
 
 

 
 
 
 
 
 
เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL10017t/ms   
   
       วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.  2553 

เรื่อง    ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 

เรียน    กรรมการและผูจดัการตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) มีผลกาํไรสุทธิ 3 เดือน จากวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2553 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 (ไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553) เทากับ 451.40 ลานบาท และมีกาํไรตอหุน เทากับ 0.64 
บาท เทียบกับผลกาํไรสุทธิและกําไรตอหุน 3 เดือน จากวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 2 ของ
รอบปบัญชี 2552) เทากับ 99.16 ลานบาท และ 0.14 บาท ตามลาํดบั  

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 

 
บริษัทฯ มีรายไดจากการดาํเนินงานทั้งหมดเทากับ 4,561.99 ลานบาท มีรายจายจากการดาํเนินงานทั้งหมด เทากับ 

4,022.24 ลานบาท ทําใหมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 539.75 ลานบาท ตัวเลขนี้แสดงใหเห็นวากําไรจากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 115.31 จากจาํนวน 250.68 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน  และเพิ่มขึ้นรอยละ 554.80 เมื่อเทียบกับผล
กําไรสุทธิ 3 เดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553) 

 
รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากสามกลุมธุรกิจที่ใหกับบรษิัทฯ แบงออกเปน 
 

ลานบาท ไตรมาสที่ 2 ของ
รอบปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 2 ของ
รอบปบัญชี 2552 

เทียบเปนรอยละ
ปตอป 

ไตรมาสที่ 1 ของ
รอบปบัญชี 2553 

เทียบเปนรอย
ละไตรมาสตอ

ไตรมาส 

กลุมธุรกิจขนสง 525.94 117.29 348.41% 19.92 2,540.26% 
กลุมธุรกิจ
โครงสรางพื้นฐาน 

17.37 -3.75 563.20% 73.46 -76.35% 

กลุมธุรกิจพลังงาน -97.71 -33.48 -191.85% 65.99 -248.06% 
สวนของบริษัท1 5.80 19.10 -69.64% -224.46 102.59% 
รวม 451.40 99.16 355.23% -65.09 793.51% 
 
หมายเหต:ุ สวนของบริษัท1 หมายถึง TTA และบริษัทอืน่ในกลุมซึ่งเปนบรษัิทท่ีถือหุนเพื่อการลงทุนและรวมการตัดรายการระหวางกัน 

...ตอหนา 2/ 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 2 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10017t /ms 
 

การวิเคราะหกลุมธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 
 
กลุมธุรกิจขนสง ประกอบดวยธุรกิจเรือบรรทกุสนิคาแหงเทกอง และบริษัทที่ใหบริการงานที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ   
 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ในไตรมาสนี้ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีผลกําไรสุทธิจํานวน 561.51 ลาน

บาท โดยไมรวมผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบจากผลขาดทุนสุทธิจํานวน 97.17 ลานบาทในปที่ผาน
มา และผลขาดทนุสุทธิจํานวน 41.39 ลานบาท ในไตรมาสทีผ่านมา 

 
การฟนตัวของผลกาํไรมีสาเหตหุลักมาจากอตัราคาระวางเรือที่แข็งแกรงขึ้น ดังจะเห็นไดจากอัตราคาระวางกองเรือ

เฉลี่ยคดิเปน 13,180 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือ จํานวนวันเดินเรือทั้งหมดไดลงลดอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได
ขายเรือไปจํานวน 3 ลํา และไดมีการเชาเรือมาเสริมกองเรือลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา คาใชจายในสวนของเจาของเรือ 
(owner expenses) โดยรวมลดลงรอยละ 11.42 เทียบไตรมาสตอไตรมาส เปน 4,132 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือ ซึ่ง
เปนผลจากกลยทุธการควบคุมตนทุนของบริษัทฯ  

 
ขอมูลกองเรือโดยสรุป :  
 
 ไตรมาสที่ 2 

ของ 

ปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 2 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปน
รอยละป 
ตอป 

ไตรมาสที่ 1 
ของ 

ปบัญชี 2553 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาสตอ
ไตรมาส 

เดทเวทตันเฉลี่ย 28,374 28,653 -0.97% 27,297 3.95% 
จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทินของ
เรือที่บริษัทเปนเจาของ  (1) 
(Calendar days for owned fleet) 

2,776 3,719 -25.36% 2,983 -6.94% 

จํานวนวันที่ใหบริการของเรือที่บริษัท
เปนเจาของ 

2,695 3,719 -27.53% 2,918 -7.64% 

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

2,653 3,645 -27.22% 2,866 -7.43% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือที่บริษัท
เปนเจาของ (3)   

