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เรียน:    กรรมกำรและผู้จัดกำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง: ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรประจ ำไตรมำสที่ 1/2560 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 EBITDA  รวมในไตรมำสที ่1/2560 เพิม่ขึน้ร้อยละ 69 จำกปีก่อนหน้ำ มำเป็น 386.7 ล้ำนบำท  
 ก ำไรสุทธิรวมในส่วนของ TTA เท่ำกับ 87.2 ล้ำนบำท จำกอตัรำค่ำระวำงเรือทีม่ีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงแข็งแกร่ง   
 เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ันในงบดุลรวมเท่ำกบั 9.7 พนัล้ำนบำท ณ 31 มีนำคม 2560 

บทสรุปผู้บริหำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน) (“TTA”) เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 138 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีผลก ำไรรวมในส่วนของ TTA จ ำนวน 87.2 ล้ำนบำท 
และผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนปกตสุิทธิทีเ่ป็นส่วนของ TTA ที่ 65.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกอัตรำค่ำ
ระวำงเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น  ซ่ึงโดยปกติ ช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคมเป็นไตรมำสที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนอ่อนตวัเน่ืองจำกวฏัจักรโดยธรรมชำตขิองธุรกจิ 

ก ำไรสุทธิรวมในส่วนของ TTA ในไตรมำสท่ี 1/2560 อยู่ท่ี 87.2 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 153 จำก
ไตรมำสก่อนหนำ้  ค่ำเฉล่ียดชันีบอลติค (BDI) ไดป้รับตวัข้ึนจำกในช่วงปลำยปี 2559 ส่งผลใหก้ ำไร
ก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (“EBITDA”) ในไตรมำสท่ี 1/2560           
เพิม่ข้ึนอยูท่ี่ 386.7 ลำ้นบำท เพิม่ข้ึนร้อยละ 69 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 
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อตัรำค่ำระวำงเรือเฉลี่ยของโทรีเซน ชิปป้ิง กรุ๊ป (“TSG”) ในไตรมำสที่ 1/2560 อยู่ที่ 7,015 เหรียญ
สหรัฐต่อวนั ซ่ึงปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 8 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และร้อยละ 87 จำกไตรมำสเดียวกัน
ของปีก่อน  ดชันีบอลติค (BDI) และดชันีบอลติคเรือ Supramax (BSI) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจำกจุด
ต ่ำสุดในไตรมำสท่ี 1/2559  โดยอตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียในไตรมำสท่ี 1/2560 ของ TSG นั้ น
ประกอบดว้ยอตัรำค่ำระวำงเรือส ำหรับเรือท่ี TSG เป็นเจำ้ของท่ี 6,857 เหรียญสหรัฐต่อวนั และ
ก ำไรจำกเรือท่ีเช่ำมำเพิ่ม (Chartered-in) ท่ี 158 เหรียญสหรัฐต่อวนั TSG รำยงำนผลก ำไรสุทธิ 46 
ลำ้นบำทในไตรมำสท่ี 1/2560 

บริษัท เมอร์เมด มำริไทม์ จ ำกัด (มหำชน) (“MML Group”) รำยงำนผลก ำไรสุทธิที่ 26.2 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรำยไดร้วมในไตรมำสท่ี 1/2560 อยู่ท่ี 
1,283.1 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 18 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ท่ี 1,562.7 ลำ้นบำท และลดลงร้อยละ 9 
จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อนท่ี 1,412.9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกอตัรำกำรใช้ประโยชน์ของเรือ
วศิวกรรมใตท้ะเลลดลงในช่วงวฏัจกัรอ่อนตวั 

