
 

 

 

 

เลขท่ีเรื่อง COR: MS/EL11006t/ms 

                                                                                                         วันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 

เรื่อง ขอแกไขตารางช้ีแจงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
อางถึง รายงานการเปดเผยขอมูลเลขที่ COR:MS/EL11005t/ms ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 
 

 ตามท่ีบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดสงรายงานช้ีแจงผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 
ของรอบปบัญชี 2554 ตามท่ีอางถึงน้ัน บริษัทฯ ขอแกไขตัวเลขในหัวขอสวนแบงกําไรสุทธิจากธุรกิจหลัก เน่ืองจากมีการ
พิมพตัวเลขผิดพลาด ในฉบับภาษาไทย ดังน้ี 

 

เดิม 
 

รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักใหกับบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 แบง
ออกเปน 

 

ลานบาท ไตรมาสท่ี 1 ของ
รอบปบัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 1 ของ
รอบปบัญชี 2553 

เทียบเปน 

รอยละปตอป 
ไตรมาสท่ี 4 ของ
รอบปบัญชี 2553 

เทียบเปน 

รอยละไตรมาส
ตอไตรมาส 

กลุมธุรกิจขนสง 263.84 -124.38 312.12%                   202.89  30.04% 

กลุมธุรกิจ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

97.26 92.86 4.74%                     74.23  31.03% 

กลุมธุรกิจพลังงาน -113.48 65.99 -271.97%                   -18.29 -520.45% 

สวนของบริษัท1 548.74 597.16 -8.11%                 -107.36 611.12% 

การตัดรายการกัน2 -650.86 -696.72 -6.58%                     88.34  -836.77% 

รวม 145.50 -65.09 -323.54% 239.81 -866.40% 

หมายเหตุ: สวนของบริษัท1 หมายถึง TTA และบริษัทอื่นในกลุมซ่ึงเปนบริษัทที่ถือหุนเพื่อการลงทุน; การตัดรายการ2 รวมถึง การตัดรายการ
ระหวางกัน  

 
 

...ตอหนา 2/ 
 
 



บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 2 COR: MS/EL11006t/ms 
 

แกไขเปน 

รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักใหกับบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 แบง
ออกเปน 

 

ลานบาท ไตรมาสท่ี 1 ของ
รอบปบัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 1 ของ
รอบปบัญชี 2553 

เทียบเปน 

รอยละปตอป 
ไตรมาสท่ี 4 ของ
รอบปบัญชี 2553 

เทียบเปน 

รอยละไตรมาส
ตอไตรมาส 

กลุมธุรกิจขนสง 263.84 -124.38 312.12%                   202.89  30.04% 

กลุมธุรกิจ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

97.26 92.86 4.74%                     74.23  31.03% 

กลุมธุรกิจพลังงาน -113.48 65.99 -271.97%                   -18.29 -520.45% 

สวนของบริษัท1 548.74 597.16 -8.11%                 -107.36 611.12% 

การตัดรายการกัน2 -650.86 -696.72 6.58%                     88.34  -836.77% 

รวม 145.50 -65.09 323.54% 239.81 -39.33% 

หมายเหตุ: สวนของบริษัท1 หมายถึง TTA และบริษัทอื่นในกลุมซ่ึงเปนบริษัทที่ถือหุนเพื่อการลงทุน; การตัดรายการ2 รวมถึง การตัดรายการ
ระหวางกัน  
 

ซี่งบริษัทฯ ขอนําสงรายงานฉบับภาษาไทยท่ีถูกตองทั้งฉบับมาให ณ ที่น้ีดวย 
 

สวนในฉบับภาษาอังกฤษ ไมมีการเปล่ียนแปลงแตประการใด 
      

 ขอแสดงความนับถือ 

            บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  
 

 

(นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน)  (นางสาวมัณฑนี สุรกาญจนกุล) 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เลขานุการบริษัทฯ 

กลุมบัญชีและการเงิน   
 



 
 

 
 
 
 

เลขท่ีเรื่อง  COR:MS/EL11005t/ms 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
เรื่อง    ช้ีแจงผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 

