
 
 

 
 
 
 
 
 
เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL10010t/ms     

       วันที่  12 กุมภาพันธ พ.ศ.  2553 

เรื่อง    ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 

เรียน    กรรมการและผูจดัการตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) มีผลขาดทุนสุทธิ 3 เดือน จากวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2552 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553) เทากับ 65.09 ลานบาท และมีผลขาดทุนตอหุน เทากับ 
0.09 บาท เทียบกับผลกําไรสุทธิและกําไรตอหุน 3 เดือน จากวันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ไตรมาสที่ 1 
ของรอบปบัญชี 2552) เทากับ 897.13 ลานบาท และ 1.27 บาท ตามลําดับ  

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 

 
บริษัทฯ มีรายไดจากการดาํเนินงานทั้งหมดในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553  เทากับ 4,681.72 ลานบาท มีรายจาย

จากการดาํเนินงานทั้งหมด เทากับ 4,599.29 ลานบาท ทําใหมีกําไรจากการดาํเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553
เทากับ 82.43 ลานบาท กําไรจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 93.12 จากจาํนวน 1,198.14 ลานบาทในไตรมาสที ่ 1 ของปกอน  
หรือลดลงรอยละ 87.01 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชีสิ้นสดุ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 
2552) 

 
รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากธุรกิจหลกัใหกับบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 แบงออกเปน 
 

ลานบาท ไตรมาสที่ 1 ของ
รอบปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 1 ของ
รอบปบัญชี 2552 

เทียบเปนรอยละ
ปตอป 

ไตรมาสที่ 4 ของ
รอบปบัญชี 2552 

เทียบเปนรอย
ละไตรมาสตอ

ไตรมาส 

กลุมธุรกิจขนสง 19.92 275.95 -92.78% 204.31 -90.25% 

กลุมธุรกิจ
โครงสรางพื้นฐาน 

73.46 -0.97 7,673.20% 12.28 498.21% 

กลุมธุรกิจพลังงาน 65.99 181.37 -63.62% 67.68 -2.50% 

สวนของบริษัท1 -224.46 440.78 -150.92% 180.53 -224.33% 

รวม -65.09 897.13 -107.26% 464.80 -114.00% 

 
หมายเหต:ุ สวนของบริษัท1 หมายถึง TTA และบริษัทอืน่ในกลุมซึ่งเปนบรษัิทท่ีถือหุนเพื่อการลงทุนและรวมการตัดรายการระหวางกัน 

...ตอหนา 2/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 2 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 
 

กลุมธุรกิจขนสง ประกอบดวยธุรกิจเรือบรรทกุสนิคาแหงเทกอง และบริษัทที่ใหบริการงานที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ   
 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีผลขาดทุน

สุทธิจํานวน 41.39 ลานบาท โดยไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลงจากกาํไรสุทธิ 174.17 ลานบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสที ่
1 ของรอบปบัญชี 2552  และลดลงเมื่อเทียบจากกําไรสุทธิจํานวน 209.71 ลานบาท ในไตรมาสที ่4 ของรอบปบัญชี 2552   

 
ผลขาดทุนในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 นี้มีสาเหตุหลักมาจากอัตราคาระวางเรือที่ลดต่าํลง  จํานวนวันเดินเรือ

ที่บริษัทฯ เปนเจาของและจํานวนวันที่เชาเรือมาเสริมกองเรือลดลง  
 
ขอมูลสรุป :  
 
 ไตรมาสที่ 1 

ของ 

ปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 1 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปน
รอยละป 
ตอป 

ไตรมาสที่ 4 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาสตอไตร

มาส 
จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทินของ
เรือที่บริษัทเปนเจาของ  (1) 
(Calendar days for owned fleet) 

2,918* 3,932 -25.79% 3,249 - 10.19% 

เดทเวทตันเฉลี่ย 27,297 26,401 3.39% 27,185 0.41% 

จํานวนวันทําการของเรือที่บริษัทเปน
เจาของ  (2) 
(Operating days for owned fleet) 

2,866 3,693 -22.39% 3,139  -8.70% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือที่บริษัท
เปนเจาของ (3)   

98.22% 93.92% 4.57% 96.61%  1.66% 

จํานวนวันเดินเรือทําการของเรือที่
บริษัทเชามาเสรมิกองเรือ   
 

583 1,671 -65.11% 866  -32.68% 

จํานวนเรือเฉลี่ย (4) 38.05 60.90 -37.52% 44.73  -14.92% 

 
หมายเหต:ุ  
(1) จํานวนวนัเดนิเรือในรอบปปฏิทนิ (Calendar Days) คือ จํานวนวนัท้ังหมดของเรือท่ีบริษัทเปนเจาของในชวงระยะเวลานัน้ๆ ซึ่งรวมวันที่ไมได
ใชประโยชนจากเรอื เชน การซอมแซมครั้งใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) และการตรวจสอบ
ระดับพเิศษ    
(2) จํานวนวนัทําการ (Operating Days) คือ จํานวนวนัในรอบปปฏิทิน หักจํานวนวนัทีไ่มไดใชประโยชนจากเรือ เชน การซอมแซมครั้งใหญ การ
เขาอูแหง หรอื การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป และการตรวจสอบระดบัพเิศษ  (special or intermediate surveys) 
(3) อัตราการใชประโยชนจากเรือท่ีบริษัทเปนเจาของ (Owned Fleet Utilisation) คือ สัดสวนของเวลาที่เรือสามารถหารายได โดยวัดจากจํานวนวนั
เดินเรอืที่ใชไดของเรือท่ีบริษัทเปนเจาของหารดวยจาํนวนวนัเดนิเรือในรอบปปฏิทินสาํหรับชวงเวลานัน้ๆ 