ในไตรมำสที ่1/2560 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกัด (มหำชน) (“UMS”) มีปริมำณกำรขำยที ่
63,000 ตัน ลดลงร้อยละ 35 จำก 85,000 ตัน ในไตรมำสที่ 4/2559 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จำก 58,000 
ตนั ในไตรมำสที ่1/2559  ถึงแมป้ริมำณกำรขำยถ่ำนหินจะลดลง รำคำขำยไดป้รับตวัข้ึนจำกไตรมำส
ก่อนหนำ้ ทั้งน้ี UMS รำยงำนผลขำดทุนสุทธิท่ี 16.6 ลำ้นบำท 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (มหำชน) (“PMTA”) รำยงำนผลก ำไรสุทธิที่ 2.2 ล้ำน
บำทในไตรมำสที่ 1/2560 ปริมำณกำรขำยอยู่ท่ี 38,032 ตนั ในไตรมำสท่ี 1/2560 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 
จำก 37,827 ตนัในไตรมำสท่ี 1/2559 แต่ลดลงร้อยละ 39 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ ท่ี 62,815 ตนั ใน
ไตรมำสท่ี 4/2559 เน่ืองจำกเป็นช่วงวฏัจกัรอ่อนตวั 

โดยรวมในไตรมำสที ่1/2560 TTA มีผลก ำไรสุทธิรวมในส่วนที่เป็นของ TTA 87.2 ล้ำนบำท และมี
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกตใินส่วนทีเ่ป็นของ TTA 65.8 ล้ำนบำท TTA ยงัคงมีเงินสดและเงิน
ลงทุนระยะสั้นในงบดุลรวมจ ำนวน 9.7 พนัลำ้นบำท ณ ส้ินไตรมำสท่ี 1/2560 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในไตรมำสที่ 1/2560 รำยได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน มำอยู่ที่ 3,102.9 
ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งที่อัตรำค่ำระวำงเรือได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
ค่ำใชจ่้ำยรวมลดลงร้อยละ 6 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน มำอยู่ท่ี 2,466.1 ลำ้นบำท ส่งผลให้
ก ำไรขั้นตน้เพิ่มข้ึนร้อยละ 88 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน มำอยู่ท่ี 297.7 ลำ้นบำทและมีอตัรำ
ก ำไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 21 

ส่วนแบ่งก ำไรลดลงร้อยละ 64 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหน้ำมำอยู่ที ่69.7 ล้ำนบำทในไตรมำส
ที่ 1/2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกส่วนแบ่งก ำไรจำก Asia Offshore Drilling “AOD” (บริษทั
หลกัท่ีให้ส่วนแบ่งก ำไร) ท่ีลดลง ส่งผลให้ EBITDA ในไตรมำสท่ี 1/2560 อยู่ท่ี 386.7 ลำ้นบำท 
เพิ่มข่ึนร้อยละ 69 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 37 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 
นอกจำกน้ี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยลดลงร้อยละ 4 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน และ
ลดลงร้อยละ 6 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ 
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โทรีเซน ชิปป้ิง กรุ๊ป (“TSG”)    

 อตัรำค่ำระวำงเรือของ TSG อยู่ที ่7,015 เหรียญสหรัฐต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 8 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และเพิม่ขึ้นร้อยละ 87 จำก      
ไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน 

 อตัรำกำรใช้ประโยชน์ของเรือที ่TSG เป็นเจ้ำของยงัอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 99.1 

 EBITDA เพิม่ขึน้ร้อยละ 400 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน และร้อยละ 47 จำกไตรมำสก่อนหน้ำมำอยู่ที ่176.2 ล้ำนบำท ตำมดัชนี
บอลตคิ (BDI) ทีป่รับตวัสูงขึน้ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในไตรมำสที่ 1/2560 ดัชนีบอลติค(BDI) ได้ปรับตัวขึ้นจำกระดับต ่ำสุดในรอบ 30 ปีในช่วงเดือน
กุมภำพนัธ์ 2559 มำอยู่ในระดับสูงกว่ำ 1,300 ในช่วงปลำยเดือนมีนำคม 2560 ค่ำเฉล่ียดชันี BDI อยู่
ท่ี 945 ในปีไตรมำสท่ี 1/2560 เพิม่ข้ึนร้อยละ 164 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนท่ี 358 ในไตรมำส
ท่ี 1/2559 ส่งผลใหอ้ตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียของเรือ Supramax (อตัรำอำ้งอิงส ำหรับ TSG) เพิ่มข้ึนไป
อยูท่ี่ 8,171 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในไตรมำสท่ี 1/2560 จำก 3,801 เหรียญสหรัฐต่อวนั ในไตรมำสท่ี 
1/2559  