98.44% 98.01% 0.44% 98.22% 0.22% 

จํานวนวันเดินเรือทําการของเรือที่
บริษัทเชามาเสรมิกองเรือ   
 

660 1,132 -41.70% 583 13.21% 

จํานวนเรือเฉลี่ย (4) 37.28 53.90 -30.83% 38.05  -2.02% 
 

...ตอหนา 3/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 3 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10017t/ ms 
 
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) อัตราการใชประโยชนจากเรือ (Fleet Utilisation) คือ สัดสวนของเวลาที่เรือสามารถหารายได โดยวัดจากจาํนวนวนัเดนิเรือทีใ่ชไดหารดวย
จํานวนวนัเดนิเรือในรอบปปฏิทนิสาํหรับชวงเวลานัน้ๆ 
 (4) จํานวนเรือเฉลี่ยเทากับ จํานวนเรอืที่อยูในกองเรือ ณ ชวงเวลานัน้ โดยวัดจากผลรวมของจํานวนวนัเดนิเรือในรอบปปฏิทนิหรือจํานวนวนั
เดินเรอืที่ใชไดของเรือแตละลาํท่ีอยูในกองเรือ ซึ่งรวมทัง้เรือท่ีบริษัทฯ เปนเจาของและเชามาเสริมกองเรือ หารดวยจาํนวนวนัในรอบปปฏิทินใน
ชวงเวลานัน้ๆ  

         
       ผลการดําเนินงานเฉลี่ยคิดเปนรายวัน (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน) 

 
 ไตรมาสที่ 2 

ของ 

ปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 2 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปน
รอยละ 

ปตอป 

ไตรมาสที่ 1 
ของ 

ปบัญชี 2553 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาสตอ
ไตรมาส 

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอเงินบาท (เฉลี่ย)  

32.91 35.34 -6.87% 33.31   -1.20% 

อัตราคาระวางเรือ (1) $13,180  $9,827  34.12% $9,207  43.15% 
     -  อัตราคาระวางเรือที่บริษัทเปนเจาของ  $13,411  $9,105  47.29% $10,237  31.00% 
     - อัตราคาระวางเรือท่ีเชามาเสริมกองเรือ  -$231 $722 -131.99% -$1,030 77.57% 
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
เรือเดินทะเล (สวนของเจาของเรือ) (1) 

$4,132 $4,198 -1.57% $4,665  -11.42% 

คาใชจายในการเขาอูแหง $1,398 $1,447 -3.38% $1,348 3.70% 
คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการ
บริหาร 

$1,537 $1,573 -2.28% $1,792  -14.22% 

ตนทุนทางการเงนิ $36 $666 -94.59% $146  -75.34% 
คาเสื่อมราคา $2,876 $2,357 22.01% $2,731  5.30% 
ภาษีเงินได $72 $9 700.00% $240  -70.00% 
รายไดจากการดําเนินงาน (1) $3,128 $-423 839.47% -$1,715 282.39% 
 
หมายเหต:ุ  (1) ตัวเลขตอวนัท่ีคาํนวนไดนัน้ขึน้อยูกับจาํนวนวนัท่ีใหบริการของเรือ 

...ตอหนา 4/ 
 
 



 
 

 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 4 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10017t/ms 

   
ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 ดัชนีคาระวางเรือบอลติคลดลงรอยละ 10.21 จาก 3,572 จุด ณ สิ้นธันวาคม พ.ศ. 

2552 เปน 3,207 จุดเมื่อสิ้นมีนาคม พ.ศ. 2553 แมวาอัตราคาระวางเรือบอลติคปรับตัวลง อัตราคาระวางเฉลี่ยสําหรับเรือขนาด 
Handysize ไดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่อัตราคาระวางเรือของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 34.12 เทียบปตอป หรือรอยละ 
43.15 เทียบไตรมาสตอไตรมาส เปน 13,180 ดอลลารสหรัฐอเมรกิาตอวัน 

 
สาเหตุหลกัในการที่อัตราคาระวางเรือเพิ่มขึ้น คือ 
ก) ผลในทางบวกจากการที่บริษัทฯ ยกเลิกการใหบริการเรือประจําเสนทาง ทําใหบริษัทฯ สามารถใชเรือในภูมิภาคที่

ไดรับผลตอบแทนสูงกวา ซึ่งรวมถึงแอตแลนติค  
ข) การใหเชาเรือทั้งระยะสั้นและระยะยาวดีขึ้น  
ค) คาใชจายในการเปนเจาของเรือไดลดลงรอยละ 11.42 เปน 4,132 ดอลลารสหรฐัอเมริกาตอวันนับจากไตรมาสที่

