
 
 

 
 
 
 
 
 
เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL10025t/pc   
   
       วันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ.  2553 
 
เรื่อง    ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 

เรียน    กรรมการและผูจดัการตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 
  
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผลกาํไรสุทธิ 3 เดอืน นับจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (ไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553) เทากับ 185.13 ลานบาท และมีกําไรตอหุนเทากับ 0.26 บาท 
เทียบกับผลกําไรสุทธิและกําไรตอหุน 3 เดือน นับจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 3 
ของรอบปบัญชี 2552) ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 352.62 ลานบาท และกําไรตอหุน เทากับ 0.50 บาท ตามลาํดับ 

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 

 
บริษัทฯ มีรายไดจากการดาํเนินงานทั้งหมดเทากับ 4,766.02 ลานบาท มีรายจายจากการดาํเนินงานทั้งหมด เทากับ 

4,286.69 ลานบาท ทําใหมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 479.33 ลานบาท ตัวเลขนี้แสดงใหเห็นวากําไรจากการดําเนินงาน
ลดลงรอยละ 26.51  จากจาํนวน 652.21 ลานบาทในไตรมาสเดียวกันของปกอน  และลดลงรอยละ 11.20 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่
2 ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 (ไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553) 
 

รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากสามกลุมธุรกิจที่ใหกับบรษิัทฯ แบงออกเปน 
 

ลานบาท ไตรมาสที่ 3 ของ
รอบปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 3 ของ
รอบปบัญชี 2552 

เทียบเปนรอยละ
ปตอป 

9 เดือนของรอบป
บัญชี 2553 

กลุมธุรกิจขนสง   434.42 407.68 6.56% 980.27 
กลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน 139.24 -1.84 7,667.39% 249.25 
กลุมธุรกิจพลังงาน -149.75 459.00 -132.63% -181.47 
สวนของบริษัท1 -238.78 -512.22 53.38% -476.61 
รวม 185.13 352.62 -47.50% 571.44 
หมายเหต:ุ สวนของบริษัท1 หมายถึง TTA และบริษัทอืน่ในกลุมซึ่งเปนบรษัิทท่ีถือหุนเพื่อการลงทุนและรวมการตัดรายการระหวางกัน 

...ตอหนา 2/ 
 
 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 2 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10025t/pc 
 

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 
 
กลุมธุรกิจขนสง ประกอบดวยธุรกิจเรือบรรทกุสนิคาแหงเทกอง บริษัทที่ใหบริการงานที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ  และ

ธุรกิจเรือบรรทุกน้ํามันและกาซทีบ่ริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนเมื่อไมนานมานี้ 
 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ในไตรมาสนี้ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีผลกําไรสุทธิจํานวน 462.04 ลาน

บาท โดยไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เทียบกับผลกาํไรสุทธิจํานวน 408.18 ลานบาทในปที่ผานมา และผลกําไรสุทธิ
จํานวน 561.51 ลานบาท ในไตรมาสทีผ่านมา 

 
ในชวงไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 ธุรกจิเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีกาํไรมาจากภาวะตลาดของคาระวางที่ดี 

เห็นไดจากกองเรือของบริษัทฯ มีอัตราคาระวางเรืออยูที่ 14,624 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.49 เทียบป
ตอป และเพิ่มขึ้นรอยละ 10.96 เทียบไตรมาสตอไตรมาส ในชวงไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 ดัชนีคาระวางเรือบอลติค
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.09 เปน 3,301 จุด จาก 3,026  จุดในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 อยางไรก็ตาม ตลาดคาระวางเรือได
ออนตัวลงตลอดครึ่งหลังของไตรมาสทีผ่านมา  รวมถึงดัชนีคาระวางเรือบอลตคิลดลงเปนระยะเวลา 35 วันติดตอกัน ดังนั้น 
ดัชนีคาระวางเรือบอลตคิลดลงรอยละ 19.75 หากเทียบตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 อัตรา  
คาระวางเรือเฉลีย่ของเรือประเภท Handysize เพิ่มขึ้นรอยละ 12.58 เปน 19,968 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน จาก 17,736 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน เทียบไตรมาสตอไตรมาส  

 
จํานวนวันเดินเรือทั้งหมดของบริษัทฯ ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ไดขายเรือออกไป 3 ลํา ไดแก       

เรือทอร ทรานสทิ เรือทอร สกาย และเรือทอร เวนเจอร บริษัทฯ ไดเชาเหมาเรือเขามาจาํนวน 873 วันเดินเรือหรือคิดเปนเรือที่ให
เชาเหมาลาํแบบเต็มเวลาจาํนวน 9.59 ลาํในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 เพื่อหักกลบจํานวนเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของที่
ลดลง แมวากองเรือของบริษัทฯ จะมีขนาดเลก็ลง แตปริมาณสินคาที่ขนสงนั้นเพิ่มขึ้นเปน 2.77 ลานตันสําหรับไตรมาสที่ 3 ของ
รอบปบัญชี 2553 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.81 เมื่อเทียบไตรมาสตอไตรมาส แตยังคงลดลงรอยละ 12.27 เมื่อเทียบปตอป 
 
ขอมูลกองเรือโดยสรุป :  
 
 ไตรมาสที่ 3 

ของ 

ปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 3 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปน
รอยละป 
ตอป 

ไตรมาสที่ 2 
ของ 

ปบัญชี 2553 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาสตอไตร

มาส 
เดทเวทตันเฉลี่ย             28,578  26,935 6.10% 28,374 0.72% 
จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทินของ
เรือที่บริษัทเปนเจาของ  (1) 
(Calendar days for owned fleet) 