เรียน    กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) มีผลกําไรสุทธิ 3 เดือน จากวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554) เทากับ 145.50 ลานบาท และมีผลกําไร
ตอหุน เทากับ 0.21 บาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิและผลขาดทุนตอหุน 3 เดือน จากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2553) เทากับ 65.09 ลานบาท และ 0.09 บาท ตามลําดับ  

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวมในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 

 
บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานทั้งหมด(ก)ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554  เทากับ 4,633.77 ลานบาท มี

รายจายจากการดําเนินงาน(ข) ทั้งหมด เทากับ 4,123.39 ลานบาท ทําใหมีกําไรจากการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1 ของรอบป
บัญชี 2554 เทากับ 510.38 ลานบาท กําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 26.37 จากจํานวน 403.86 ลานบาทในไตรมาสที่ 
1 ของปกอน  และลดลงรอยละ 1.83 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ของรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (ไตรมาสที่ 4 
ของรอบปบัญชี 2553) 

 

รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักใหกับบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 แบง
ออกเปน 

 

ลานบาท ไตรมาสท่ี 1 ของ
รอบปบัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 1 ของ
รอบปบัญชี 2553 

เทียบเปน 

รอยละปตอป 
ไตรมาสท่ี 4 ของ
รอบปบัญชี 2553 

เทียบเปน 

รอยละไตรมาส
ตอไตรมาส 

กลุมธุรกิจขนสง 263.84 -124.38 312.12%                   202.89  30.04% 

กลุมธุรกิจ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

97.26 92.86 4.74%                     74.23  31.03% 

กลุมธุรกิจพลังงาน -113.48 65.99 -271.97%                   -18.29 -520.45% 

สวนของบริษัท1 548.74 597.16 -8.11%                 -107.36 611.12% 

การตัดรายการกัน2 -650.86 -696.72 6.58%                     88.34  -836.77% 

รวม 145.50 -65.09 323.54% 239.81 -39.33%% 

หมายเหตุ: สวนของบริษัท1 หมายถึง TTA และบริษัทอื่นในกลุมซ่ึงเปนบริษัทที่ถือหุนเพื่อการลงทุน; การตัดรายการ2 รวมถึง การตัดรายการ
ระหวางกัน  

...ตอหนา 2/ 



 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 2 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11005t /pc 

 
(ก) รายไดจากการดําเนินการรวมรายไดจากคาระวางและรายไดจากการบริการ และยอดขายจาก 3 กลุมธุรกจิ + ผลกําไร/

ขาดทุน จากบริษัทรวม แตไมรวมผลกําไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย; (ข) คาใชจายจากการดําเนินงานรวมคาใชจายจากการ
ดําเนินงานเกี่ยวกบัเรือเดินทะเล + คาใชจายของเจาของเรือ + ตนทุนจากการขายและการบริการ + คาใชจายจากการขายและการ
บริหาร (ซ่ึงไดรวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารแลว) แตไมรวมคาเส่ือมราคาและการตัดจําหนาย 
 
การวิเคราะหผลประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 แยกตามสวนธุรกิจ 
 

กลุมธุรกิจขนสง ประกอบดวยธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง บริษัทที่ใหบริการงานที่เก่ียวของกับการเดินเรือ  
และธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามันและกาซ   

 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีผล
กําไรสุทธิจํานวน 240.39 ลานบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจํานวน 147.38 ลานบาทในไตรมาสท่ี 1 
ของรอบปบัญชี 2553 และผลกําไรสุทธิจํานวน 159.47 ลานบาท  ในไตรมาสท่ี 4 ของรอบปบัญชี 2553   

 

โดยเฉล่ียดัชนีคาระวางบอลติค (“BDI”) ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 (2,364 จุด) ยังคงอยูในระดับที่
เกือบจะเทากันกับ BDI ในไตรมาสท่ี 4 ของรอบปบัญชี 2553 (2,353 จุด) อยางไรก็ตาม แนวโนมของดัชนี BDI ในไตรมาส
น้ีลดลงต้ังแตเริ่มตนไตรมาสในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 BDI ลดลงรอยละ 27.7 ลงไปแตะ 1,773 จุด เมื่อสิ้นธันวาคม พ.ศ. 
2553 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 BDI  ลดลงไปเปน 1,178 จุด อัตราคาระวางเรือเฉล่ียของเรือประเภท Handysize 