ผานมา ซึ่งเปนผลจากกลยุทธการควบคุมตนทุนของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
 

จํานวนวันเดินเรือที่เชามาเสริมกองเรือมีจํานวน 660 วัน หรือคิดเปน 7.33 ลําของเรือที่ใหบริการแบบเตม็เวลาใน
ไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 ซึ่งเปนกลยุทธสวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะลดความเสี่ยงทางธุรกิจ  
 

 ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 บริษัทฯ ไดขายเรือทั้งหมด 3 ลํา คือ เรือทอร สปริต เรือทอร ทริบิวท และเรือ
ทอรซี จํานวนเงินทั้งหมดที่ไดรบัจากการขายเรอืทั้ง 3 ลํานี้ใหกับบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของกับบริษทัฯ คิดเปนเงิน 284.82 ลานบาท 
กําไรในทางบัญชีจากการขายเรอื 3 ลํานี้รวมทั้งสิ้น 91.06 ลานบาท หรือเทากับ 87.06  ลานบาทหลังหักภาษีแลว และในชวงครึ่ง
ปแรกของป 2553 บริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายเรือจํานวน 6 ลํา เทากับ 599.27 ลานบาท หรือเทากับ 181.31 ลานบาทหลังหัก
ภาษีแลว 
 

ดวยขนาดของกองเรือที่เล็กลง ทําใหปริมาณสนิคาที่ขนสงทั้งหมดลดลงเปน 2.309 ลานตันในไตรมาสที่ 2 ของรอบป
บัญชี 2553 หรือลดลงรอยละ 0.81 เมื่อเทียบไตรมาสตอไตรมาส และลดลงรอยละ 20.24 เมื่อเทียบปตอป 

 
ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ไดตั้งสาํรองหนี้เผื่อสงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกเปนจํานวน 54.27 ลานบาท ทําใหมีหนี้เผื่อสงสัยจะ

สูญรวมทั้งสิ้น 89.84 ลานบาทในครึ่งปแรกของรอบปบัญชี 2553 และมีคาใชจายเพิ่มเติมอีกจํานวนประมาณ 20.93 ลานบาทจาก
การปดบรกิารเรอืที่ใหบริการแบบประจําเสนทาง (liner service) อยางไรก็ตาม รายการทั้งสองนี้ไดถูกหกักลบดวยกําไรจากการ
ทํา swap อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจํานวน 163.51 ลานบาท ในไตรมาสที่สองของรอบปบัญชี 2553 

 
 
 
 

...ตอหนา 5/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 5 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10017t/ms 

 
แนวโนมของตลาดธุรกจิเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง : 
 
ทางดานอุปสงค บริษัทฯ เชื่อวานโยบายการนําเขาของจีนจะยังคงเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญสําหรับสินคาแหงเทกองของ

โลก  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เหน็การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาที่สําคัญของแรเหล็กและถานหนิ โดยการนําเขาแรเหลก็ของจีน
จากบราซลิและออสเตรเลียไดลดลงในชวงไมกี่เดือนที่ผานมา แตไดนําเขาจากอนิเดีย อิหราน และยูเครนเพิ่มขึ้น ถาสถานการณ
ยงัเปนเชนนี้ตอไป บริษัทฯ คาดวารายไดตอตันและตันไมลจะลดลง 

 
สําหรับอุปสงคของประเทศอื่นๆ ในโลกยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การผลิตเหล็กดิบของ 66 ประเทศที่รายงานตอ

สมาคม World Steel Association ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 มีจํานวน 120 ลานเมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 30.6 เมื่อเทียบกับเดือน
มีนาคม พ.ศ 2552 ในชวงสามเดือนแรกของป 2553 เอเชียไดผลิตเหลก็ดิบจาํนวน 219 เมตริกตนั ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 27 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ 1 ของป 2552 เอเชียไดผลติเหล็กดิบจํานวน 219 ลานเมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 27 จากไตรมาสที ่  1 ของป 2552
สหภาพยุโรปไดผลิตเหล็กดิบจาํนวน 42 ลานเมตริกตันในไตรมาสที่ 1 ของป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 37 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของป 2552  

 
ตลาดธัญพืชในแอตแลนติคใตไดมีการคาขายมากขึ้น โดยเปนที่คาดวาเอเชียเปนจุดหมายในการนําเขาธัญพืชจํานวน

รอยละ 30.1 (69.5 ลานเมตริกตนั) ของจาํนวนนําเขาทั้งหมดของโลกในชวงปการเพาะปลูกปจจุบัน ซึ่งอยูระหวางสองเดือนคือ
เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 