      2,596  3,406 -23.78% 2,776 -6.48% 

 
...ตอหนา 3/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 3 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10025t/ pc 
 
 
 ไตรมาสที่ 3 

ของ 
ปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 3 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปน
รอยละป 
ตอป 

ไตรมาสที่ 2 
ของ 

ปบัญชี 2553 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาสตอ   
ไตรมาส 

จํานวนวันที่ใหบริการของเรือที่บริษัท
เปนเจาของ (2) 

      2,405  3,346 -28.12% 2,695 -10.76% 

จํานวนวันทําการของเรือที่บริษัทเปน
เจาของ  (3) 
(Operating days for owned fleet) 

   2,367  3,268 -27.57% 2,653 -10.78% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือที่บริษัท
เปนเจาของ (4)   

98.42% 97.67% 0.75% 98.44% -0.02% 

จํานวนวันเดินเรือทําการของเรือที่
บริษัทเชามาเสรมิกองเรือ  
 

  873  1,355 -35.57% 660 32.27% 

จํานวนเรือเฉลี่ย (5)  35.60   50.80  -29.92%  36.81  -3.29% 
 

หมายเหต:ุ  
(1) จํานวนวนัเดนิเรือในรอบปปฏิทนิ (Calendar Days) คือ จํานวนวนัท้ังหมดของเรือท่ีบริษัทเปนเจาของในชวงระยะเวลานัน้ๆ ซึ่งรวมวันที่ไมได
ใชประโยชนจากเรอื เชน การซอมแซมครั้งใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) และการตรวจสอบ
ระดับพเิศษ    
(2)  จํานวนวนัท่ีใหบรกิารของเรือ คือ จํานวนวนัเดินเรือในรอบปปฏิทิน หกัวันที่ไมไดใชประโยชนจากเรือที่ทราบลวงหนา (planned off hire 
days) กับการซอมแซมครั้งใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) หรือการตรวจสอบระดับพิเศษ    
(3) จํานวนวนัทําการ (Operating Days) คือ จาํนวนวนัในรอบปปฏิทิน หักจาํนวนวนัท่ีไมไดใชประโยชนจากเรือท่ีไมทราบลวงหนาในชวงท่ีเรือ
ใหบริการอยู 
(4) อัตราการใชประโยชนจากเรือ (Fleet Utilisation) คอื รอยละของเวลาทีเ่รอืสามารถหารายได โดยวัดจากจาํนวนวันทําการหารดวยจาํนวนวนัที่
ใหบริการของเรือในชวงเวลานัน้ๆ 
(5) จํานวนเรือเฉลี่ยเทากับ จํานวนเรอืท่ีอยูในกองเรือ ณ ชวงเวลานัน้ โดยวัดจากผลรวมของจาํนวนวันทาํการเดนิเรือท้ังหมดของเรือท่ีบรษัิทฯ เปน
เจาของ และจาํนวนวนัเดนิเรือของเรอืท่ีเชามาเสริมกองเรือ หารดวยจาํนวนวันในรอบปปฏิทนิในชวงเวลานัน้ๆ  

 
       ...ตอหนา 4/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 4 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10025t/pc 

   
ผลการดําเนินงานเฉลี่ยคิดเปนรายวัน(1) (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน) 

 
 ไตรมาสที่ 3 

ของ 
ปบัญชี 2553 

ไตรมาสที่ 3 
ของ 

ปบัญชี 2552 

เทียบเปน
รอยละ 
ปตอป 

ไตรมาสที่ 2 
ของ 

ปบัญชี 2553 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาสตอไตร

มาส 
อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอเงินบาท (เฉลี่ย)  

 32.38  34.73 -6.77% 32.91 -1.61% 

อัตราคาระวางเรือ (1) $14,624  $13,480  8.49% $13,180  10.96% 
     -  อัตราคาระวางเรือที่บริษัทเปนเจาของ  $15,381  $11,932  28.91% $13,411  14.69% 
     - อัตราคาระวางเรือท่ีเชามาเสริมกองเรือ  -$757 $1,548 -148.90% -$231 -227.71% 
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
เรือเดินทะเล (สวนของเจาของเรือ) (1) 

$5,343  $4,432 20.56% $4,132 29.31% 

คาใชจายในการเขาอูแหง $1,386  $1,292 7.28% $1,398 -0.86% 
คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการ
บริหาร 

$1,470  $1,605 -8.41% $1,537 -4.36% 

ตนทุนทางการเงนิ $117  $666 -82.43% $36 225.00% 
คาเสื่อมราคา $3,155  $2,519 25.25% $2,876 9.70% 
ภาษีเงินได $21  $19 10.53% $72 -70.83% 
รายไดจากการดําเนินงาน (1) $3,132  $2,947 6.28% $3,129 0.10% 
 
หมายเหต:ุ  (1) ตัวเลขตอวนัท่ีคาํนวณไดนัน้คิดจากจาํนวนวนัท่ีใหบริการของเรือ 
 

คาใชจายในสวนของเจาของเรือ (owner expenses) เพิ่มขึ้นรอยละ 20.56 เทียบปตอป และรอยละ 29.31 เทียบ       
ไตรมาสตอไตรมาส สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของคาใชจายคือ 

ก) การทีช่มรมพี แอนด ไอ (P&I clubs) เรียกเก็บคาเบี้ยประกันกัยจากสมาชกิเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 
2553  