ในไตรมำสที่ 1/2560 อัตรำค่ำระวำงเรือเฉลี่ยของ TSG อยู่ที่ 7,015 เหรียญสหรัฐต่อวัน 
ซ่ึงปรับตวัข้ึนร้อยละ 8 จำกไตรมำสก่อนหนำ้และร้อยละ 87 จำกไตรมำสเดียวกนัของปี
ก่อนหนำ้ กำรปรับตวัสูงข้ึนเป็นผลมำจำกกำรปรับตวัข้ึนของดชันีบอลติค (BDI) จำกจุด
ต ่ำสุดในไตรมำสท่ี 1/2559 โดยอตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียในไตรมำสท่ี 1/2560 ของ TSG 
นั้นประกอบดว้ยอตัรำค่ำระวำงเรือส ำหรับเรือท่ี TSG เป็นเจำ้ของท่ี 6,857 เหรียญสหรัฐ
ต่อวัน และก ำไรจำกเรือท่ีเช่ำมำเพิ่ม (Chartered-in) ท่ี  158 เหรียญสหรัฐต่อวัน           
TSG รำยงำนผลก ำไรสุทธิ 46 ลำ้นบำทในไตรมำสท่ี 1/2560 อย่ำงไรก็ตำม อตัรำค่ำ
ระวำงเรือในไตรมำสน้ียงัคงต ่ำกว่ำอตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียของตลำด Supramax ท่ีปรับ
ฐำนแลว้ท่ี 7,530 เหรียญสหรัฐต่อวนั อตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือท่ี TSG เป็นเจำ้ของ
ยงัคงอยู่ในระดบัสูงท่ีร้อยละ 99.1 โดยรวมแลว้อตัรำค่ำระวำงเรือในไตรมำสท่ี 1/2560 
สูงกว่ำค่ำด ำเนินงำนเงินสดท่ีอยู่ท่ี 4,740 เหรียญสหรัฐต่อวนั   TSG มีเรือท่ีเป็นเจำ้ของ 
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อยู ่20 ล ำ โดยมีขนำดเฉล่ียเท่ำกบั 52,555 DWT และมีอำยุเฉลี่ย 11.87 ปี   TSG มีกองเรือ
เฉลี่ยจ ำนวน 26.04 ล ำ (เรือของบริษทั 20 ล ำและเรือเช่ำ 6.04 ล ำ) ในไตรมำสท่ี 1/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยได้จำกกำรขนส่งสินค้ำในไตรมำสที่ 1/2560 เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 1,029.4 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ท่ี 820.4 ลำ้นบำท และเพิ่มข้ึนร้อยละ 38 จำก
ไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหน้ำท่ี 744.7 ลำ้นบำท โดยรวมแลว้ในไตรมำสท่ี 1/2560 
TSG มีก ำไรขั้นตน้เท่ำกบั 192.8 ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนร้อยละ 23 จำกไตรมำสท่ีแลว้และร้อย
ละ 1080 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ เน่ืองจำกอตัรำค่ำระวำงเรือเฉล่ียของ TSG 
เพิม่ข้ึนสูงกว่ำอตัรำค่ำด ำเนินงำนเงินสด อตัรำก ำไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 19 ในไตรมำสท่ี 
1/2560 เปรียบเทียบกบัร้อยละ -3 ในไตรมำสท่ี 1/2559 และร้อยละ 19 ในไตรมำสท่ี 
4/2559  

TSG มี EBITDA อยู่ที ่176.2 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 47 จำกไตรมำสก่อนหน้ำและร้อย
ละ 400 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อนหน้ำ TSG รำยงำนผลก ำไรสุทธิ 46 ลำ้นบำทใน
ไตรมำสท่ี 1/2560 และเป็นผลก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนปกติท่ี 46 ลำ้นบำท 

 
  

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. 