 
ทางดานอุปทานจากรายงานของ Fearnley Fleet Update ฉบับเดือนเมษายน 2553 ไดรายงานวามีการรับมอบเรือจาํนวน 

152 ลํา คดิเปน 13.195 ลานเดทเวทตันในชวงสามเดือนแรกของป 2553 คิดเปนรอยละ 11.44 และ 12.22 ของเรือที่มีกําหนดรับ
มอบในป 2553 และของจํานวนตันของเรือที่สั่งตอใหมตามลําดับ แมวามีความเปนไปไดที่จะเกิดความลาชาและการเลื่อน
กําหนดเวลาในการสงมอบเรือตอไปอกี แตบริษัทฯ เกรงวาอุปทานจะยังคงลนหลามเนื่องจากจาํนวนการสั่งตอเรือใหมในป 
2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,329 ลํา คดิเปนจํานวน 107.948 ลานเดทเวทตัน 

 
ตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ยังไมเห็นผลกระทบที่เกิดจากปริมาณเรือใหมที่ลนเขาสูตลาด ดังนั้น ในระยะสั้น บริษัทฯ 

ยังคงคาดหวังวาโครงสรางอัตราคาระวาง ณ ปจจุบันจะถูกสนบัสนุนโดยอุปสงคแรเหล็กและถานหินของจีนที่แข็งแกรงกอปร
กับการนําเขาสินคาแหงเทกองที่เพิ่มขึ้นของประเทศตางๆ 

 
บริษัทฯ ยังคงแผนการสั่งตอเรือใหม โดยเรือสั่งตอใหมอีก 4 ลาํ มีกําหนดรับมอบในป 2554 และ ป 2555 ซึ่งเรือ

จํานวน 3 ลําสั่งตอจาก Vinashin และอีก 1 ลํา สั่งตอจาก Oshima จํานวนตนทุนในการลงทุนทั้งหมดสําหรับเรอื 4 ลาํนี้ คิดเปน
จํานวนประมาณ 163 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 6 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10017t/ms 

 
บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการซื้อเรือมอืสอง จากการสังเกตการณโดยทั่วไปนั้นพบวาราคาเรือมอืสองไดเพิ่ม

สูงขึ้นในชวงไตรมาสทีผ่านมา จากขอมูล Baltic Exchange ราคาของเรืออายุ 5 ป ขนาด Supramax คือ 30.714 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  
 
 กลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) ที่บริษัทถือ
หุนอยูรอยละ 89.55 EMC Gestion S.A.S./บริษัท บาคองโค จํากดั ที่บริษทัถือหุนอยูรอยละ 100 บริษัท จีเอซี โทรีเซน              
โลจสิติคส จํากดั ที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 51 และบริษัท ชิดลม มารีน เซอรวิสเซส แอนด ซัพพลายส จํากัด ที่บริษัทถือหุนอยู
รอยละ 99.9 

 
 ในไตรมาสที่สองของรอบปบัญชี 2553 UMS มีผลกําไรสุทธิจํานวน 4.15 ลานบาท (ไมรวมผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงทีม่าจากสัญญาลวงหนาและตนทุนสินทรัพยที่เกิดจากดอกเบี้ยจาย) และมีสวนแบงผลกําไรใหกบั
ผลประกอบการของบริษัทฯ จํานวน 3.72 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 รอบปบัญชี 2553 UMS มียอดขายประมาณ 0.5 ลานตันใน
ครึ่งปแรกของรอบปบัญชี 2553 
 
 การวิเคราะหผลประกอบการของ UMS  ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 
 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 

ลานบาท ม.ค. – มี.ค. 2553 ม.ค. – มี.ค. 2552 

เทียบปตอป 
(รอยละ)  ต.ค. – ธ.ค. 2552 

เทียบไตรมาสตอ
ไตรมาส (รอยละ) 

รายไดจากการขายถานหิน 564.35 729.52 -22.6% 638.51 -11.6% 

รวมรายได 571.05 742.52 -23.1% 645.89 -11.6% 

ตนทุนการขาย 491.07 522.1 -5.9% 530.61 -7.5% 

กําไรขั้นตน 76.23 207.42 -63.2% 115.28 -33.9% 

คาใชจายในการขายและ
บริหาร 71.16 77.73 -8.5% 95.41 -25.4% 

ตนทุนทางการเงนิ 16.52 18.14 -8.9% 15.31 7.9% 

กําไรสุทธิ/ ขาดทุนสุทธิ -9.59 107.18 -108.9% -120.49 -92.0% 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 7 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10017t /ms 
 