ข) สถานที่ในการเปลี่ยนอะไหลและเสบียงไมสะดวก 
ค) คาใชจายทีสู่งในการนาํเรือ 1 ลํา เขาอูแหงและซอมแซม ใน US Gulf  
ง) การนาํเรือจํานวน 2 ลํา เขาปรับปรุงประสิทธิภาพ  

 
...ตอหนา 5/ 

 
 
 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 5 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10025t/pc 
 

ในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 จํานวนเงินทั้งหมดที่ไดรบัจากการขายเรอืทั้ง 3 ลาํดังกลาวใหกับบุคคลอืน่ คิด
เปนเงิน 465.59 ลานบาท กําไรในทางบัญชีจากการขายเรือ 3 ลํานี้รวมทั้งสิ้น 185.31 ลานบาท หรือคิดเปนเงิน 173.65 ลานบาท 
หลังหักภาษีแลว ในชวงเกาเดือนแรกของป 2553 บริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายเรอืจํานวน 9 ลํา เทากับ 1,048.02 ลานบาท และ
ไดกาํไร 354.96 ลานบาท หลังหักภาษีแลว 

 
ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ไดตั้งสาํรองหนี้เผื่อสงสัยจะสูญจํานวนประมาณ 10.82 ลานบาท ทําใหมีหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ

รวมทั้งสิ้น 100.66 ลานบาทในชวงเกาเดือนแรกของรอบปบัญชี 2553 กําไรสุทธิของไตรมาสนี้นอยกวาของไตรมาสที่ 2 ของ
รอบปบัญชี 2553 รอยละ 17.71 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 มีกําไรจากการทําสัญญา currency swap 
ประมาณ 163.51 ลานบาท หากไมมีกําไรที่ไดจากการทําสัญญาดังกลาว กําไรสทุธินาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 16.09 เทียบไตรมาสตอ
ไตรมาส แมวาจะมีจํานวนวันเดินเรือที่ลดลง 
 
 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากการถือหุนใน Petrolift Inc. (“Petrolift”) เทากับ 24.16 ลานบาท โดยในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนเปนผูถือหุน (Strategic Partnership) รอยละ 38.83 ในบริษัทนี้ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศฟลิปปนส ปจจุบัน Petrolift  เปนเจาของเรือบรรทุกน้ํามนั/เรือลากจูงจํานวน 9 ลํา  และเรือขนสงกาซปโตรเลียมเหลว 
(LPG) จํานวน 1 ลํา มีศักยภาพรวมในการบรรทุกประมาณ 190,000 บารเรล ทั้งนี้ กองเรือ Petrolift เกือบทั้งหมดจะอยูภายใต
สัญญาระยะตั้งแต 3 ถึง 12 ป กับบริษัทที่ทําธุรกิจน้ํามันและกาซ 3 รายใหญในประเทศฟลิปปนส 
 

แนวโนมของตลาดธุรกจิเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง : 
 

ทางดานอุปสงค จากการที่จีนมีการนาํเขาลดลง เปนสาเหตุหลักที่ทาํใหแนวโนมดัชนีอัตราคาระวางเรือบอลติคอยู
ในชวงขาลงในชวงสองสามเดือนที่ผานมา ในกาลขางหนา บริษัทฯ ไมไดคาดหวังวาการนําเขาของประเทศจนีจะกลับมาฟน
ตัวอยางแข็งแกรง ประการแรก ตลาดการคาเหล็กของจีนยังคงมีกําไรไมมาก แมวาราคาเหล็กจะฟนตัวขึ้นเล็กนอยเนื่องจาก
ปริมาณสินคาคงคลังลดลง จํานวนเหล็กที่ผลิตออกมาไมไดมแีนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคอตุสาหกรรมพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงภาวะสินคาลนตลาดทามกลางการเขมงวดในดานการใหสินเชื่อ เพื่อที่จะควบคุมการเก็งกําไรจากอสังหาริมทรัพย 
ประการที่สอง จีนไดมีการบันทึกปริมาณการผลติแรเหลก็ในประเทศที่สูงถึง 102 ลานเมตรกิตนั และมีบันทึกปริมาณสินคาคง
คลังที่สูงเกือบ 79 ลานเมตรกิตัน เมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม 2553 ประการที่สาม มีการจาํกัดการนําเขาถานหิน เนื่องจากเหมืองใน
ประเทศมีการขายถานหินในราคาที่แขงขันได และปริมาณถานหนิคงคลังนั้นคอนขางสูงในขณะนี้ 

 
สําหรับอุปสงคของประเทศอื่นๆ ในโลก คาดวาจะมีการเติบโตขึน้แตจะเปนไปในอัตราที่ไมสูงนัก สําหรับชวงคร่ึงป

แรกของป 2553 การผลิตเหลก็ดบิของ 66 ประเทศที่รายงานตอสมาคม World Steel Association มีจํานวน 706 ลานเมตริกตัน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นรอยละ 27.9 เมื่อเทียบกบัชวงเวลาเดียวกันของป 2552 อยางไรก็ตาม ในเดือนที่ผานมา อัตราความสามารถในการใช
ประโยชนเหล็กดิบโลกไดลดลงเปนรอยละ 80.6 จากรอยละ 82.0 ในเดือนพฤษภาคม 2553 

...ตอหนา 6/ 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน)  