และ Supramax ที่ว่ิงในเสนทางสายเอเชียบางจุด ตกลงรอยละ 17.6 และ 17.4 ตามลําดับ จากสภาวการณของตลาดดังกลาว 
อัตราคาระวางเรือเฉล่ียของบริษัทฯ อยูที่ 12,674 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน ในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 
ลดลงคิดเปนรอยละ 10.61 เทียบไตรมาสตอไตรมาส แตก็ปรับตัวดีขึ้นคิดเปนรอยละ 37.66 เทียบปตอป จาก 9,207 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอวันในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553  

 

ถาไมรวมการขาดทุนจากเรือเชาที่บริษัทฯ เชาเรือเพ่ือมาเสริมกองเรือ กองเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของมีอัตราคา
ระวางที่ 12,903 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในไตรมาสน้ี ซึ่งดีขึ้นกวาไตรมาสท่ี 1 ของปที่แลวรอยละ 26.04  ผลขาดทุน
จากเรือที่เชามาเสริมกองเรือถือวานอยลงเมื่อเทียบกับปที่แลวแตมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา ณ ปจจุบัน วัน
เดินเรือโดยประมาณท่ีใหบริการภายใตสัญญาระยะยาวของการเชาเหมาลําเปนระยะเวลา (period time charter)และการเซ็น
สัญญารับขนสงสินคาลวงหนา (COA)    สําหรับในรอบปบัญชี 2554 เทากับรอยละ 34.33 
 
 
 
 
 
 
 
 

...ตอหนา 3/ 



 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 3 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11005t /pc 

 
ผลการดําเนินงานเฉล่ียคิดเปนรายวัน (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน) 

 

ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน ไตรมาสท่ี 1 
ของป 

บัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 1 
ของป 

บัญชี 2553 

เทียบเปน
รอยละ 

ปตอป 

ไตรมาสท่ี 4 
ของ 

ปบัญชี 2553 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาส 

ตอไตรมาส 
อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ
เงินบาท (เฉล่ียตอวัน)  

29.99   33.31              31.64    

อัตราคาระวางเรือ (1) 12,674 9,207 37.66% 14,179   -10.61% 

     -  อัตราคาระวางเรือที่บริษัทเปนเจาของ  12,903 10,237 26.04% 13,663   -5.56% 

     - อัตราคาระวางเรือที่เชามาเสริมกองเรือ  -229 -1,030 77.77% 516   -144.38% 

คาใชจายในการดําเนินงานเก่ียวกับเรือเดิน
ทะเล (สวนของเจาของเรือ) (1) 

4,951 4,665 6.13% 5,188   -4.57% 

คาใชจายในการเขาอูแหง 1,400 1,348 3.86% 1,375   1.82% 

คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร 1,420 1,792 -20.76% 1,197   18.63% 

ตนทุนทางการเงิน 250 -1 25100% 175   42.86% 

คาเสื่อมราคา 3,477 2,731 27.32% 3,207   8.42% 

ภาษีเงินได 1,053 240 338.75% 535   96.82% 

รายไดจากการดําเนินงาน (1) 123 -1,568 107.84% 2,502   -95.08% 

หมายเหตุ: 1 ตอวันคํานวณโดยใชวันเดินเรือที่ใหบริการของเรือ 
 

 ณ สิ้นธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ เปนเจาของเรือทั้งสิ้น 27 ลํา บริษัทฯ ไดขายเรือจํานวน 2 ลําในชวงไตรมาสน้ี  
ไดแก เรือทอร โลตัส และเรือทอร ไพล็อต และซื้อเรือประเภท Supramax จํานวน 2 ลํา ไดแกเรือ ทอรอินดิเพนเดนซ  และ
เรือ ทอรอินฟนิต้ี ทําใหมีเดทเวทตันเฉล่ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.33 เทียบปตอป และรอยละ 1.17 เทียบไตรมาสตอไตรมาส เปน 
29,844 เดทเวทตัน อายุเฉล่ียของกองเรือลดลงรอยละ 16.38 เทียบปตอป และรอยละ 6.63 เทียบไตรมาสตอไตรมาส เปน 
15.09 ป เน่ืองจากวันขายเรือและวันรับมอบเรือตางกัน จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน (vessel-calendar-days) ลดลงเปน 
2,356 วัน คิดเปนรอยละ 19.26 เทียบปตอป และรอยละ 7.28 เทียบไตรมาสตอไตรมาส ตามลําดับ วันทําการ (operating 
days) ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 เทากับ 2,200 วัน ลดลงรอยละ 23.24 เทียบปตอป และรอยละ 6.06 เทียบไตร
มาสตอไตรมาส  