 เหตุผลที่ UMS มีผลขาดทุนนั้น คลายกับไตรมาสที่ผานมามาก ซึ่งก็คือ 

ก) รายไดจากการขายถานหินลดลงรอยละ 22.64 เนื่องจากปริมาณการขายลดลงโดยเฉพาะกลุมลูกคาขนาดใหญใน 
อุตสาหกรรมปนูซีเมนตและอุตสาหกรรมกระดาษ แตกลุมลกูคาขนาดกลางและเล็กมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
ปตอป อยางไรกด็ี ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กไมสามารถชดเชยปริมาณการขาย
ที่ลดลงของกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญได  

 
ข) อัตรากําไรขั้นตนลดลงโดยมสีาเหตุจากตนทุนคาขนสง (contract of affrieghtments) ที่สูง  
 

แนวโนมของธุรกิจและการดาํเนินงานของ UMS : 
 
1. โดยทั่วไป ราคาของถานหินจะปรับตัวตามแนวโนมของดัชนี Newcastle Export Index (“NEX”) ฉะนั้น ดัชนี NEX ที่

เพิ่มสูงขึ้น ทําใหบริษัทฯ คาดวาราคาขายเฉลี่ยของ UMS จะเพิ่มสูงขึ้นในอีกสองถึงสามเดือนขางหนา 
2. แมวายอดขายทีม่ีกับโรงงานปูนซีเมนตจะตกลงอยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อไมนานมานี้ UMS ไดเล็งเห็นสัญญาณของการ

ปรับตัวไปในทางที่ดี โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายโครงการมกีารนํากลับมาพิจารณาอีก และธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก สวนใหญมีการรายงานการเติบโตของยอดขาย เนื่องจากเศรษฐกจิทัง้ภายในประเทศและ
ตางประเทศมกีารฟนตัว 

3. จากการที่สัญญาขนสงสินคาลวงหนา (Contract of Affreightment) ที่ทําใหเกดิตนทุนสงูจะสิ้นสุดลงไตรมาสนี้ และ 
UMS ยังไมไดมีการกําหนดตนทุนของคาขนสงถดัจากนี้ไป บริษัทฯ จึงคาดหวงัวากําไรขั้นตนจะปรับตัวดีขึ้นในอีก
สองถึงสามไตรมาสขางหนานี้ 

 
บริษัท บาคองโค จํากัด (“บาคองโค”) ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 บาคองโคไดมีสวนแบงยอดขายจํานวน 

434.99 ลานบาท กําไรขั้นตน 81.51 ลานบาท และกําไรสุทธิ 31.83 ลานบาทในงบการเงินรวมของบริษัทฯ  
 
ผลประกอบการของบริษัท บาคองโค จํากัด จากงบการเงินของบริษัท บาคองโค จํากัด ตั้งแต 1 มกราคม – 31 มีนาคม

2553 
 

ลานบาท 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2552 

ยอดขายสุทธิ 434.99 706.61  

กําไรขั้นตน 81.51 124.02  

กําไรสุทธิหลังหักภาษ ี 31.83 85.16  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 8 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10017t /ms 
 
 บาคองโคมียอดขายปุย 30,710 เมตริกตันในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 และ 44,697 เมตริกตันในไตรมาสที่ 1 
ของรอบปบัญชี 2553 ฤดูกาลหลกัของการขายปุยจะอยูในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกป ซึ่ง
หลังจากการชะลอตัวของการขายในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธแลว ในเดือนมีนาคมจะเปนเดือนที่มียอดขายสูง เนื่องจาก
ลูกคาจะเตรียมพรอมสําหรับฤดกูาลการปลูก  
 
 ในชวงไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 บาคองโคไดจองพื้นที่ในโกดังประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดสาํหรับ
ธุรกิจโลจิสตกิส และในเดือนเมษายน บาคองโคไดจองพื้นที่เพิ่มอีกจํานวน 23,000 เมตริกตัน 

 
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 ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 เมอรเมดมีผลขาดทุนสุทธิ
ตามงบการเงินรวมของเมอรเมด เทากับ 171.01 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของ  
บริษัทฯ เทากับ 97.72 ลานบาท เมอรเมดมผีลกาํไรสุทธิเทากับ 115.49 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรใหกับบริษัทฯ เทากับ 65.99 
ลานบาทในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 
 

บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส  จํากัด (“MOS”) ในไตรมาสนี้ ในสวนงานธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํามีอัตรา
การใชประโยชนจากสินทรัพยรอยละ 28.26 ซึ่งไมตางกันมากนักกับอัตราการใชประโยชนในปที่ผานมาซึ่งเทากบัรอยละ 28.89 
แตเกือบเปนคร่ึงหนึ่งของไตรมาสที่ผานซึ่งเทากบัรอยละ 45.80 อัตราการใชประโยชนของเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําจะลดลงใน
ไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 เปนเร่ืองปกตเินื่องจากอยูในชวงมรสุม 