หนา 6 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10025t/pc 

 
ตลาดธัญพืชในแอตแลนติคใตไดมีการคาขายมากขึ้น แตปริมาณนําเขาไดลดลงรอยละ 7.6 เทียบปตอป การหามนําเขา

ธัญพืชของรัสเซียตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมของปนี้จะทําใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอการคาในเขต Black Sea 
อยางไรก็ตาม ตลาดมองวาพืชผลโลกจะมีการเกบ็เกี่ยวที่ดีโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต การคาธัญพืชโดยการขนสง
ทางทะเลจะชวยพยุงอุปสงคได 

 
ทางดานอุปทาน จากรายงานของ Fearnleys Fleet Update ฉบับเดือนมิถุนายน 2553 ไดรายงานวามีการรับมอบเรือ

จํานวน 397 ลํา คิดเปน 33.704 ลานเดทเวทตันในชวงหกเดือนแรกของป 2553 คิดเปนรอยละ 35.26 และ 36.98 ของเรือที่มี
กําหนดรับมอบในป 2553 และของจํานวนตันของเรือที่สั่งตอใหมตามลําดับ สําหรับชวงครึ่งปหลังของป 2553 มีการสั่งตอเรือ
ใหมจํานวน 1,126 ลาํ คิดเปนจํานวน 91.139 ลานเดทเวทตัน หรือเทากับรอยละ 55.65 ของกองเรือบรรทุกสนิคาแหงเทกองโลก
ในปจจุบัน แตอาจจะไมไดมีการรับมอบเรืออยางเต็มจํานวนภายในปนี้ อีกนัยหนึ่ง  คาดวาจะมีการเลื่อนกาํหนดรับมอบเรือ
ตอไปในป 2554 ถึง 2555 จากการที่จํานวนการสั่งตอเรือใหมในป 2554 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,220 ลํา คดิเปนจํานวน 109.389 ลาน
เดทเวทตัน บริษัทฯ จึง ยังคงเชื่อวาอุปทานจะยังคงอยูในภาวะลนตลาด โดยสรุปแลว บริษัทฯ คาดวาผลกําไรจากธุรกิจเรือ
บรรทกุสินคาแหงเทกองจะยังคงคงที่หรืออาจจะลดลงในหลายเดือนขางหนาที่จะถึงนี้  

 
บริษัทฯ ยังคงแผนการสั่งตอเรือใหม เรือจํานวน 3 ลาํสั่งตอจาก Vinashin และอีก 1 ลํา สั่งตอจาก Oshima โดยเรือ

ทั้งหมดคาดวาจะมีการรับมอบในป 2554 และ ป 2555 จํานวนเงินลงทุนทั้งหมดสาํหรับเรือ 4 ลาํนี้ คิดเปนจํานวนประมาณ        
163 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ภายในสามปขางหนานี้ เปาหมายเชิงกลยุทธของบริษัทฯ คือการมีกองเรือ 40 ลาํ ซึ่งรวมเรือที่
บริษัทฯ เปนเจาของเรือและเชามาเพื่อเสริมกองเรือ และบริษัทฯ ตองการทีจ่ะเปนเจาของเรือเองเปนสวนใหญ ดังนั้น บริษัทฯ จะ
ยังคงมองหาโอกาสในการซื้อเรือมือสองมากขึ้นในราคาที่เหมาะสม ดังเชนที่บริษัทฯ ไดเขาไปซือ้เรือทอร แอ็คชีฟเวอร จาก
เจาของเรือเดิมซึง่ไดรับมอบเรือมาเมื่อตนป 2553 จากการสังเกตการณโดยทั่วไปนั้นพบวาราคาเรือมือสองของเรือ modern 
Supramax นั้นไดลดลงประมาณรอยละ 5 เมื่อสองเดือนที่ผานมา จากขอมลู Baltic Exchange ราคาของเรืออายุ 5 ป ขนาด 
Supramax คือ 30.70  ลานดอลลารสหรัฐอเมรกิา ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553   

 
 กลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยธุรกิจถานหินและโลจสิตกิส ธุรกิจปุยและโลจิสตกิส ธุรกิจโลจิสติกส
และธุรกิจใหเชาคลังสินคาและจดัหาวัสดุอุปกรณบนเรือ 
 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) ในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 UMS มีผลกาํไรสุทธิ
จํานวน 43.10 ลานบาท (ไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่มาจากสัญญาลวงหนา) และมีสวนแบงผล
กําไรใหกับผลประกอบการของบริษัทฯ จํานวน 38.60 ลานบาท ในไตรมาสที่ 3 รอบปบัญชี 2553  

 
...ตอหนา 7/ 

 
 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 7 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10025t/pc 
 
 การวิเคราะหผลประกอบการของ UMS  ตั้งแต 1 เมษายน พ.ศ. 2553 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 

ลานบาท 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 

เม.ย. – มิ.ย. 2553 เม.ย. – มิ.ย. 2552 

เทียบปตอป 
(รอยละ)  ม.ค. – มี.ค. 2553 

เทียบไตรมาสตอ
ไตรมาส (รอยละ) 

รายไดจากการขายถานหิน 579.64 636.10 -8.9% 564.35 2.7% 

รวมรายได 585.72 640.05 -8.5% 571.05 2.6% 

ตนทุนการขาย 431.94 490.62 -12.0% 491.07 -12.0% 

กําไรขั้นตน 147.70 145.48 1.5% 76.23 93.8% 

คาใชจายในการขายและ
บริหาร 71.84 57.06 25.9% 71.16 1.0% 

ตนทุนทางการเงนิ 16.43 13.69 20.0% 16.52 -0.5% 

กําไรสุทธิ/ ขาดทุนสุทธิ 49.32 83.87 -41.2% -9.59 na 
 
 