6) Adjusted Mkt TC Avg BSI = Market TC Avg BSI adjusting 
commission fee and Thoresen Fleet Type 

7) The per day basis is calculated based on available service days 
8) Thoresen TCE Rate = Owned Vessel TCE Rate + Chartered-In 

Rate 
 

TCE Rate  = Time-Charter Equivalent Rate 
TC Rate = Time-Charter Rate 
BDI  = The Baltic Exchange Dry Index 
BSI  = The Baltic Exchange Supramax Index 
BHSI  = The Baltic Exchange Handysize Index  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที่ 1/2560 

Ref No. COR:MS/EL17016/KK 

บริษัท เมอร์เมด มำริไทม์ จ ำกดั (มหำชน) (“MML Group”) 
 EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ร้อยละ 124 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน มำอยู่ที ่107.7 ล้ำนบำท 
 ก ำไรสุทธิเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ มำอยู่ที ่26.2 ล้ำนบำท แม้ว่ำจะมีอัตรำกำรใช้ประโยชน์ของเรือลดลง 
 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัทร่วมอย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษัทร่วมได้รับกำรต่อสัญญำแม้จะมีอตัรำค่ำบริกำรที่ลดลง 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนกำรณ์ในตลำดน ้ำมันและก๊ำซธรรมชำติยังคงผันผวนในไตรมำสที่ 1/2560 รำคำน ้ ำมนัดิบอยู่
ในช่วง 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล รำคำน ้ ำมนัดิบปรับตวัข้ึนอย่ำงชำ้ๆจำกส้ินปี 2559 เน่ืองจำก 
OPEC และประเทศนอกกลุ่ม OPEC ไดห้ำรือกนัในกำรลดกำรส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2560 นอกจำกน้ี ไตรมำสแรกของปีถือเป็นไตรมำสท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนอ่อนตวัส ำหรับธุรกิจของ
บริษทั เมอร์เมด มำริไทม ์จ ำกดั (มหำชน) (“MML Group”) 

ในไตรมำสที่ 1/2560 MML Group มีรำยได้รวมที่ 1,283.1 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 9 จำกช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ท่ี 1,412.9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกอตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของเรือท่ีลดลงเน่ืองจำกเป็น
ช่วงวฏัจกัรอ่อนตวั รำยไดล้ดลงเน่ืองจำกจ ำนวนวนัท ำงำนท่ีลดลงของทั้งเรือท่ีเป็นเจำ้ของเองและ
เรือท่ีเช่ำมำเพิม่ โดยอตัรำค่ำใชป้ระโยชน์ลดลงจำกร้อยละ 40 ในไตรมำสท่ี 1/2559 มำอยู่ท่ีร้อยละ 
28 ในไตรมำสท่ี 1/2560 รวมถึงเรือ tender rig (MTR1 และMTR2) ยงัคงไม่ไดมี้กำรถูกน ำไปใชง้ำน
ระหวำ่งปีและถกูก ำหนดใหมี้กำรพยำยำมขำยออกไป 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที่ 1/2560 

Ref No. COR:MS/EL17016/KK 

MML Group รำยงำนก ำไรสุทธิ 26.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ  
ต้นทุนรวมในไตรมำสที่ 1/2560 ลดลงร้อยละ 19 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ เมื่อเทียบกับรำยได้รวมที่
ลดลงเพยีงร้อยละ 9 ส่งผลให้ก ำไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 27 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ท่ี 403.8 ลำ้นบำท 
มำอยู่ท่ี 294.3 ลำ้นบำทในไตรมำสน้ี แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีอยู่ท่ี 
196.5 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรในไตรมำสท่ี 1/2560 ลดลงร้อยละ 
16 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ท่ี 232.1 ลำ้นบำท มำอยู่ท่ี 194 ลำ้นบำทในไตรมำสท่ี 1/2560  นอกจำกน้ี 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วม ลดลงมำอยูท่ี่ 41.7 ลำ้นบำท ส่งผลให้ EBITDA ในไตรมำสท่ี 1/2560 
อยู่ท่ี 149.4 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 47 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และลดลงร้อยละ 25 จำกไตรมำส
เดียวกนัของปีก่อน ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยลดลงร้อยละ 3 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ โดย 
MML Group มีก ำไรสุทธิในส่วนของ TTA อยูท่ี่ 15 ลำ้นบำท  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที่ 1/2560 