...ตอหนา 3/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 3 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t/ ms 
 
(4) จํานวนเรือเฉลี่ยเทากับ จํานวนเรือที่อยูในกองเรือ ณ ชวงเวลานัน้ โดยวัดจากผลรวมของจํานวนวนัเดนิเรือในรอบปปฏิทนิหรือจํานวนวนั
เดินเรอืที่ใชไดของเรือแตละลาํท่ีอยูในกองเรือ ซึ่งรวมทัง้เรือท่ีบริษัทฯ เปนเจาของและเชามาเสริมกองเรือ หารดวยจาํนวนวนัในรอบปปฏิทินใน
ชวงเวลานัน้ๆ  

        * ไมรวมการเขาซอมเรือกอนกาํหนดเวลาของเรือหนึ่งลาํ 
 
       ผลการดําเนินงานเฉลี่ยคิดเปนรายวัน (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน) 

 
 ไตรมาสที่ 1 

ของ 

ปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 1 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปน
รอยละ 

ปตอป 

ไตรมาสที่ 4 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาสตอไตร

มาส 
อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอเงินบาท (เฉลี่ย)  

33.31   34.72   -4.06%                      
33.96                    

-1.91% 

อัตราคาระวางเรือ $9,207  $10,326  -10.84% $10,726  -14.16% 
     -  อัตราคาระวางเรือที่บริษัทเปนเจาของ  $10,237  $11,064  -7.48% $11,563  -11.47% 
     - อัตราคาระวางเรือท่ีเชามาเสริมกองเรือ  -$1,030 -$738 39.57% -$837 23.06% 
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
เรือเดินทะเล (สวนของเจาของเรือ) 

$6,013  $5,368  12.02% $5,654  6.35% 

คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการ
บริหาร 

$1,792  $1,073  67.01% $1,151  55.69% 

ตนทุนทางการเงนิ $146  $130  12.31% $342  -57.31% 
คาเสื่อมราคา $2,731  $2,299  18.79% $2,475  10.34% 
ภาษีเงินได $240  $31  674.19% $234  2.56% 
รายไดจากการดําเนินงาน -$1,715 $1,425  -220.35% $870 -297.13% 
 

ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 ดัชนีคาระวางเรือบอลติคเพิ่มขึ้นรอยละ 35.36 จาก 2,220 จุด ณ สิ้นกันยายน 
พ.ศ. 2552 เปน 3,005 จุดเมื่อสิ้นธันวาคม พ.ศ. 2552 แมวาอัตราคาระวางเรือโดยเฉลี่ยสําหรับเรือขนาด Handysize ไดเพิ่มขึ้น
ตามดัชนีคาระวางเรือบอลติค อัตราคาระวางเรือของบริษัทฯ ไดลดลงรอยละ 10.84 เทียบปตอป หรือรอยละ 14.16 เทียบไตร
มาสตอไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 

 ...ตอหนา 4/ 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 4 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 
 

สาเหตุหลกัในการที่อัตราคาระวางเรือลดลง คือ 
ก) ราคาน้าํมันที่เพิ่มขึ้นทําใหอัตราคาระวางของเรือเชาในสัญญาระยะสั้น (spot charters)  เรือที่ใหบริการแบบประจํา

เสนทาง และสวนที่เปนสัญญารับขนสงสินคาลวงหนา (COA) ลดลง 
ข) กองเรือที่ใหบริการประจําเสนทางที่อยูในนานน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใตและอาวเปอรเซียทํากําไรไดนอยลง 
ค) อุปสงคที่ลดลงตอกองเรือของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากอายุเรอืและขนาดของเรือ ในขณะที่ตลาดไดมีอุปสงคตอ

เรือที่ใหญขึ้นและอายุนอยกวาเพิ่มขึ้น 
 

คาใชจายตอวันของเจาของเรือเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก 
ก) การเดินทางของลูกเรือเนื่องมาจากการขายเรือ  
ข) การซอมแซมและบํารุงรักษาเรือ 
ค) ตนทุนคาประกนัภัยเพิ่มขึ้น 
ง) คาใชจายในการตัดจาํหนาย (amortization) เพิ่มขึ้นจากการนาํเรือเขาอูแหงในครั้งกอน 

 

จํานวนวันเดินเรือที่เชามาเสริมกองเรือมีจํานวน 582.63 วัน หรือคิดเปน 6.33 ลําของเรือที่ใหบริการแบบเต็มเวลาใน
ไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 ซึ่งเปนกลยุทธสวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวง
เวลาที่การเชาเรอืเหมาลาํแบบสญัญาระยะสั้นและแบบเซ็นสัญญาขนสงสินคาลวงหนาไมเปนที่นาสนใจมากนกั 
 

 ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 บริษัทฯ ไดขายเรือทั้งหมด 3 ลํา คือ เรือทอร จัสมิน เรือทอร เซลเลอร และเรือ
ทอร คอมมานเดอรใหกับบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับบริษัทฯ จาํนวนเงินสดทั้งหมดที่ไดรับจากการขายเรือทั้ง 3 ลํานี้คือ 314.45 
ลานบาท กําไรในทางบัญชีจากการขายเรือ 3 ลํานี้รวมทั้งสิ้น 116.41 ลานบาท หรือเทากับ 94.25 ลานบาทหลังหกัภาษีแลว และ
จากการที่จํานวนเรือในกองเรือลดลง ทําใหปรมิาณสินคาที่ขนสงลดลงเปน 2.327 ลานตันในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 
(ลดลงรอยละ 7.35 จากไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 2552 และลดลงรอยละ 26.32 จากไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2552) 

 
 บริษัทฯ กําลงัอยูในขั้นตอนของการปดการใหบริการเดินเรือสนิคาแหงเทกองแบบประจําเสนทางในอีกสองถงึสาม

เดือนขางหนา ทั้งนี้เนื่องจากผลกาํไรของกองเรือที่ใหบริการแบบประจําเสนทางลดต่าํลงมาโดยตลอดเมื่อเทียบกับการใหบรกิาร
เดนิเรือในลักษณะอื่นๆ  จากการทีค่าระวางเรือของเสนทางที่ใหบริการแบบประจําเสนทางลดต่าํลงในปที่ผานมา บวกกับ
แนวโนมของอัตราคาระวางเรือที่ไมสดใสในอีกสองสามปขางหนาจากการแขงขันของเรือบรรทุกสินคาคอนเทนเนอร บริษัทฯ 
จึงตัดสินใจยกเลกิการใหบริการแบบประจําเสนทาง 

  
 บริษัทฯ ไดตัง้สํารองเผื่อในดานการจายคาชดเชยจากการเลิกจางงานจํานวน 27.71 ลานบาทจากการยกเลกิการ

ใหบริการเดินเรือแบบประจําเสนทาง สําหรับกองเรือที่ใหบริการแบบประจําเสนทาง บริษัทฯ คาดวาจะขายเรือบางลาํออกไป
หรือขายเปนเศษซาก และเรือที่เหลือจะนําไปใชใหบริการในลกัษณะอื่นๆ ที่จะสรางผลกาํไรทีด่ีขึน้กวาเดิม 
 
 

...ตอหนา 5/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 5 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 

 
แนวโนมของธุรกิจเรือบรรทกุสนิคาแหงเทกอง : 

 
สําหรับไตรมาสที่เหลือของรอบปบัญชี 2553 บริษัทฯ คาดวาดัชนีคาระวางเรือบอลตคิจะขยับตัวขึ้นหลังวันตรุษจีน 

จากการกลับมาสํารองสินคาอีกครั้ง  โดยรวมแลว บริษัทฯ คาดวาดัชนีคาระวางเรือบอลติคจะคอยๆ ฟนตัวและคงที่สําหรับ
ชวงเวลาที่เหลือของป แมวาจะมีรายงานตางๆเกี่ยวกับการพลิกฟนของการผลติในภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่เปนสมาชกิใน
กลุม OECD บริษัทฯ ก็ยังเชื่อวาจีนจะยงัเปนตัวขับเคลื่อนการเพิม่ขึ้นของอุปสงคที่สําคัญในการขนสงสินคาแหงเทกอง ถึงแมวา
อุปสงคจะคอยๆ ฟนตัวขึ้น แตทางบริษัทฯ ก็เกรงวาดัชนีคาระวางเรือบอลติคอาจจะถูกจาํกดัดวยการรับมอบเรือสั่งตอใหมที่ได
เพิ่มมากขึ้นในชวงหลายเดือนทีผ่านมา ขณะเดียวกัน สวนใหญแลวตราบใดที่เจาของเรือยังมีรายไดสูงกวาคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานอยูโอกาสทีจ่ะคํานึงถงึการขายเรอืเพื่อไปทําเปนเศษซากจะนอย กลาวโดยสรุป บริษทัฯ คาดการณถงึตัวเลขเติบโต
สุทธิเของอุปทานเรือเปนตัวเลขสองหลักในอีกปหรือสองปขางหนา 
 

บริษัทไดรับมอบเรือทอร เฟรนดชิป ซึ่งเปนเรือสั่งตอใหมลําแรกจากอูตอเรือโอชิมาในประเทศญี่ปุนในเดือนมกราคม
ที่ผานมา เรือลาํนี้มีขนาดระวางบรรทุก 53,350 เดทเวทตัน บริษัทฯ ยังมีเรือที่สั่งตอใหมอีก 4 ลําที่มกีําหนดรับมอบภายใน
ปลายป พ.ศ. 2554  โดยสามลาํในสี่ลํานี้สรางโดยอูตอเรือวินาชนิที่ประเทศเวียดนามสวนอีกหนึ่งลําสรางโดยอูตอเรือโอชิมาใน
ประเทศญี่ปุน  จํานวนเงินที่บริษัทฯ ลงทุนทั้งหมดสาํหรับเรือทั้งสี่ลาํนี้เปนจํานวนประมาณ 163 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 