เพื่อที่จะสะทอนผลประกอบการของ UMS ใหเห็นชัดเจนขึ้น UMS ไดนําการคดิตนทุนสําหรับผลิตภัณฑแตละ
ประเภทมาใช ตัง้แต เดือนมกราคม 2553 เปนตนไปและดําเนินการปรับปรุงที่จําเปนในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553  ซึ่งถา
หากนํามาใชตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 และปรับปรุงงบการเงิน  (restated) จะทําใหผลประกอบการของ UMS       
ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที ่ 3 เปนดังที่จะแสดงในตารางขางลางนี้  อยางไรก็ตาม ผลประกอบการของเดอืน มกราคม            
ถึงมิถุนายน 2553 จะยังคงเดิม 
 
ผลประกอบการหากมีการปรับปรุงงบการเงินเพื่อการเปรียบเทียบ (1)    
ลานบาท เม.ย. – มิ.ย. 2553  ม.ค. – มี.ค 2553 
ผลกาํไรขั้นตน (ปรับปรุง) 119.22 107.17 
ผลกาํไรสุทธิ (ปรับปรุง) 23.46 16.27 

หมายเหตุ   (1)  ผลประกอบการที่ปรับปรุงนี้สาํหรับผลิตภัณฑที่คิดตนทุน (cost method) ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของรอบปบัญชี 2553 เทานัน้ ดังนัน้ผล
ประกอบการในรอบปบัญชี 2552 จึงไมสามารถนาํมาเปรยีบเทียบกนัได  
 

สาเหตผุลที่ UMS มีผลกาํไรดีขึ้นจากไตรมาสที่ผานมาแตยังคงนอยกวาไตรมาสมาสเดียวกันของปกอน ไดแก 
 

ก) รายไดจากการขายถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.71 เมื่อเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณการ
ขายของถานหินเพิ่มขึ้น แตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา รายไดลดลงรอยละ 8.90  เนื่องจากปริมาณการ
ขายถานหินลดลงรอยละ 3 

...ตอหนา 8/ 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 8 เลขที่เรื่อง COR:MS/ EL10025t/pc 
 

ข) อัตรากําไรขั้นตนที่ปรับปรุงใหม (restated) ปรับตัวดีขึ้นเปนรอยละ 20.35 เทียบกับรอยละ 18.77 ของไตรมาสที่ผานมา 
ค) คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25.90 เทียบปตอป เนื่องจากการกลบัรายการผลขาดทุนใน

มูลคาสินคาคงเหลือถูกบันทกึในปกอน หากไมรวมรายการดังกลาว คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเลก็นอย
เพียงรอยละ 2.83 เทียบปตอป 

ง) ภาษีเงินได (Income tax expenses) ในไตรมาสนี้ คิดเปนเงิน 16.10 ลานบาท เทียบกับ 4.69 ลานบาทในไตรมาส
เดียวกันของปที่ผานมา ภาษีทีส่งูขึ้นเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ประการที่หนึ่ง เกิดจากคาใชจายที่สามารถหกัภาษีไดใน
การลงทุนในสินทรัพยถาวรบางชนิดในปที่ผานมา ประการที่สอง UMS มีการตั้งอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายใน
อัตรารอยละ 30 เนื่องจากอัตราภาษี รอยละ 20 ซึง่เปนอัตราภาษสีําหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหลกัทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ (Market of Alternative Investment) ไดสิ้นสดุไปแลวเมื่อสิ้นป 2552 

 
แนวโนมของธุรกิจและการดาํเนินงานของ UMS : 

 
1. บริษัทฯ คาดวาราคาขายถานหินเฉลี่ยของ UMS จะยังคงคงที่หรือเพิ่มขึ้นในอีกสองถึงสามเดือนขางหนาสอดคลองกับ

ภาวะตลาด  
2. ยอดขายถานหินของ UMS ที่มีกับโรงงานปูนซีเมนตปรับตัวดีขึ้นในชวงไตรมาสทีผ่านมา และจากการทีผ่ลผลิต

ปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2553 บริษัทฯ คาดวาโรงงานปูนซีเมนตเหลานี้จะซื้อถานหินเพิ่มมากขึ้น  
3. โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายโครงการมีการนํากลับมาพิจารณาอกี และธุรกจิขนาดกลางและขนาดเล็ก 

สวนใหญมีการรายงานการเติบโตของยอดขาย เนื่องจากเศรษฐกจิทั้งภายในประเทศและตางประเทศมกีารฟนตัว 
 

บริษัท บาคองโค จํากัด (“บาคองโค”) ในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 บาคองโคไดมีสวนแบงยอดขายจํานวน 
526.41 ลานบาท สวนแบงกําไรขั้นตน 82.43 ลานบาท และสวนแบงกําไรสุทธิ 51.08 ลานบาทใหกับกลุมธุรกิจโครงสรางขัน้
พ้ืนฐานของบริษัทฯ   

 

ผลประกอบการของบริษัท บาคองโค จํากัด  
 

ลานบาท 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2553 1 ต.ค. 2552 – 30 มิ.ย.  2553  

ยอดขายสุทธิ 526.41 1,668.01 

กําไรขั้นตน 82.43 291.99 

กําไรสุทธิหลังหักภาษ ี 51.08 181.89 
 

 ...ตอหนา 9/ 
 
 
 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 9 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10025t /ms 