Ref No. COR:MS/EL17016/KK 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) (“UMS”)  
 รำยได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 50 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน และลดลงเลก็น้อยร้อยละ 1 จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 
 รำคำขำยเฉลีย่เพิม่ขึน้ร้อยละ 23 เม่ือเปรียบเทยีลกบัไตรมำสทีผ่่ำนมำ 
 ผลขำดทุนสุทธิในส่วนของ TTA ลดลงร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในไตรมำสที่ 1/2560 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกัด (มหำชน) (“UMS”) มีผลขำดทุนสุทธิ 
16.6 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนที่ขำดทุน 17.9 ล้ำนบำท  รำคำถ่ำนหิน
ปรับตัวเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองจำกระดบัต ่ำในช่วงตน้ปี 2559 มำจนถึงส้ินปี 2559 และปรับตวัลง
เลก็นอ้ยในไตรมำสท่ี 1/2560 ส่งผลใหร้ำคำถ่ำนหิน Newcastle Index เพิ่มข้ึนร้อยละ 58 จำก 51.1 
เหรียญสหรัฐต่อตนัในไตรมำสท่ี 1/2559 มำอยูท่ี่ 80.75 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในไตรมำสท่ี 1/2560 

ปริมำณกำรขำยถ่ำนหินของ UMS เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จำก 58 พันตันในไตรมำสที่ 1/2559 มำอยู่ท่ี 
63,000 ตนัในไตรมำสท่ี 1/2560 แต่ลดลงร้อยละ 26 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ท่ี 85,000 ตนั ในไตรมำส
ท่ี 1/2560 รำยไดร้วมอยู่ท่ี 180.7 ลำ้นบำท ลดลงเพียงร้อยละ 1 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ท่ี 183.2 ลำ้น
บำท แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนท่ี 120.6 ลำ้นบำท ถึงแมว้่ำปริมำณกำร
ขำยจะลดลงจำกไตรมำสก่อนหนำ้ แต่รำยไดร้วมลดลงเพียงร้อยละ 1 เน่ืองจำกค่ำเฉล่ียรำคำขำยท่ี
สูงข้ึนประมำณร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัไตรมำสก่อนหนำ้   ตน้ทุนรวมลดลงร้อยละ 3 จำกไตรมำส
ก่อนหนำ้ ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำยไดท่ี้ลดลง แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 73 จำกไตรมำสเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจำกปริมำณกำรขำยถ่ำนหินท่ีเพิ่มข้ึนและค่ำบริกำรท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ ก ำไรขั้นตน้



 

 
 

Page | 10 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที่ 1/2560 

Ref No. COR:MS/EL17016/KK 

ลดลงร้อยละ 28 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหนำ้และเพิ่มข้ึนร้อยละ 13 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ 
มำอยูท่ี่ 20.1 ลำ้นบำท ในไตรมำสท่ี 1/2560 

EBITDA รวมลดลงร้อยละ 109 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 จำกไตรมำส
ก่อนหน้ำมำอยู่ที ่-0.6 ล้ำนบำท  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอยู่ท่ี 9.2 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 12 
จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนและร้อยละ 4 จำกไตรมำสก่อนหนำ้ โดยค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินลดลง
ร้อยละ 33 จำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนหนำ้มำอยูท่ี่ 8.5 ลำ้นบำท 

UMS รำยงำนผลขำดทุนสุทธิที่ 16.6 ล้ำนบำทเป็นผลขำดทุนสุทธิในส่วนของ TTA ที่ 15 ล้ำนบำท
ในไตรมำสที ่1/2560 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที่ 1/2560 