 
นอกเหนือจากอตัราการใชประโยชนของเรือจะลดลงแลว MOS ก็ยังประสบกับอัตราคาเชาเรือรายวันที่ลดลงประมาณ

รอยละ 15 – 20 ซึ่งสงผลใหรายไดลดลงเปน 314.79 ลานบาทในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 เทียบกับ 357.22 ลานบาท 
ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2552 และ 673.70 ลานบาทในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 

 
อยางไรก็ตาม ในไตรมาสนี้ รายไดของ MOS มาจากการที่ไดเขาซื้อ Subtech Ltd. (“Subtech”) เมื่อไมนานมานี้ 

Subtech ประกอบธุรกิจโดยการเปนผูรับเหมางานทางดานการประดาน้ําและวิศวกรรมโยธาใตนํ้า โดยใหบริการในภูมิภาค
ตะวันออกกลางและอาวเปอรเซยี Subtech มีสวนแบงรายไดใหกับ MOS เทากับ 122.59 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรใหกับ 
MOS เทากับ 62.42 ลานบาท 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 9 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10017t /ms 

 
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 นอกจากนี ้MOS ยังไดเปนเจาของเรือ ทีม
สยาม รอยละ 100 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 จึงไดยกเลกิสัญญาเชาเรือ ทีมสยาม  เรือ ทีมสยาม และเรือ เมอรเมด แซฟไฟร มี
อัตราการใชประโยชนนอย ในขณะที่ เรือ เมอรเมด เอเชียนา ก็ไมไดรับการวาจางในไตรมาสนี้ อยางไรก็ตาม คาเสื่อมราคาที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 18.3 ลานบาทไดถูกบันทกึไวใน MOS แลวในไตรมาสทีผ่านมา 

 
MOS คาดไววาเรือ เมอรเมด เอ็นดัวเรอร ซึ่งเปนเรือสั่งตอใหมอีกหนึ่งลําจะมกีาํหนดรับมอบในไตรมาสที่ 3 ของรอบ

ปบัญชี 2553 บริษัทฯ คาดวาภายในสิ้นรอบปบัญชี 2553 MOS จะเปนเจาของเรือทั้งสิ้น 9 ลํา 
 
แนวโนมของบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา 
 
ความตองการของการใชเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํามีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีบริษัทน้ํามันและกาซธรรมชาติ

หลายแหงไดเริ่มกลับมาสานตอโปรแกรมงานและโครงการที่เคยชะลอไว กระนั้นก็ตาม จนถึงวันนี้ ยังมีการทําสัญญาวาจางงาน
ไมมากนัก และบริษัทฯ ยังคงรอผลของการเขาประมูลงานตางๆ 

 
เนื่องจากจํานวนเรือในตลาดโลกที่มีอยูในปจจุบัน บริษัทฯ  จึงไดรับความกดดันในเรื่องของอัตราคาเชาเรือรายวัน 

เนื่องจากมีผูรับเหมาไดเขามาแขงขัน บริษัทฯ คาดวาจะมีเรือทีจ่ะไดรับสัญญาวาจางมากขึ้น ซึง่จะชวยลดปริมาณเรือในตลาด 
และจะทําใหอัตราคาเชาเรือกลับมาสูภาวะปกติ ซึ่งบริษัทฯ อื่นที่ประกอบการแบบเดียวกันก็ประสบปญหาแบบเดียวกัน ทั้งใน
ดานของการไดรบัสัญญาวางจางงานที่ลดลงกวาที่ไดคาดการณไว อัตราการใชประโยชนจากเรอืที่ลดลง และแรงกดดันของ
อัตราคาเชาเรือรายวันในชวงเวลาหนึ่งรวมถึงผลประกอบการ 

 
การเขาซื้อหุนใน Subtech เปนการบกุเบิกตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางและอาวเปอรเซีย ซึ่งถาหากบรษิัทฯ มี

โอกาสที่จะเขาไปลงทุนในภูมิภาคอื่น นอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัทฯ ก็จะพิจารณาในการเขาไปลงทุนอีก 
 
บริษัทฯ ไดรับสัญญาวาจางงานสําหรับเรือ เมอรเมด เอเชียนา ซึ่งเปนเรือชนิด DP2 DSV โดยสัญญาวาจาง