จากการที่เรือจํานวน 6 ลําของบริษัทฯ จะมีอายุครบและใกลครบ 25 ปในรอบปบัญชี 2553 บริษัทฯ จะยังคงดําเนินการ
ขายเรอืหรือขายเรือเพื่อไปทําเปนเศษซากสําหรับเรือของบริษัทฯ ที่มีอายุมาก ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมองหาเรือมือสองที่
มีราคาดีที่จะใหผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปนไปตามอัตราผลตอบแทนที่บริษทัฯ ไดตั้งเปาหมายไว (hurdle rate) อยางไรก็
ตาม ราคาเรือมือสองไดปรับตัวขึ้นมาสูระดับที่สูงกวาปกติ จากขอมูลของ The Baltic Exchange เรือ Supramax ที่มีอายุ 5 ป ณ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2553  มีราคา 35.474 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  

 
กลุมธุรกิจบริการที่เก่ียวของกับการเดินเรือ  มีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ (ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย 

และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) เทากับ 7.40 ลานบาท ลดลงรอยละ 91.54 เมื่อเทียบปตอป และรอยละ 85.03 เมื่อเทียบไตรมาส
ตอไตรมาส  ทั้งนี้ บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากดั มสีวนแบงกําไรใหกับบริษัทฯ มากที่สดุเปนจํานวนเงินประมาณ 
12.69 ลานบาท (ไมรวมผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน) รองลงมาคือ โทรีเซน (อินโดไชนา) เอส.เอ. มีสวนแบงกําไรใหกับ
บริษัทฯ จํานวน 4.17 ลานบาท  

 
 กลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเวส จํากัด (มหาชน) (UMS)  EMC Gestion 
S.A.S./บริษัท บาคองโค จํากัด บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส จํากดั และบริษัท ชิดลม มารนี เซอรวิสเซส แอนด ซัพพลายส 
จํากดั  
 
 

...ตอหนา 6/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 6 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 

 
 UMS มีผลกาํไรสุทธิจํานวน 4.04 ลานบาทในรอบสองเดือนนับจากวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2552 และมีสวนแบงกําไรใหกับผลประกอบการของบริษัทฯ 1.96 ลานบาท บริษทัฯ ไดรวมผลประกอบการของ UMS ในสวน
ของยอดขายและกําไรขั้นตนของ UMS จํานวน 410.43 ลานบาท และ 74 ลานบาทตามลาํดับเขามาไวในงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ UMS ขายถานหินไดประมาณ 0.24 ลานตัน ในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 และประมาณ 1.2 ลานตัน
ในปพ.ศ. 2552 
 
 บริษัทฯ ไดรวมกําไรของ UMS ในไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 2552 ตามสดัสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน UMS
จํานวนรอยละ 48.46 เขามาไวในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553  และจากไตรมาสที่ 2 ของ
รอบปบัญชี 2553 เปนตนไป บริษัทฯ จะรวมกําไรจาก UMS ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน UMS รอยละ 89.55 เขามา
ในผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
 การวิเคราะหผลประกอบการของ UMS จากงบการเงินของ UMS ในป 2552 

  

 
 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม  
2552 

(ลานบาท) 
2551 

(ลานบาท) เปล่ียนแปลงรอยละ 

รายไดจากการขายถานหิน 2,597.46 3,411.97 -23.87 

รวมรายได 2,643.22 3,447.53 -23.33 

ตนทุนการขาย 2,063.36 2,358.42 -12.51 

กําไรขั้นตน 534.11 1,053.55 -49.30 

คาใชจายในการขายและบริหาร 325.36 403.15 -19.30 

ตนทุนทางการเงนิ 61.89 44.51 +39.03 

กําไรสุทธิ 88.31 416.77 -78.81 
 
1. กําไรของ UMS ลดลงเนื่องจาก  

ก) รายไดจากการขายถานหินในป 2551 และ 2552 เทากับ 3,411.97 ลานบาทและ 2,597.46 ลานบาท ตามลําดับ มีอัตรา
การขายลดลงรอยละ 23.87 เนื่องจากสาเหตหุลักคือปริมาณการขายลดลงโดยเฉพาะกลุมลกูคาขนาดใหญ ไดแก 
อุตสาหกรรมปนูซีเมนตและอุตสาหกรรมกระดาษมียอดคําสั่งซือ้ลดลงคอนขางมาก แตกลุมลกูคาขนาดกลางและเลก็ 
ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น อยางไรก็ด ี ปริมาณการขายที่
เพิ่มขึ้นของกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กไมสามารถชดเชยปริมาณการขายที่ลดลงของกลุมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญได  

...ตอหนา 7/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 7 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 

 
ข) กําไรขั้นตนลดลงรอยละ 33.42 ในป 2552  UMS มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 20.56 เปรียบเทียบกับรอยละ 30.88 ของป 