Ref No. COR:MS/EL17016/KK 

บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“PMTA”) 
 ปริมำณกำรขำยเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนในขณะทีร่ำคำขำยเฉลีย่ต่อตนัลดลงส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำยลดลงเป็น 537.9 ล้ำนบำท 
 ธุรกจิหลกัของบริษัททีป่ระเทศเวียดนำมยงัคงรักษำผลก ำไรในระดับเดียวกบัปีทีแ่ล้ว ซ่ึงเป็นไปตำมทีค่ำดไว้ โดยสำมำรถด ำรงก ำไรขั้นต้นที่ 

153.2 ล้ำนบำท 
 จำกกำรแข็งค่ำของเงินบำทเม่ือเทยีบกบัเงินดองเวยีดนำม และเงินเหรีญสหรัฐ  ส่งผลให้ ผลก ำไรสุทธิลดลงมำอยู่ที ่2.2 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 

1/2560 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมำสท่ี1 โดยปกติจะเป็นช่วงนอกฤดูกำลเพำะปลูกโดยในไตรมำส 1/2560 น้ี PMTA มีปริมำณ
กำรขำยอยู่ท่ี 38,032 ตนัเพิ่มข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ี
รำคำขำยเฉลี่ยต่อตนัลดลงท ำใหร้ำยไดร้วมลดลงร้อยละ 12 ในขณะธุรกิจหลกัของบริษทัท่ีประเทศ
เวียดนำมยงัคงรักษำผลก ำไรในระดบัเดียวกบัปีท่ีผ่ำนมำ  แต่เน่ืองจำกค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำข้ึนเม่ือ
เทียบกบัสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐและดองเวยีดนำม ท ำใหก้ ำไรสุทธิของไตรมำส 1/2560 ลดลงมำอยู่
ท่ี 2.2 ลำ้นบำท 

เน่ืองจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบในช่วงไตรมำส 1/2560 ส่งผลให้ผูค้ำ้ส่งส่วนใหญ่มีควำม
กังวลในควำมผนัผวนรำคำปุ๋ยในช่วงไตรมำส1/2560 ประกอบกับยงัคงมีสินคำ้คงคลงัปุ๋ยเคมี
เชิงเด่ียว (เช่น DAP และ ยเูรีย ซ่ึงปกติจะใชใ้นฤดูกำลเพำะปลกู) อยู่ปริมำณมำก  ดงันั้นผูค้ำ้ส่งส่วน
ใหญ่ยงัคงชะลอกำรซ้ือปุ๋ยเชิงผสม โดยเลือกท่ีจะเร่ิมซ้ือผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมีเชิงผสมเม่ือเร่ิมเขำ้สู่
ฤดูกำลเพำะปลกูหรือฤดูฝนแลว้  อีกทั้งนโยบำยกำรใหส่้วนลดแก่ลูกคำ้ท่ีซ้ือเงินสดในช่วงไตรมำส
ท่ี 1/2560 น้ีส่งผลใหล้กูคำ้ชะลอกำรซ้ือในช่วงเวลำดงักล่ำวเน่ืองจำกตอ้งกำรซ้ือเงินสดหรือซ้ือเช่ือ
ระยะสั้นๆเพื่อรับส่วนลดกำรคำ้ ส่งผลให้ลูกหน้ีกำรคำ้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำก 396 ลำ้นบำท 
เม่ือส้ินปี 2559 เหลือเพยีง 118 ลำ้นบำท เม่ือส้ินไตรมำส 1/2560 

ปริมำณกำรขำยในไตรมำส 1/2560 เพิ่มข้ึนเล็กน้อยหรือร้อยละ 1 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ท่ี 
37,827 ตนั เป็น 38,032 ตนั ปริมำณกำรส่งออกเพิม่ข้ึนร้อยละ 7 จำก 15,100 ตนั ในไตรมำส 1/2559 
เป็น 16,181 ตนั ในไตรมำส 1/2560 ในขณะท่ีปริมำณกำรขำยในประเทศลดลงเลก็นอ้ย ประมำณ
ร้อยละ 4 จำก 22,727 ตนั ในไตรมำส 1/2559 เป็น 21,850 ตนั ในไตรมำส 1/2560  ปริมำณกำร
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที่ 1/2560 