จะเริ่มในชวงไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 นอกจากนี้ ยังมีการจองเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําลาํอื่นๆ ของ
บริษัทฯ ลวงหนาสําหรับชวงเวลาที่เหลือของป 2553 ณ ปจจุบัน มูลคาของสัญญาจางงานของเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธา
ใตน้ําของบริษัทฯ  มีมูลคารวมแลวประมาณ 50 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะสามารถดาํเนินการตามสัญญา
และจะปฏิบัติงานใหเสร็จสิ้นภายในปนี้ 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 10 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10017t /ms 

 
จากการที่บริษัทฯ คาดวา งานประมูลที่บริษัทฯ เขาไปเสนอจะเริ่มทยอยเปนสัญญาวาจาง ทําใหบริษัทฯ คาดวาในครึ่ง

ปที่เหลือ   บริษัทฯ จะสามารถหางานใหกับกองเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําได รวมถึงความเปนไปไดที่จะไดรับสญัญาวาจางงาน
ในระยะยาวตั้งแต 2 ถึง 5 ปในบางโครงการ 

 
บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด (“MDL”): อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะลดลงจากรอยละ 99.42 ในไตรมาส

ที่ 2 ของรอบปบัญชี 2552 เปนรอยละ 50 ในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 เนื่องจากมีเพียงเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ที่
ปฏิบัติงานได เทียบกับปที่ผานมาที่มีเรือขุดเจาะปฏิบัติงานได 2 ลาํ  

 
ในไตรมาสนี้ เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 หยุดปฏิบัติการและยังคงอยูในอูซอมในประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็

ยังคงหางานใหกับเรือขุดเจาะ เอ็มทีอาร-1 ตอไป   เรือขุดเจาะเอ็มทอีาร-1 เปนเรือที่มีอายุมาก จึงพบอุปสรรคเมื่อมีการประมูล
งานบริการดานขุดเจาะเมื่อตองแขงขันกับเรือขุดเจาะที่มีอายุนอยกวาในตลาดปจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ   ยังไดมีการขยาย
ขอบเขตของการใหบริการของเรอืขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 ใหรวมไปถึงการใหบริการเปนเรือที่พัก (accommodation barge) อีกดวย 
และบริษัทไดพยายามที่จะขยายตลาดทั้งในสวนของเรือขุดเจาะ และ/หรือบริการเรือที่พัก (accommodation barge) 
นอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบนั เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 อยูในระหวางการเจรจาสัญญาการใหบริการเรือที่พัก 
(accommodation barge) จํานวนสองสัญญา 

 
สวนเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2  ยังคงปฏิบัติงานตามสัญญากับ Chevron (Indonesia) ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไดรับการ

ตอสัญญาแบบชั่วคราว ในขณะที่ Chevron (Indonesia) กาํลังรอการอนุมตัิการตออายุสัญญาอยางเปนทางการจากหนวยงานที่
รับผดิชอบในประเทศอินโดนีเซยี หากไดรับการอนุมัติการตอสญัญา บริษัทฯ คาดหวังวาจะไดรับการตอสัญญาของเรือขุดเจาะ
เอ็มทีอาร-2 ไปจนถึงไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี  2554 ดวยอัตราคาเชาเรือตอวันที่สูงขึ้น อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะ
ลํานี้อยูในอัตราเกือบเต็มพิกดัตลอดทั้งไตรมาส ถึงแมเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 จะมีอายุมาก แตก็ยงัคงเขาแขงขันในตลาดได และ
ยังคงไดรับสัญญาวาจางงานตอ เนื่องจากเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ไดเขารับการบํารุงซอมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพของเรือ
ไปเมื่อป 2549 – 2550  

 
เรือขุดเจาะที่สั่งตอใหม เคเอ็ม-1 ยังคงอยูในระหวางการดาํเนินงานกอสรางที่อูตอเรือในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ คาด

วาจะรับมอบเรือดังกลาวภายในรอบปบัญชี 2553 เรือขุดเจาะลาํนี้จะปฏิบัติงานตามสัญญาวาจางกับปโตรนสั ในมาเลเซียเปน
ระยะเวลา 5 ปหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับมอบเรือ 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 11 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10017t/ms 

 
แนวโนมของธุรกิจเรือขดุเจาะ : 
 
สําหรับเรือขดุเจาะในตลาดโลกที่มีสัญญาวาจางงานในปจจุบันมีการคาดวาอัตราการใชประโยชนจากเรือขดุเจาะยังคง