2551 ซึ่งองคประกอบหลกัของตนทุนสินคามีสองชนิด คือ ราคาถานหินและคาขนสง  
 

• ราคาถานหินของ UMS ไดมีการทําสัญญาในราคาที่ตกลงกันไวแลวโดยเปนอัตราลอยตัว (floating basis) อางองิ
จากดัชนี Newcastle Export Index (NEX) โดยดชันีราคาถานหิน NEX เฉลี่ยในป 2552 ปรับลดลงรอยละ 43.96 
เมื่อเปรียบเทียบกับดชันีราคาถานหิน NEX เฉลี่ยในป 2551 (ดัชนีราคาเฉลี่ย NEX ป 2552 เทากับ 72.25 และดัชนี
ราคาเฉลี่ย NEX ป 2551 เทากับ 128.92) 

• คาขนสงของป 2552 นั้นไดมีการกําหนดราคาคงที่ไวทั้งหมดตามสัญญาขนสงสินคาลวงหนา (Contract of 
Affreightment) ในอัตราที่สูงกวาราคาตลาด 

 
ค) ดอกเบี้ยจายในป 2551 และ 2552 เทากับ 44.51 ลานบาทและ 62.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 39.03 โดยดอกเบี้ยจายที่

เพิ่มขึ้นเปนผลจากหนี้สินเพิ่มขึน้เปน 2,017.40 ลานบาท เมื่อสิ้นป 2552 เทียบกับหนี้สินเมื่อสิ้นป 2551 เทากับ 

1,539.70 ลานบาท โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในทรัพยสินถาวร 

 

2. รายการพิเศษ - การตั้งสํารองเผื่อมลูคาลดลงของถานหิน 

ก) ในป 2551 UMS ไดตั้งสาํรองผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 92.27 ลานบาท เนื่องจากปจจัย
ราคาตลาดของถานหินที่ลดลง  

ข) อยางไรก็ดี เนื่องจากราคาตลาดของถานหินมีการปรับตัวสูงขึ้น ในครึ่งปแรกของป 2552  UMS มีการโอนกลับรายการ
คาเผื่อการลดมลูคาของสินคา จํานวน 28.65 ลานบาท และ 63.62 ลานบาทในไตรมาส 3 ของป 2552  

ค) ในไตรมาส 4 ป 2552  UMS ตั้งสํารองเผื่อมลูคาสินคาลดลงอีกครั้งจํานวน 130.51 ลานบาท สําหรับถานฝุน โดยเกณฑ
การตั้งสํารองคาํนวณจากการมลูคาที่จะขายไดในอนาคตโดยใชราคาในปจจุบันและคิดลดดวยอัตราคิดลดตนทุนทาง
การเงินของ UMS  
 
สินคาคงคลังของ UMS เพิ่มขึ้นจาก 964.24 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปน 1,546.54 ลานบาท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งสินคาคงคลังสวนใหญเปนถานฝุน UMS มีนโยบายที่จะปรับลดปริมาณถานฝุนในคลังสนิคาลง โดย 
UMS มีโครงการที่จะดาํเนินการเปนถานอัดกอนเพื่อเพิ่มมูลคาและขยายตลาดมากขึ้น โดยในปจจุบัน UMS อยูระหวางการ
ลงทุนตดิตั้งเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด และจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ 2553 โดยคาดวาจะเริ่มผลติในเดือนมีนาคม 
2553 โดยกําลังการผลติรวมของถานอดักอนจะอยูที่ประมาณ 40,000 ตันตอเดือน  

 
UMS ไดเริ่มผลติและขายถานอดักอนไปตั้งแตป 2552 แลวปริมาณหนึ่ง ซึ่งลูกคาใหการตอบรบัที่ดี โดยหาก UMS ขาย

ถานอดักอนไดโดยมีอัตรากําไรขัน้ตนที่สูงขึ้น คาดวาจะสามารถลดปริมาณถานหนิลงสูในระดับปกติ  
 
 
 

...ตอหนา 8/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 8 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 

 
ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 บริษัท  บาคองโค จํากดั ไดมียอดขายจํานวน 706.61 ลานบาท กําไรขั้นตน 

128.83 ลานบาท และกําไรสุทธิ 79.80 ลานบาทในงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
 
ผลประกอบการของบริษัท บาคองโค จํากัด จากงบการเงินของบริษัท บาคองโค จํากัด ในรอบปบัญชี 2552 
 

ลานบาท 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2552 

ยอดขายสุทธิ 2,430.49  706.61  

กําไรขั้นตน 228.81  124.02 
กําไรสุทธิหลังหักภาษ ี 57.49  85.16 

 
เนื่องจากธุรกิจปุยนั้นเปนธุรกิจที่เปนวัฏจักรมาก และโดยสวนใหญแลวในครึ่งหลังของปจะใหผลตอบแทนทีด่กีวาใน

ครึ่งปแรก ทางบริษัทฯ จึงไมไดคาดหวังที่จะไดรับสวนแบงกําไรจากการดาํเนินงานของธุรกิจปุยเปนจํานวนมากในอีกสองไตร
มาสขางหนานี้  บริษัท บาคองโค จํากัดขายปุยไดเปนจํานวน 150.161 ลานตันตลอดป 2552 และ 44.697 ลานตันจากวันที่ 1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 
บริษัทฯ วางแผนไววา บริษัท บาคองโค จํากัดจะสามารถหาสินคามาวางในคลังสินคาไดจาํนวน 200,000 ตันในรอบป