Ref No. COR:MS/EL17016/KK 

ส่งออกท่ีเพิม่ข้ึน ส่วนใหญ่เพิม่ข้ึนจำกปริมำณกำรส่งออกไปยงัประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย  
ส่วนปริมำณกำรขำยในประเทศท่ีลดลง เป็นผลจำกควำมผนัผวนของรำคำปุ๋ยและจำกนโยบำยกำร
ใหส่้วนลดแก่ลกูคำ้ท่ีซ้ือเงิดสดท ำใหล้กูคำ้ชะลอกำรซ้ือสินคำ้ในช่วงไตรมำสน้ี 

อุปสงคก์ำรเช่ำพื้นท่ีโรงงำนยงัคงอยู่ในระดบัสูง ดว้ยอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนจำกลูกคำ้ในปัจจุบนั เป็นผล
ให้อตัรำกำรใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีโรงงำนให้เช่ำอยู่ในระดบัร้อยละ100 ดว้ยเหตุน้ีรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ีโรงงำนเพิม่ข้ึนจำก 10.5 ลำ้นบำท มำท่ี 13.2 ลำ้นบำท หรือเพิม่ข้ึนร้อยละ 25.7 
เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว  เน่ืองจำกพื้นท่ีให้เช่ำท่ีเพิ่มข้ึนจำก 42,300  ตร.ม. ในไตรมำส 1/2559          
เป็น 50,500 ตร.ม.ในไตรมำส 1/2560 นอกจำกน้ี PMTA อยู่ระหว่ำงกำรสร้ำงบำคองโค 5-B และ         
บำคองโค 5-C (พื้นท่ี 20,000 ตร.ม.) เพือ่มำรองรับอุปสงคท่ี์เพิม่ข้ึน 

ไตรมำสท่ี 1/2560 ก ำไรสุทธิลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 2.2 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก
เน่ืองจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ประมำณ 14 ลำ้นบำท และกำร
ลดลงของ EBITDA ในขณะท่ีปริมำณกำรขำยเพิม่ข้ึนเลก็นอ้ย  หำกแต่รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงร้อย
ละ 12 จำก 608.1 ล้ำนบำท ในไตรมำสท่ี 1/2559 เป็น 537.9 ล้ำนบำท ในไตรมำส 1/2560 
เน่ืองมำจำกรำคำขำยเฉล่ียต่อตนัลดลง ตน้ทุนวตัถุดิบลดลงร้อยละ 15 จำก 455 ลำ้นบำท ในไตร
มำสท่ี 1/2559 เป็น 384.8 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560 ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้เพิม่ข้ึนจำกร้อยละ 
25 ในไตรมำส 1/2559 เป็น ร้อยละ 28 ในไตรมำส 1/2560 โดย PMTA สำมำรถรักษำก ำไรขั้นตน้ท่ี 
153.2 ลำ้นบำท 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ้ื่นเพิ่มข้ึนร้อยละ 36 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้ำ โดยเพิ่มข้ึนจำก 
10.9 ลำ้นบำท เป็น 14.8 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกพื้นท่ีโรงงำนให้เช่ำซ่ึงเท่ำกบั 13.2 
ลำ้นบำท 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนเพิม่ข้ึนร้อยละ 16 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ี 49.6 ลำ้นบำท เป็น 57.4 
ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2560 สำเหตุหลกัเน่ืองจำกกำรเพิ่มข้ึนของรำคำเช้ือเพลิง ค่ำไฟฟ้ำ และ
ค่ำจำ้งแรงงำน ส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 จำก 59.1 ลำ้นบำท ใน       
ไตรมำส 1/2559 เป็น 66.1 ล้ำนบำท ในไตรมำสท่ี 1/2560  เน่ืองจำกค่ำขนส่งสินค้ำไปยัง
ต่ำงประเทศซ่ึงเพิม่ข้ึนตำมปริมำณกำรส่งออกและระยะทำงท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ EBITDA อยู่ท่ี 38.0 
ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย
ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนำ้ มำอยูท่ี่ 15.9 ลำ้นบำท ในไตรมำสท่ี 1/2560 
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