บาคองโคมียอดขายปุย 38,424 เมตริกตันในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 และ 113,831 เมตริกตันใน เกาเดือน
แรก ของรอบปบัญชี 2553 ฤดูกาลหลกัของการขายปุยจะอยูในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกป กําไร
ขั้นตนในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 ปรับตัวดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญเปนรอยละ 15.66 เทียบกับรอยละ 11.13 ในชวง      
ไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2552 
 

ในชวงไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 บาคองโคมีอัตราการใชประโยชนเฉลี่ยของพื้นที่ในคลังสินคาเฉลี่ยรอยละ 
63.10 เทียบกับรอยละ 90.35 ของไตรมาสทีผ่านมา ไตรมาสที่ 3 นี้ ปกตแิลวจะเปนฤดสูําหรับการผลิตปุย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได
ใชพ้ืนที่ในคลังสินคาไวเพื่อเก็บปุยของบริษัทฯ เอง  ในเดือนกรกฎาคม 2553 มีการใชพ้ืนที่ในคลังสินคาอยางเต็มอัตราอีกครั้ง
หนึ่ง จากการทีบ่าคองโคเริ่มใหบริการคลังสินคาในเดือนมกราคม 2553 นั้น ในชวงหกเดือนแรกสิ้นสดุเดือนมถินุายน 2553     
บาคองโคไดใชพ้ืนที่ในการวางสินคาเพื่องานคลังสินคาจาํนวนทั้งสิ้น 110,483 เมตริกตัน (คดิเปนรอยละ 76.72 ของจํานวน
พ้ืนที่ทั้งหมด)  

 
กลุมธุรกิจพลังงาน ประกอบดวยธุรกิจที่ใหบริการขดุเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง และธุรกิจเหมืองถาน

หิน 
 บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”)  ในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 เมอรเมดมผีลขาดทนุ
สุทธิตามงบการเงินรวมของเมอรเมด เทากับ 262.08 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ เทากับ 149.75 ลานบาท ในเกาเดือนแรกของรอบปบญัชีนี้ เมอรเมดมีผลขาดทุนสุทธิเทากับ 317.59 ลานบาท และมี
สวนแบงผลขาดทุนใหกับบริษัทฯ เทากับ 181.47 ลานบาท  
 

บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส  จํากัด (“MOS”) ในไตรมาสนี้ ในสวนงานธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํามี      
อัตราการใชประโยชนจากสินทรพัยรอยละ 56.59 ซึ่งนอยกวาอัตราการใชประโยชนในปที่ผานมาซึ่งเทากับรอยละ 64.05 
อยางไรก็ตาม อตัราการใชประโยชนของเรือสนับสนุนงานประดาน้ําชนิด DP2 จํานวน 4 ลาํ ซึ่งทํารายไดและกําไรสูงที่สดุมี
อัตราการใชประโยชนรอยละ 35.70 เทานั้น อัตราคาเชาเรือรายวันลดลงประมาณรอยละ 22.8 เทียบปตอป แตปรบัตัวดีขึ้นรอย
ละ 41.56 เทียบไตรมาสตอไตรมาส ซึ่งนาจะเปนจุดต่าํที่สดุของอตัราคาเชาเรือรายวันแลว 
 

ในไตรมาสนี้ ไดรับตัวชวยจากรายไดของ Seascape Group (บริษัทที่ MOS ถือหุนรอยละ 80) จํานวน 54.90 ลานบาท 
และจาก Subtech Ltd. (บริษัทที่ MOS ถือหุนรอยละ 97) จํานวน 88.36 ลานบาท Seascape และ Subtech มีสวนแบงกําไรขั้นตน
ใหกับ MOS เทากับ 3.72 ลานบาท และ 42.33 ลานบาท 

 
มีการรับมอบเรอืเมอรเมด เอเชยีนา และเรือ เมอรเมด สยาม ในไตรมาสทีผ่านมา คาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 20.92 

ลานบาท ไดถกูบันทึกไวใน MOS แลวในไตรมาสนี้ และมีการรับมอบเรือเมอรเมด เอ็นดัวเรอรเมื่อสิ้นเดือนมิถนุายนในปนี้ 
  

...ตอหนา 10/ 



 
 

 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 10 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10025t/pc 

 ในเดือนกรกฎาคม 2553 เมอรเมดไดขายหุนรอยละ 25 ที่ถืออยูใน บริษัท เวิลดคลาส อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชด ี
(“WCI”) WCI เปนบริษัทที่ถือหุนเพื่อการลงทุน โดยมีสินทรัพยหลักเพียงอยางเดียวคือการถือหุนในบริษัท อัลลายด มารีน 
แอนด อิควิปเมนท เอสดีเอ็น บีเอชดี (“AME”) รอยละ 90 AME เปนบริษัทที่ใหบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําใหกับ         
ปโตรนาส ในอตุสาหกรรมน้าํมนัและกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่กอตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ คาดวาจะไดรับเงินจาก
การขายประมาณ 23.4 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และบันทกึกาํไรจากการขายประมาณ 11.9 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาใน    
ไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชีนี้ 
 

แนวโนมของธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา: 
 