 
จํานวนวันเดินเรือที่เชามาเสริมกองเรือมีจํานวน 829 วัน หรือคิดเปน 9.01 ลําของเรือที่ใหบริการแบบเต็มเวลาใน

ไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 เทียบกับ 583 วัน และ 980 วัน ในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2553 และไตรมาสท่ี 4 
ของรอบปบัญชี 2553 ตามลําดับ ปริมาณสินคาที่ขนสงลดลงเปน 2.50 ลานตันในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 (ลดลง
รอยละ 6.5 เทียบไตรมาสตอไตรมาส และปรับตัวดีขึ้นรอยละ 7.4 เทียบปตอป)   
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ขอมูลสรุป :  

 
 ไตรมาสท่ี 1 

ของป 
บัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 1 
ของป 

บัญชี 2553 

เทียบเปน
รอยละ 

ปตอป 

ไตรมาสท่ี 4 
ของป 

บัญชี 2553 

เทียบเปนรอยละ
ไตรมาส 

ตอไตรมาส 
เดทเวทตันเฉลี่ย 29,844 27,297 9.33% 29,499 1.17% 

จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทินของเรือ
ที่บริษัทเปนเจาของ  (1) 
(Calendar days for owned fleet) 

2,356 2,918 -19.26% 2,541 -7.28% 

จํานวนวันที่ใหบริการของเรือที่บริษัทเปน
เจาของ (2) 

2,226 2,918 -23.71% 2,412 -7.71% 

จํานวนวันทําการของเรือที่บริษัทเปน
เจาของ  (3) 

(Operating days for owned fleet) 

2,200 2,866 -23.24% 2,342 -6.06% 

อัตราการใชประโยชนจากเรือที่บริษัทเปน
เจาของ (4)   

98.83% 98.22% 0.62% 97.10% 1.78% 

จํานวนวันเดินเรือทําการของเรือที่บริษัท
เชามาเสริมกองเรือ  
 

829 583 42.20% 980 -15.41% 

จํานวนเรือเฉลี่ย (5) 32.92   37.49   -12.19% 36.11   -8.83% 

 
หมายเหตุ:  
(1) จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน (Calendar Days) คือ จํานวนวันทั้งหมดของเรือที่บริษัทเปนเจาของในชวงระยะเวลานั้นๆ ซึ่งรวมวันท่ี

ไมไดใชประโยชนจากเรือ เชน การซอมแซมคร้ังใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) และ
การตรวจสอบระดับพิเศษ    

(2)  จํานวนวันที่ใหบริการของเรือ คือ จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน หักวันที่ไมไดใชประโยชนจากเรือที่ทราบลวงหนา (planned off hire 
days) กับการซอมแซมคร้ังใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) หรือการตรวจสอบระดับ
พิเศษ  

(3) จํานวนวันทําการ (Operating Days) คือ จํานวนวันในรอบปปฏิทิน หักจํานวนวันที่ไมไดใชประโยชนจากเรือที่ไมทราบลวงหนาในชวงท่ี
เรือใหบริการอยู 

(4) อัตราการใชประโยชนจากเรือ (Fleet Utilisation) คือ รอยละของเวลาที่เรือสามารถหารายได โดยวัดจากจํานวนวันทําการหารดวยจํานวน
วันที่ใหบริการของเรือในชวงเวลาน้ันๆ 

(5) จํานวนเรือเฉล่ียเทากับ จํานวนเรือที่อยูในกองเรือ ณ ชวงเวลาน้ัน โดยวัดจากผลรวมของจํานวนวันทําการเดินเรือทั้งหมดของเรือที่บริษัทฯ 
เปนเจาของ และจํานวนวันเดินเรือของเรือที่เชามาเสริมกองเรือ หารดวยจํานวนวันในรอบปปฏิทินในชวงเวลาน้ันๆ  
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แนวโนมของธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง : 