บัญชี 2553  ในเดือนมกราคมทีผ่านมา บริษัท บาคองโค จํากดัไดใชพ้ืนที่วางสินคาไปแลวรอยละ 34 ของพื้นที่ทั้งหมด  
 
ณ เวลานี้กําไรหลักของบริษัท บาคองโค จํากัด คือ การขายและผลิตปุย จนกวาการใหบริการคลังสินคาและการ

ใหบริการทางดานโลจิสตตกิจะเริ่มใหบริการเต็มที่ในอีก 2-3 เดือนขางหนา  
 
กลุมธุรกิจพลังงาน ประกอบดวย บริษัท เมอรเมด มาริไทม จาํกดั (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึง่ถือหุนโดยบริษทัฯ      

รอยละ 57.14 และใหบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา และบริการงานขุดเจาะ และเมอรตัน กรุป (ไซปรัส) แอลทดีี ถือหุนโดย
บริษัทฯ รอยละ 21.18  
 
 บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) เปนบริษัทหลกัที่มีสวนแบงกําไรใหกับบริษัทฯ ในกลุมธุรกิจ
พลังงาน ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 กําไรสุทธิรวมของเมอรเมดตามงบการเงินของเมอรเมดในไตรมาสที่ 1 ของรอบ
ปบัญชี 2553 เทากับ 115.49 ลานบาท และในไตรมาสนี้เมอรเมดมีสวนแบงกําไรใหกับบริษัทฯ เทากับ 65.99 ลานบาท บริษัท 
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส  จํากัด (“MOS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของเมอรเมด มีสวนแบงกําไรใหกับเมอรเมด รอยละ 57.20 

และบริษัท เมอรเมด ดรลิลิ่งค  จํากัด (“MDL”) มีสวนแบงกําไรใหกับเมอรเมดรอยละ 2.01 
 

ในไตรมาสนี้ เมอรเมดไดระดมเงินทุนจํานวน 3,592.65 ลานบาทจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน (rights issue) เงินที่
ไดจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนกอนหักคาใชจายจะนําไปใชในการรองรับแผนการขยายธุรกิจของเมอรเมด 
 
 
 

...ตอหนา 9/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 9 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 
 

MOS : ในไตรมาสนี้ ในสวนงานธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํามีอัตราการใชประโยชนจากสินทรพัยรอยละ 45.80 ซึ่ง
เปนอัตราการใชประโยชนที่ลดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปกอนและในไตรมาสที่ผานมาซึ่งเทากบัรอยละ 58.70 และ 56.91 
ตามลําดับ แมวาอัตราการใชประโยชนของเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําจะนอยลง แต MOS มีรายไดจากการบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 
103 ลานบาท เนือ่งมาจากมจีํานวนวันการใชประโยชนจากเรือ เมอรเมด คอมมานเดอร และเรือ ทมีสยามเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งโดยปกติ
แลวจะทําใหอัตราคาเชาเรือรายวันสูงขึ้น MOS มีสัดสวนรายไดรอยละ 70.42 ของรายไดบริการของเมอรเมดทั้งหมดในไตรมาส
นี้ เทียบกับรอยละ 67.47 ของไตรมาสเดียวกันเมื่อปที่แลว  

 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 MOS ไดมีการรับมอบเรือสั่งตอใหมจํานวน 2 ลํา ไดแก เรือ เมอรเมด แซฟไฟร ใน

เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2552 และ เรือ เมอรเมด เอเชียนา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 MOS ไดยกเลกิเชาเรือ บิณฑมิณฑเขามา
เสริมกองเรือนับตั้งแตที่มีการรับมอบเรือเมอรเมด แซฟไฟรเขามาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ MOS ยังไดเปน
เจาของเรือ ทีมสยาม รอยละ 100 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จึงไดยกเลิกสัญญาเชาเรือ ทีมสยาม  MOS คาดไววาเรือ เมอรเมด 
เอ็นดัวเรอร ซึ่งเปนเรือสั่งตอใหมอีกหนึ่งลําจะมกีําหนดรับมอบในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 ซึ่งการทีก่ําหนดการรับ
มอบเรือ เมอเมด เอ็นดัวเรอร ลาชากวากําหนดเนื่องจากการทดสอบและตดิตั้งระบบการดํานําที่เลื่อนออกไป  บริษัทฯ คาดวา
ภายในสิ้นรอบปบัญชี 2553  MOS จะเปนเจาของเรือทั้งสิ้น 9 ลํา 

 
ในไตรมาสนี้ คาใชจายผายทุนของ MOS เปนเงินจํานวน 1.94 พันลานบาท โดยใชในการชําระคางวดของเรือ เมอรเมด 

เอ็นดัวเรอร ระบบอปุกรณดาํน้ําลกึ และเรือสนับสนุนงาน ROV หนึ่งลํา และการลงทุนเพิ่มเติมในการเขาเปนเจาของเรือ      
เมอรเมด เอเชียนา คามัดจาํซื้อเรือ ทีมสยาม รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณอื่น ๆ 