บริษัทฯ ยังคงไดรับคําถามและความสนใจจากลกูคาเกี่ยวกับเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา โดยเฉพาะเรือ
ชนิด DP2 DSV ปจจุบัน บริษัทฯ มีการย่ืนประมูลงานในหลายๆ พ้ืนที่ ไดแก ทะเลเหนือ ตะวันออกกลาง ไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม จีน และอินเดีย ในบางกรณี บริษัทฯ มีความคืบหนาไปถึงรอบสดุทาย อยางไรก็ตาม ผลของการประมูลสัญญาวาจาง
งานนั้นคอนขางทราบผลชา เนื่องจากมีงานที่สงเขามาประมูลที่ยังคางอยูเปนจํานวนมาก หรือสัญญาจางที่มีอยูแลวยังไม
หมดอาย ุ

 
บริษัทฯ  ยังคงรับความกดดนัในเรื่องของอัตราคาเชาเรือรายวันเนื่องจากมีจํานวนเรือในตลาดที่เพิ่มขึ้น แตสัญญา

วาจางงานที่มีอยูนั้นมีจํานวนจํากัด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาจากการที่เรือในตลาดจะไดรับสัญญาวาจางมากขึ้น จะชวยลด
ปริมาณเรือในตลาด และจะทําใหอัตราคาเชาเรือกลับมาสูภาวะปกติ  

 
ปจจุบัน โครงการสั่งตอเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําใหมของบริษัทฯ มีการรับมอบเรอืครบแลว ทําใหมีกองเรือวิศวกรรม

โยธาใตน้ําจํานวน 8 ลาํ ซึ่งครึ่งหนึ่งเปนเรือชนิด DP2 DSV บริษัทฯ คาดวาจะสามารถหางานใหกับกองเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํา
ได รวมถึงความเปนไปไดที่จะไดรับสัญญาวาจางงานในระยะยาวตั้งแต 2 ถึง 5 ปในบางโครงการ 

 
บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด (“MDL”): อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 

2553 ยังคงเทากับรอยละ 50 เนื่องจากมีเพียงเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ที่ปฏิบัติงานได เทียบกับปที่ผานมาที่มีเรือขดุเจาะปฏิบัติงาน
ได 2 ลํา  

ในไตรมาสนี้ เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 ยังไมมีสวนแบงกําไรใหกับบริษัทฯ ในเดือนกรกฎาคม 2553 เรือขุดเจาะ      
เอ็มทีอาร-1 ไดรับสัญญาการใหบริการเรือที่พัก (accommodation barge)  ในตะวันออกกลาง และเริ่มเคลื่อนยายเรือขุดเจาะ
ดังกลาวไปยังฐานปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และจะปฏิบัติงานเปนเวลาอยางนอย 160 วัน รวมถึงเวลาที่ใชในการ
เคลื่อนยายไปและกลับ สัญญาวาจางนี้มีมูลคาประมาณ 3.2 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  
 

...ตอหนา 11/ 
 



 
 

 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 11 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10025t/pc 

 
สวนเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2  ในไตรมาสนี้ยังคงปฏิบัติงานใหกับ Chevron (Indonesia) ในประเทศอินโดนีเซีย ภายใต

สัญญาฉบับใหมดวยอัตราคาเชาเรือตอวันที่สูงขึ้น สัญญาฉบับใหมนี้มีกําหนดระยะเวลา 9 เดอืนสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2544  
อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะลํานี้อยูในอัตราเกือบเต็มพิกดัตลอดทั้งไตรมาส ถึงแมเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 จะมีอายุมาก
พอๆ กับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 แตเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ไดเขารับการบํารุงซอมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพของเรือไปเมื่อ
ป 2549 – 2550    จึงยังคงเขาแขงขันในตลาดได และยังคงไดรับสัญญาวาจางงานตอณ เวลานี้ 

 
เนื่องจากมีประเด็นเร่ืองของการกอสรางและความลาชาในการรับมอบเรือขุดเจาะเคเอ็ม-1 ที่สั่งตอใหม บริษัทฯ จึง

ตัดสินใจขายหุนในโครงการนี้ใหกับผูถือหุนรวมชาวมาเลเซียไปในแลวไตรมาสนี้ ผลขาดทุนจากการขายหุนคิดเปนเงินจํานวน 
7.35 ลานดอลลารสหรัฐอเมรกิา โดยบริษัทฯ ไดรับเงินที่ไดจากการการขายหุนและจากการชําระคืนหนี้เงินกูระหวางกันของ
บริษัทฯ แลวเต็มจํานวน และบริษัทฯ พรอมที่จะนําเงินจํานวนนี้ไปใชในการลงทุนในอนาคตในสวนของธุรกิจเรือขุดเจาะ  

 
แนวโนมของธุรกิจเรือขดุเจาะ : 
 
ในปจจุบัน อัตราการใชประโยชนจากเรือขดุเจาะในตลาดยังคงอยูในอัตราที่พอเหมาะ เนื่องจากราคาน้ํามันมี

เสถียรภาพและปรับตัวสูงขึ้นสอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ความตองการของการใชเรอืขุดเจาะและเรือขุดเจาะ
ประเภทอื่นๆ จึงเพิ่มขึ้น อัตราคาเชาเรือขดุเจาะจึงมีเสถียรภาพมากขึ้น  

 
 สําหรับเรือขดุเจาะเอ็มทีอาร-1 บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะไดรับสัญญาวาจางเรือขุดเจาะซึ่งกข็ึ้นอยูกับภาวะตลาด
ในปจจุบนั อยางไรก็ตาม บริษทัฯ ยังคงมองหาสัญญาวาจางเรือขุดเจาะที่เหมาะกับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 ตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ 
เชื่อวาจะยังมีลูกคาที่ตองการเรือเปนที่พัก (accommodation barge) เพิ่มเติมในแถบตะวันออกกลาง โดยพิจารณาจากการที่เรือขุด
เจาะเอ็มทีอาร-1 ไดรับสัญญาวาจางในตะวันออกกลางไปแลว 