BDI ยังคงอยูในระดับตํ่ามาก โดยลดลงมากกวารอยละ 51.96 นับต้ังแตตนรอบปบัญชี โดยมีสาเหตุมาจากการ
ชะลอตัวของการสงออกถานหินเน่ืองจากเหตุอุทกภัยที่สรางความเสียหายอยางมากในประเทศออสเตรเลีย และปริมาณเรือ
ที่สั่งตอใหมที่เขาสูตลาด สําหรับไตรมาสท่ีเหลือในรอบปบัญชี 2554 แนวโนมของ BDI จะยังคงออนตัว Fearnleys Fleet 

Update December 2011 รายงานวามีการรับมอบเรือจํานวน 918 ลํา และมีปริมาณการสงมอบเรือจํานวน 77.58 
ลานเดทเวทตันในชวงป พ.ศ. 2553 ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 กองเรือโลกมีจํานวน 8,123 ลํา และเดทเวทตันจํานวน 
535.58 ลานเดทเวทตัน  จํานวนเรือสั่งตอใหมที่จะสงมอบสําหรับป พ.ศ. 2554 และ 2555 ยังคงมีจํานวนมากในระดับ 1,392 
ลํา (คิดเปนเดทเวทตันจํานวน 150.11  ลานเดทเวทตัน) และ 948 ลํา (คิดเปนเดทเวทตันจํานวน 86.16  ลานเดทเวทตัน) 
ตามลําดับ 

อุปสงคของการขนสงทางทะเลยังคงไมแนนอน การผลิตแรเหล็กในประเทศในจีนเติบโตขึ้นดวยอัตราที่แข็งแกรง 
อยางไรก็ตาม ดวยกําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นอยางฉับพลันและการควบคุมมลภาวะซึ่งกําหนดโดยรัฐบาลจีน จีนจะยังคงเปน 
ผูนําเขาถานหินสุทธิ (net importer) ตอไป ถึงแมวาการนําเขาถานหินของจีนคาดวาจะสูงขึ้นเพียงรอยละ 9 เปน 180 ลาน
เมตริกตันในปน้ี ซึ่งลดลงกวาปที่แลวที่การขนสงทางเรือเพ่ิมสูงถึงรอยละ 31 อันเปนผลมาจากการท่ีจีนไดเพ่ิมการขนสง
ทางเรือเปนจํานวนสูงถึง 165 ลานตันในป 2553 สวนระดับสินคาคงคลัง (inventory) สําหรับแรเหล็กและถานหินที่ทาเรือ
ในประเทศจีนน้ัน มีปริมาณสูงขึ้นภายหลังจากที่มีการนําเขาเปนจํานวนมากในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ราคาของสินคาทั้ง
สองชนิดน้ีในปจจุบันกําลังเพ่ิมขึ้นในระดับที่สูงซึ่งจะทําใหผูคาและผูซื้อไมกลาที่จะเขาซื้อสินคา ในขณะที่เจาของโรงงาน
คาดวาจะมีการลดจํานวนสินคาในคลัง กลาวโดยสรุป บริษัทฯ คาดวาธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจะยังคงไดรับความ
กดดันน้ีตอไป 

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของกับการเดินเรือ  มีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบรษิัทฯ เทากับ 4.11 ลานบาท ลดลงรอยละ 
82.11 เทียบปตอป และรอยละ 73.85 เทียบไตรมาสตอไตรมาส  ทั้งน้ี บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด มีสวน
แบงกําไรใหกับบริษัทฯ มากที่สุดเปนจํานวนเงินประมาณ 8.00 ลานบาท รองลงมาคือ โทรีเซน (อินโดไชนา) เอส.เอ.          
มีสวนแบงกําไรใหกับบริษัทฯ จํานวน 6.21 ลานบาท  