 
ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 MOS มีรายรับจากกลุมบรษิัท ซีสเคปซึ่งถอืหุนโดย MOS รอยละ 80 คิดเปนเงิน 

90 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 245.7 เทียบปตอป และกําไรขั้นตน 76 ลานบาท (กําไรขั้นตนสูงถึงรอยละ 60) 
 
แนวโนมของตลาดการใหบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํานั้นยังคงเปนที่นาพอใจ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
ก)  ในรอบไตรมาสทีผ่านมา ผลกระทบโดยรวมตออัตราคาเชาเรือตอวันไมมากนัก ในสวนธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํา

โดยทั่วไปแลวไดรับผลกระทบตออัตราคาเชาเรือที่ลดลงไมมาก และในบางกรณี เราพบวาอัตราคาเชาเรือตอวันมีกําไรขั้นตน
สูงขึ้นในเรือที่มีอุปกรณเทคนิคดีกวาลาํอื่นๆ 

ข)  MOS ยังคงประสบผลสาํเรจ็ในการปฏิบัติงานในตลาดทางตะวันออกกลาง โดยเปนงานสนับสนุการกอสราง งาน
ประดาน้ํา งานสาํรวจโดยใชยานควบคุม และเมื่อเร็วๆ นี้ MOS ไดรวมเปนพันธมิตรกับ KD Marine ซึ่งอยูในเมือง Aberdeen 
เพื่อทําการตลาดในยุโรปใหกับเรือ เมอรเมด เอ็นดูเรอร   

ค) บริษัทน้ํามันและกาซธรรมชาตหิลายแหงไดเริ่มกลับมาสานตอโครงการที่เคยชะลอไว และมีการมองหาเรอืที่    
สามารถมารับงานมากขึ้น 
 

...ตอหนา 10/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 10 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 

 
ง)  แมวาในไตรมาสนี้เปนชวงมรสุมซึ่งเปนชวงเวลาที่อัตราการใชประโยชนจากเรือโดยทั่วไปจะลดต่ําลง แตสภาวะ

ตลาดในปจจุบันไดสงใหเห็นภาวะความตองการเรือประดาน้ํา (DSV) มากขึ้น 
 
MDL: ในไตรมาสนี้ สวนงานขุดเจาะสรางรายไดรอยละ 24.40 ของรายไดบรกิารรวมของเมอรเมด รายไดจากการ

บริการของเรือขุดเจาะลดลงอยางมีนัยสําคัญประมาณ 273 ลานบาท เนื่องจากมีเพียงเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ที่ปฏิบัติงานไดโดยมี
อัตราการใชประโยชนอยูที่รอยละ 99.7  

 
ในไตรมาสนี้ เรือขุดเจาะ MTR-1 ยังคงอยูในชวงการตรวจและบํารุงรักษาในประเทศไทย และรอผลการประมูลเพื่อ

การทาํงานในอนาคต ตนทุนการดําเนินงานของเรือขุดเจาะ MTR-1 ไดลดลงสูระดับขั้นต่ําเทาทีจ่ําเปนตองมี  
  
สวนเรือจุดเจาะ MTR-2 ยังคงปฏิบัติงานตามสญัญากับ Chevron ในประเทศอินโดนีเซียโดยสญัญาจะหมดอายลุงใน

ไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะลาํนี้อยูในอัตราเกอืบเต็มพิกัดตลอดไตรมาส ซึ่ง   
บริษัทฯ คาดหวังวาจะมีการตอสญัญาออกไปเมื่อสัญญาชวงแรกสิ้นสุดลง 

 
เรือขุดเจาะที่สั่งตอใหม เคเอ็ม-1 ซึ่งกําลังสรางอยูที่อูตอเรือในประเทศมาเลเซียเกือบเสร็จสมบรูณแลว และบริษัทฯ 

คาดวาจะรับมอบเรือดังกลาวในไตรมาสที่สองของรอบปบัญชี 2553 เรือขุดเจาะลํานี้จะปฏิบัติงานตามสัญญาวาจางกับปโตรนัส 
ในมาเลเซียเปนระยะเวลา 5 ปหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับมอบเรือ  

 
แนวโนมของธุรกิจเรือขดุเจาะ : 
 
ก) อัตราการใชประโยชนจากเรือขดุเจาะทั่วโลกยังคงอยูในภาวะที่ดี   บริษัทน้ํามันและกาซธรรมชาติที่ไดเคยชะลอ

หรือยกเลกิโครงการขดุเจาะไดเริม่ที่จะเรียกประมูลงานอีกครั้ง 
ข) จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหผูประกอบการเลือกที่จะเริ่มโครงการขุดเจาะในชวงไตรมาสที่ 3 ของรอบป

บัญชี 2553 เปนตนไป โดยสังเกตเห็นไดจากการที่ในหลายไตรมาสที่ผานมามีโครงการที่มกีารประมูลสําเร็จไปนอยโครงการ 
และเปนที่สังเกตเห็นไดวาในขณะนี้มีเรือขุดเจาะอื่นๆ ที่วางงานในตลาดและมาแขงขันกับเรือขุดเจาะ MTR-1 ในงานประมูลใน
โครงการเดียวกนัในบางครั้ง  

