557 นี้ 
ในขณะทีเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น เรอืขดุเจาะ MTR-2 มอัีตราการ
ใชป้ระโยชนอ์ยูท่ี ่ 45% สว่นเรอืขดุเจาะ MTR-1 มอีัตราใชป้ระโยชน ์ 100% เต็ม  
ผลงานทีย่อดเยีย่มของธรุกจิเรอืขดุเจาะมาจากสว่นแบง่ผลกําไรทีเ่พิม่ขึน้ โดย
ปรับตัวเพิม่จากผลขาดทนุที ่ 11 ลา้นบาทในปีกอ่น มาเป็นกําไร 234 ลา้นบาทใน
ไตรมาส 1/2557 นี ้ ซึง่สว่นแบง่ผลกําไรทัง้หมดนีม้าจากบรษัิทรว่มทนุ Asia 
Offshore Drilling (“AOD”) ทีเ่มอรเ์มดถอืหุน้อยู ่ 33.8% โดยเรอืขดุเจาะสามขา 
AOD I, AOD II, AOD III ไดรั้บสญัญาวา่จา้งงานเป็นระยะเวลา 3 ปีจากบรษัิท
น้ํามันแหง่ชาตซิาอดุอิรามโค  

โดยสรปุ เมอรเ์มด มารไิทม ์ มผีลกําไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มและคา่ตัด
จําหน่าย (EBITDA) เพิม่ขึน้ 180% จากปีกอ่น มาเป็น 752 ลา้นบาท 

Mermaid's income statement* restated

Baht millions 1QFY13 1QFY14 %yoy

Total revenues 1,625        2,659        64%

Total costs 1,184        1,958        65%

Gross profits 441           701           59%

Gross margins (%) 27% 26% ‐1%

Equity incomes (11)            234           2149%

Other incomes 4               7               64%

SG&A 166           190           15%

EBITDA 268           752           180%

EBITDA margins (%) 17% 28% 12%

Net profits (2)              238           13436%
Net profit margins (%) 0% 9% 9%

*as consolidated on TTA's P&L  
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แนวโนม้ยงัคงเป็นบวก 
เมอรเ์มด มารไิทมยั์งคงมมีมุมองเป็นบวกกบัแนวโนม้ของอตุสาหกรรมการใหบ้รกิาร
นอกชายฝ่ังแกบ่รษัิทน้ํามันและกา๊ซธรรมชาต ิ อนัเนือ่งมาจากราคาน้ํามันยงัคงทรง
ตัว และคา่ใชจ้า่ยในการสํารวจและผลติของบรษัิทน้ํามันและกา๊ซธรรมชาตยัิงคงมี
อยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

เมอรเ์มด มารไิทม ์ยังคงมองเห็นอปุสงคค์วามตอ้งการใชบ้รกิารเรอืวศิวกรรมใตท้ะเล 
และบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเน่ือง โดยดจูากปรมิาณของสญัญาจา้งงานทีห่าได ้และความ
ตอ้งการของลกูคา้เกา่และลกูคา้ผูมุ้ง่หวัง 

ตลาดเรอืขดุเจาะทอ้งแบนเป็นตลาดเฉพาะ ทีม่เีรอือยูเ่พยีงแคป่ระมาณ 30 ลําท่ัว
โลก ซึง่จํานวนนีร้วมถงึเรอืทีกํ่าลังกอ่สรา้ง  การเปลีย่นแปลงของอปุสงคแ์ละ
อปุทานของตลาดเรอืขดุเจาะทอ้งแบนยังอยูใ่นระดับทีด่ ี ซึง่วัดจากอัตราคา่จา้ง
รายวันและอัตราการใชป้ระโยชน ์รวมถงึความตอ้งการของลกูคา้ทีจ่ะใชเ้รอืลําใหม่ๆ   

ภาพรวมของตลาดเรอืขดุเจาะสามขายังคงปรับตัวดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่งท่ัวโลก  โดย
ความตอ้งการใชเ้รอืขดุเจาะสามขาสมรรถนะสงูยังคงสงูในแทบทกุภมูภิาคท่ัวโลก
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภมูภิาคเอเชยี และตะวันออกกลาง  บรษัิทน้ํามันและกา๊ซ
ธรรมชาตท่ัิวโลกยังคงแสดงความตอ้งการทีจ่ะวา่จา้งเรอืใหม่ๆ  เหมอืนกบัเรอืของ 
AOD เป็นสว่นใหญ ่