อยูในอัตราที่พอเหมาะ บริษัทฯ คาดหวังจะไดเห็นอุปสงคของการใชเรอืขุดเจาะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการที่ราคาน้ํามันเริ่มมี
เสถียรภาพมากขึน้และและเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟนตัวขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อวาอัตราคาเชาเรือขุดเจาะเริ่มทรง
ตัวและเนื่องจากมีเรือขุดเจาะที่ไดรับงานตามสัญญาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเห็นอัตราคาเชาเรือขดุเจาะเพิ่มสูงขึ้น 
บริษัทฯ ไดสังเกตเห็นแนวโนมวา ลูกคามกัจะเลือกเรอืขุดเจาะที่มีอุปกรณที่ใหมกวา และบริษทัฯ อยูในชวงการเจรจากับลกูคา
เหลานั้นเพื่อเสนอเรือขุดเจาะใหมของบริษัทฯ  

 
บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการซื้อเรือขดุเจาะมือสองหรือเรือสั่งตอใหมในตลาด โดยจะใชเงินจากการเพิ่มทนุของ

เมอรเมดที่ไดรับมาเมื่อเร็วๆ น้ี แมวาบริษัทฯ ตองการที่จะซื้อสินทรัพยที่สามารถสรางรายไดใหกบับริษัทฯ ในทันที แตบริษัทฯ 
ก็จะยังเปดโอกาสสําหรับการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมเปนอีกทางเลอืกหนึ่ง  

 
เมื่อไมนานมานี้ มีขาวที่มุงเนนประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรือขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง 

โดยเฉพาะในอาวแมกซิโก ทั้งนี้ ประเด็นในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ยังคงเปนหัวใจสําคัญใน
การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ซึ่งจะยังคงสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สดุ (best practice) ของอุตสาหกรรมโลก 

   
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน (รวมทั้งบริษัท โซลีอาโด 
โฮลดิ้งส พีทีอี แอลทดีี และบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด) ซึ่งจะเปนผูใหความสนับสนุนทางการเงิน บัญชี งานทรัพยากรบคุคล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) งานบริหารและบริการอื่นๆ ในไตรมาสนี้ สวนธุรกิจการถือหุน (holding) นี้มีสวนแบงที่เปนบวก
เปนเงินจํานวน 5.80 ลานบาทใหกับบริษัทฯ เทียบกับสวนแบงติดลบเปนเงินจํานวน 224.46 ลานบาทในไตรมาสทีผ่านมา 
สาเหตุหลกัเนื่องมาจากมีกาํไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 132.75 ลานบาทในไตรมาสนี้ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของปที่ผาน
มาเทากบั 6.66 ลานบาท และของไตรมาสทีผ่านมาเทากับ 2.02 ลานบาท  
 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง  2,004.57 ลานบาท นับจากสิ้นไตรมาสที ่1 ของรอบบัญชีป 2553 ถึงไตรมาส
ที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 เปน 6,356.90 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553  การลงทุนหลกัสาํหรับไตรมาสนีก้็คือการชําระ
คางวดสุดทายจาํนวน 13.93 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาสําหรับเรือสั่งตอใหม ทอร เฟรนดชิป และการซื้อเรือ ทีมสยามซึ่งเปน
เรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําชนดิ DP2 เปนเงินจํานวน 779.39 ลานบาท 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 12 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10017t/ms 

 
ในไตรมาสที่แลว บริษัทฯ ไดมกีารลงนามในสญัญาเงินกูรวมจากหลายสถาบันการเงิน (syndicated loan agreement) 

เปนจํานวน 200 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อใชเปนเงินทุนในการซื้อและควบรวมกิจการ (merger and acquisitions) ใน
อนาคต และไดมีการเบกิมาใชแลวจํานวน 79.09 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา    
 

ในชวงหนึ่งปที่ผานมา บริษัทฯ ไดขยายธุรกจิออกไปยังธุรกิจใหมๆ เพื่อสรางการเติบโตของกาํไรใหมีความสมดลุและ
กระจายความเสีย่งออกไปใหมากขึ้น บริษัทฯ คาดหวังวาธุรกิจของเมอรเมดและ UMS จะกลบัมาฟนตัวในไตรมาสตอๆ ไปและ
มีสวนแบงที่เปนบวกใหกับบริษทัฯ ตลอดจนถึงสิ้นรอบปบัญชีนี้  

 
ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
 

(นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน)  (นางสาวมัณฑนี สุรกาญจนกลุ) 
ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  เลขานกุารบริษทั 

กลุมบัญชีและการเงิน   

หมายเหต ุ  รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 รอบปบัญชี 2553 ของเมอรเมด สามารถดูไดที่
เว็บไซต http://www.mermaid-maritime.com 

 
 

 
 