ค) การทีร่าคาน้ํามนัเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและเศรษฐกิจทั่วโลกเริม่ฟนตัวขึ้น ทําใหบริษัทฯ คาดวาจะมีความ
ตองการใชเรือขดุเจาะเพิ่มมากขึน้ 

ง) บริษัทฯ เชื่อวา ณ เวลานี้ อัตราคาเชาเรือขุดเจาะเริ่มทรงตัวและเนื่องจากมีเรือขดุเจาะที่ไดรับงานตามสัญญาเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเห็นอัตราคาเชาเรือขุดเจาะเพิ่มสูงขึ้น 

จ) บริษัทฯ ไดสังเกตเห็นแนวโนมวา ลูกคามกัจะเลือกเรือขุดเจาะที่มีอุปกรณที่ใหมกวา และบริษัทฯ อยูในชวงการ
เจรจากับลกูคาเหลานั้นเพื่อเสนอเรือขุดเจาะใหมของบริษัทฯ 

...ตอหนา 11/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 11 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 

 
บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการซื้อเรือขดุเจาะมือสองหรือเรือสั่งตอใหมในตลาด โดยจะใชเงินจากการเพิ่มทนุของ

เมอรเมดที่ไดรับมาเมื่อเร็วๆ นี้ แมวาบริษัทฯ ตองการที่จะซื้อสินทรัพยที่สามารถสรางรายไดใหกบับริษัทฯ ในทันที แตบริษัทฯ 
ก็จะยังเปดโอกาสสําหรับการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมเปนอีกทางเลอืกหนึ่ง  

   
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน (รวมทั้งบริษัท โซลีอาโด 
โฮลดิ้งส พีทีอี แอลทดีี และบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด) ซึ่งจะเปนผูใหความสนับสนุนทางการเงิน บัญชี งานทรัพยากรบุคคล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) งานบริหารและบริการอื่นๆ สวนกลาง (holding) นี้มีสวนแบงติดลบเปนเงินจํานวน 224.46 ลานบาท
ใหกับบริษัทฯ สาเหตุหลักเกิดจากรายการดอกเบีย้จายจํานวน 84.85 ลานบาท 
 
 ผลกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 เทากับ 26.86 ลานบาท เทียบกับผลกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 29.07 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน และผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 49.22 ลาน
บาทในไตรมาสที่ผานมา 
 
 ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีการตั้งสํารองรายการที่ไมเกี่ยวกบัการดาํเนินงานดังนี้ 
 

ก) การตั้งสํารองจาํนวน 27.71 ลานบาท สําหรับคาชดเชยการเลกิจางงานและตนทุนเกี่ยวกบับริหารอื่นๆ สําหรับการ
ปดใหบริการการเดินเรือแบบประจําเสนทาง  

ข) การตั้งสํารองสาํหรับหนี้เผื่อสงสยัจะสูญเพิ่มเติมอีกจํานวน 37.23 ลานบาท 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง  2,363.26 ลานบาท นับจากสิ้นรอบบญัชีป 2552 ถึงไตรมาสที่ 1 ของรอบป
บัญชี 2553 เปน 9,459.30 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

 
บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกิจกรรมการดาํเนินงาน เปนเงิน 60.73 ลานบาท ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 เทียบ

กับ 2,032.08 ลานบาท ในไตรมาสเดียวกันของปกอน และ 5,000.69 ลานบาทของไตรมาสทีผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได
กลาวอธิบายไวแลวขางตน ในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 บริษัทฯ ไดมีการลงนามในสัญญาเงินกูรวมจากหลาย
สถาบันการเงิน (syndicated loan agreement) เปนจํานวน 200 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อใชเปนเงินทุนในการซื้อและควบ
รวมกิจการ (merger and acquisitions)  กระแสเงินสดที่ไดจากกิจกรรมจดัหาเงินทุนจึงเพิ่มขึ้นจํานวน 3,381.07 ลานบาทในไตร
มาสนี้ เงินสดสวนใหญที่ใชไปก็เพื่อการเขาซื้อบริษัทยอย (3,966.03 ลานบาท เพื่อการเขาซื้อหุนรอยละ 89.55 ของ UMS) และ
การเขาซื้อสินทรัพยอ่ืนๆ  
 
 
 

...ตอหนา 12/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 12 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10010t /ms 

 
ในชวงปที่ผานมา บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจออกไปยังธุรกิจใหมๆ เพื่อสรางการเติบโตของกาํไรใหมีความสมดลุและ

กระจายความเสีย่งออกไปใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม กําไรจากธุรกิจที่ไมใชธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือยังไมสามารถชดเชยผล
ขาดทุนจากธุรกจิเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองและตนทุนจากภาระหนี้สินตางๆ ไดมากนัก 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  
 
 
 

………………………                     ……………………… 
    (นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน)                            (นางสาวมัณฑนี สุรกาญจนกุล) 

                      ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ            เลขานกุารบริษัทฯ 
                         กลุมบัญชีและการเงิน 

หมายเหตุ  รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 รอบปบัญชี 2553 ของเมอรเมด สามารถดูไดที่
เว็บไซต http://www.mermaid-maritime.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