 
ส ัง่ตอ่เรอืขดุเจาะทอ้งแบนและเรอืซอ่มบาํรงุใตท้ะเล 
เมือ่วันที ่ 9 มกราคม 2557 ทีผ่า่นมา เมอรเ์มดไดล้งนามในสัญญาสัง่ตอ่เรอืขดุเจาะ
ทอ้งแบนใหมจํ่านวน 2 ลํา และเรอืซอ่มบํารงุใตท้ะเล อกี 1 ลํา มลูคา่รวม 436 ลา้น
เหรยีญสหรัฐ จากบรษัิท ไชน่า เมอรแ์ชนท ์อนิดัสตร ี โฮลดิง้ส ์ จํากดั (โดยเรอืขดุ
เจาะทอ้งแบนมลูคา่ลําละ 149 ลา้นเหรยีญสหรัฐ สว่นเรอืซอ่มบํารงุใตท้ะเลมลูคา่ 
138 ลา้นเหรยีญสหรัฐ) โดยเรอืขดุเจาะทัง้สองลํามกํีาหนดสง่มอบในชว่งไตรมาส 
1/2559 และ 2/2559 ตามลําดับ ในขณะทีเ่รอืซอ่มบํารงุใตท้ะเลมกํีาหนดสง่มอบใน
ไตรมาส 3/2559 

เรอืทีส่ัง่ตอ่ใหมทั่ง้หมด มกํีาหนดชําระเงนิแบง่เป็นสองงวด คอื ชําระคา่มัดจํานวน 
15% ของมลูคา่ทีส่ัง่ตอ่ ซึง่จะตอ้งจา่ยภายใน 30 วันหลังจากเซ็นสญัญา ในขณะ
สว่นทีเ่หลอือกี 85% จะจา่ยในวันรับมอบเรอื  ณ วันน้ี เมอรเ์มดไดช้ําระเงนิงวดแรก
ไปแลว้ โดยใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทนุของเมอรเ์มดเมือ่ปี 2556 ทีผ่า่นมา 

เรอืขดุเจาะทอ้งแบน และเรอืซอ่มบํารงุทีส่ัง่ตอ่ใหม ่ นอกจากจะชว่ยสง่เสรมิ
ภาพลักษณท์างการตลาดใหก้บัเมอรเ์มด ทีเ่ป็นเจา้ของกองเรอืทีทั่นสมัยแลว้ ยัง
ชว่ยใหเ้มอรเ์มดมเีรอืขดุเจาะและเรอืซอ่มบํารงุในจํานวนเหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะ
ใหบ้รกิารแกบ่รษัิทน้ํามันและกา๊ซธรรมชาตอิกีดว้ย 
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UMS  Highlights 

 กระแสเงนิสดดขีึน้ จากการขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม.แตข่าดทนุเพิม่ชึน้  

 

 

กระแสเงนิสดดขีึน้ จากการขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. แตข่าดทนุเพิม่ข ึน้ 
UMS รายงานผลขาดทนุสทุธ ิ 35 ลา้นบาทในไตรมาสน้ี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผล
กําไรสทุธ ิ 4 ลา้นบาทเมือ่ไตรมาส 1/2556   โดยรายไดข้อง UMS ในไตรมาสนี้
ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 13% มาอยูท่ีร่ะดับ 439 ลา้นบาท เนือ่งจากการ
เรง่ระบายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. เพือ่ทีจ่ะปรับโครงสรา้งเงนิทนุใหเ้กดิความสมดลุ
และเหมาะสม และกลับมาสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงนิใหก้บับรษัิทอกีครัง้ 
ในขณะที ่ ปรมิาณการขายถา่นหนิในไตรมาส 1/2557 เพิม่ขึน้ 13% จากชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น มาอยูท่ี ่200,215 ตัน แตส่ดัสว่นของการขายถา่นหนิขนาด   0-
5 มม. ซึง่กําไรนอ้ยกเ็พิม่ขึน้เป็น 56% จาก 22% เมือ่ไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 
จงึมผีลทําใหกํ้าไรเบือ้งตน้ลดลง คา่ใชจ้า่ยโดยตรงตอ่การใหบ้รกิารยังคงมี
ผลกระทบจากการขนสง่ทียั่งดําเนนิไดไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพทีโ่รงงานสมทุรสาคร 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารอยูท่ี ่ 82 ลา้นบาทซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจากระดับ
ทีเ่ห็นในชว่งเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้  

UMS' income statement* restated

Baht millions 1QFY13 1QFY14 %yoy

Total revenues 503          439        ‐13%

Total costs 383          364        ‐5%

Gross profits 120          75          ‐38%

Gross margins (%) 24% 17% ‐7%

Other incomes 1              7            498%

SG&A 82            82          ‐1%

EBITDA 39            0            ‐99%

EBITDA margins (%) 8% 0% ‐8%

Net profits 4              (35)        ‐927%

Net profit margins (%) 1% ‐8% ‐9%
*as consolidated on TTA's P&L  

 