 
จากที่มกีารคาดการณโดยทั่วไปวาภาวะอุปสงคและอุปทานในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ เชื่อ

วาการลงทนุใหมๆ ในชวงเวลานี้ จะทําใหมีตนทุนนอยกวาหากจะตองเขาไปลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ สังเกตเห็นวา
ลูกคานิยมเรือขดุเจาะที่มีอุปกรณใหมกวาและสังเกตเห็นถึงปริมาณอูตอเรือขุดเจาะที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงเริ่ม ที่จะมอง  

 
...ตอหนา 12/ 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 12 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10025t/pc 
 

หาโอกาสในการเขาซื้อสินทรัพยที่เปนเรือขุดเจาะในอนาคต (ทั้งเรือมือสองและเรอืที่สั่งตอใหม) อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะตอง
ไดรับสัญญาวาจางจากลกูคาลวงหนากอนที่จะมีการเขาซื้อใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาธุรกิจขุดเจาะอื่นๆ โดยจะใช
เงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนของเมอรเมดเมื่อปกอนและจากขายหุนของ KM-1 เมื่อเร็วๆ นี้ 

 
เมื่อไมนานมานี้ มีขาวที่มุงเนนประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรือขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง 

โดยเฉพาะในอาวแมกซิโก ทั้งนี้ ประเด็นในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ยังคงเปนหัวใจสําคัญใน
การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในชวงเวลา 1 ปที่ผานมา เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ปฏิบัติงานครบ 1 ป โดยไมมีการหยุด
ปฏิบัติงานเนื่องจากอุบัติเหตุ (no loss time accident) และกอนหนานี้ 7 ปที่ผานมา เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ก็ยังคงประวัติที่ดีไวได
เชนเดียวกัน (no loss time accident) และมาตรฐานดาน HSE ของบริษัทฯ สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีทีสุ่ด (best practice) ของ
อุตสาหกรรมโลก 

 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน ซึ่งจะเปนผูใหความ
สนับสนุนทางการเงิน บัญชี งานทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) งานบริหารและบริการอ่ืนๆ ในไตรมาสนี้ สวน
ธุรกิจการถอืหุน (holding) นี้มีสวนแบงที่ติดลบเปนเงินจํานวน 238.78 ลานบาทใหกับบริษัทฯ เทียบกับสวนแบงกําไรเปนเงิน
จํานวน 5.80 ลานบาทในไตรมาสที่ผานมา สาเหตุหลกัเนื่องมาจากมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 43.05 ลานบาทและ
มีดอกเบี้ยจายจาํนวน 77.01 ลานบาทในไตรมาสนี้ กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนของปที่ผานมาเทากับ 62.04 ลานบาท และผล
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนของไตรมาสทีผ่านมาเทากับ 132.75 ลานบาท  
 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง  4,171.27 ลานบาท ในชวงเกาเดือนแรกของรอบปบัญชี 2553 เปน 6,547.62 
ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553  การลงทุนหลกัสําหรับในชวงเกาเดือนแรกของรอบปบัญชี 2553 คือ ก) การเขาซือ้หุน
ใน UMS ข) การชําระคางวดสดุทายสําหรับเรือ ทอร เฟรนดชิป ค) การซือ้เรอืเมอรเมด สยาม เรอืเมอรเมด เอเชียนา เรือเมอรเมด 
แซฟไฟร และเรือ เมอรเมด เอ็นดัวเรอร และ ง) การเขาซื้อหุนใน Petrolift  
 

บริษัทฯ ยังคงมองหาแหลงเงินทุนใหมๆ และมีแผนที่จะนําเงินที่ไดจากการออกหุนกูในประเทศจาํนวน 4 พันลานบาท 
มาใชเพื่อคืนหนี้หุนกูแปลงสภาพชุดแรกที่จะครบกําหนดชาํระในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553  

 
...ตอหนา 13/ 

 
 
 
 



 
 

 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) 
หนา 13 เลขที่เร่ือง COR:MS/ EL10025t/pc 
 

ในชวง 18 เดือนที่ผานมา บริษทัฯ ไดขยายธุรกจิออกไปยังธุรกิจใหมๆ เพื่อสรางการเติบโตของกําไรใหมีความสมดลุ
และกระจายความเสี่ยงออกไปใหมากขึ้น เพราะธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองปรับตัวลดลง บาคองโคมีสวนแบงกําไรใหกับ
บริษัทฯ แลว และ UMS ก็สงสญัญาณการฟนตวั บริษัทฯ คาดหวังวาธุรกิจของเมอรเมด จะกลบัมาฟนตัวในไตรมาสตอๆ ไป 
และมีสวนแบงที่เปนบวกใหกับกลุมธุรกิจบริษัทฯ อีกในอนาคต 

ขอแสดงความนบัถือ 
         บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  

 
 
 
 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)  (นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน) 
กรรมการผูจัดการใหญและ  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร  กลุมบัญชีและการเงิน 

 

หมายเหต ุ  รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 รอบปบัญชี 2553 ของเมอรเมด สามารถดูไดที่
เว็บไซต http://www.mermaid-maritime.com 

 
 

 
 