 

   

UMS ยังคงเดนิหนา้เจรจากบัหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ เพือ่ใหก้ลับมาขนสง่ทางน้ําได ้
อกีครัง้ เพือ่ใหก้ารดําเนนิการดา้นโลจสิตกิสทํ์างานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 
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บาคองโค  Highlights 

 อตัราผลกําไรทีส่งูข ึน้จากธุรกจิปุ๋ ย 

 ธุรกจิคลงัสนิคา้เตบิโตตอ่เนือ่ง 

 

 

อตัราผลกําไรทีส่งูข ึน้จากธุรกจิปุ๋ ย 
บาคองโครายงานผลกําไรสทุธใินไตรมาส 1/2557 ที ่ 88 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี
กอ่น  24%  สาเหตทุีอ่ตัราผลกําไรพุง่สงูขึน้ เป็นผลมาจากการควบคมุตน้ทนุ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการและการขาย ตลอดจนการวางแผนและกลยทุธ์
การตลาดไดด้ขีึน้  ทัง้น้ี กําไรเบือ้งตน้เพิม่ขึน้จาก 15% เมือ่ไตรมาส 1/2556 มา
เป็น 20% ในไตรมาส 1/2557 ดังนัน้ ผลกําไรเบือ้งตน้จงึดขีึน้กวา่ปีกอน่ 21% มา
อยูท่ี ่141 ลา้นบาท  ยอดขายปุ๋ ยในไตรมาสนีล้ดลงจากปีกอ่น 5% มาเป็น 40,000 
ตัน เน่ืองจากบาคองโคหันมาโฟกสัการขายผลติภัณฑท์ีใ่หกํ้าไรสงู  

การเพิม่จํานวนกจิกรรมทางการตลาดในประเทศทําใหค้า่ใชจ้า่ยดา้นการขายและ
การบรหิารจัดการ (SG&A) เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 29% มาเป็น 33 ลา้นบาท แต่
ผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บคอืกําไรทีส่งูขึน้ ซึง่สงูกวา่คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้  ดังนัน้ บาคอง
โคจงึรายงานผล EBITDA ในไตรมาสนีท้ี ่ 115 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21% จาก  
ไตรมาสเดยีวกนัในปีทีแ่ลว้ที ่95 ลา้นบาท  

บาคองโคจะกอ่ตัง้สายการผลติใหมใ่นชว่งไตรมาส 3/2557 เพือ่ผลติภัณฑป์ุ๋ ยชนดิ
เม็ด ซึง่คาดวา่ จะผลติไดป้ระมาณ 100,000 ตัน 

Baconco's income statement* restated

Baht millions 1QFY13 1QFY14 %yoy

Total revenues 770           693           ‐10%

Total costs 654           552           ‐16%

Gross profits 116           141           21%

Gross margins (%) 15% 20% 5%

Other incomes 4               7               68%

SG&A 26             33             29%

EBITDA 95             115           21%

EBITDA margins (%) 12% 17% 4%

Net profits 71             88             24%

Net profit margins (%) 9% 13% 3%

*as consolidated on TTA's P&L  
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Baconco warehouse 

 

ธุรกจิคลงัสนิคา้เตบิโตตอ่เนือ่ง 
ในชว่งไตรมาส 1/2557 รายไดจ้ากการใหเ้ชา่คลังสนิคา้เตบิโตขึน้เกอืบสองเทา่
จากปีกอ่น ซึง่สว่นใหญเ่ป็นเพราะพืน้ทีใ่หเ้ชา่คลังสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิดตัว
คลังสนิคา้หมายเลข 5 เมือ่ชว่งไตรมาสสองของปีทีผ่า่นมา  อยา่งไรกด็ ี รายได ้
สว่นนี ้ ยังคงนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัรายไดจ้ากการขายปุ๋ ย  อัตราการใชป้ระโยชน์
ของคลังสนิคา้ยังคงสงูถงึ 100% ในชว่งไตรมาสนี ้ เมือ่เทยีบกบัอตัราการใช ้
ประโยชนข์องคลังสนิคา้เมือ่ไตรมาส 1/2556 ซึง่เฉลีย่ทีร่ะดับ 95%  ปัจจบัุน 
บาคองโคดําเนนิการธรุกจิคลังสนิคา้โดยมพีืน้ทีร่วมกนัทัง้สิน้ 37,000 ตารางเมตร 
และมคีวามจถุงึเกอืบ 148,000 เมตรกิตัน 

บาคองโคยังคงมแีผนทีจ่ะขยายการเตบิโตทัง้ดา้นธรุกจิปุ๋ ยและธรุกจิคลังสนิคา้ 

 

 
ขอแสดงความนับถอื 
บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 
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