ธุรกิจเรือบรรทุกนํ้ามันและกาซธรรมชาติ :  ในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ ไดรับสวนแบง
กําไรสุทธิตามสัดสวนการถือหุนจาก Petrolift Inc. (“Petrolift”) จํานวน 19.33 ลานบาท เทียบกับ 27.70 
ลานบาทในไตรมาสท่ีแลว ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ไดเขาถือหุนจํานวนรอยละ 38.83 และเขาเปนหุนสวน
เชิงกลยุทธกับบริษัทผูประกอบการในประเทศฟลิปปนสรายน้ี  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการถือ
หุนในบริษัทน้ีเปนรอยละ 40 ดวยเงินลงทุนจํานวน 839,520 ดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือ 25.40 ลานบาท ปจจุบัน Petrolift 
เปนเจาของเรือบรรทุกนํ้ามันที่มีระวางบรรทุก 2 ช้ัน (double-hull) จํานวน 7 ลํา และเรือบรรทุกกาซธรรมชาติเหลว (LPG) 
จํานวน 1 ลํา โดยมีขนาดระวางบรรทุกรวมทั้งสิ้นประมาณ 180,000 บารเรล หรือ 26,000 เดทเวทตัน กองเรือเกือบทั้งหมด
ของ Petrolift อยูภายใตสัญญาที่มีชวงระยะต้ังแต 3 ป ถึง 12 ป กับบริษัทนํ้ามันและกาซรายใหญ 3 รายในประเทศฟลิปปนส 

กลุมธุรกิจพลังงาน ประกอบดวยธุรกิจที่ใหบริการขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง และธุรกิจเหมือง
ถานหิน 
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บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”)  ในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 เมอรเมดมีผล

ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของเมอรเมด เทากับ 196.40 ลานบาท ดังน้ัน บริษัทฯ จึงบันทึกผลขาดทุนสุทธิในงบการเงิน
รวมของ บริษัทฯ เทากับ 112.22 ลานบาท บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด (“MOS”) มีสวนแบงผลขาดทุน
สุทธิใหกับเมอรเมด เทากับ 188.51 ลานบาท และ บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด (“MDL”) มีสวนแบงผลกําไรสุทธิใหกับ
เมอรเมด เทากับ 28.67 ลานบาท (หมายเหตุ: ตัวเลขสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ เปนตัวเลขตามมาตรฐานบัญชีของ
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีไทย (Thai GAAP) อยางไรก็ตาม ขอมูลที่จะแสดงในตารางขางลางน้ีมาจากตัวเลขของ
เมอรเมดที่ใชมาตรฐานบัญชีสากล IFRS) 

 
วิเคราะหผลประกอบการทางการเงินของเมอรเมดในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 

ลานบาท ไตรมาสท่ี 1 
ของรอบป
บัญชี 2554 

ไตรมาสท่ี 1 
ของรอบป
บัญชี 2553 

เปล่ียนแปลง
รอยละ 

เทียบปตอป 

ไตรมาสท่ี 4 
ของรอบป
บัญชี 2553 

เปล่ียนแปลง
รอยละ 

เทียบไตรมาส
ตอไตรมาส 

รายไดจากการบริการ 1,112.51 1,076.46 3.35% 799.39 39.17% 

กําไรข้ันตน 27.73 245.80 -88.72% -89.95 130.83% 

คาใชจายจากการขายและการบริหาร 153.27 113.31 35.27% 146.77 4.43% 

กําไรจากการดําเนินงาน/-ขาดทุน1 -122.31 159.31 -176.77% 25.96 -571.15% 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /- ขาดทุน -16.08 13.67 -217.63% -107.90 -85.10% 

กําไรสุทธิ/- ขาดทุน2 -187.73 116.45 -261.21% -114.35 -64.17% 

กําไรข้ันตน 2.49% 22.83% -89.09% -11.25% 122.13% 

กําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน -10.99% 14.80% -174.26% 3.25% -438.15% 

หมายเหตุ: 1 รวมสวนแบงของกําไร (ขาดทุน) ของการลงทุนในบริษัทรวม; 2 กําไรสุทธิ   (ขาดทุน) ที่ใหกับบริษัทแม 

 
บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส  จํากัด (“MOS”) : ในสวนงานธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตนํ้า MOS มีสวน

แบงรายไดจากการบริการใหเมอรเมดในไตรมาสน้ีคิดเปนรอยละ 69.66 ของยอดรายรับจากการบริการท้ังหมดของเมอรเมด
รายไดจากการบริการของ MOS เพ่ิมขึ้นเปน 774.92 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 15.02 เทียบปตอป และรอยละ 
92.86 เทียบไตรมาสตอไตรมาส มีอัตราการใชประโยชนจากสินทรัพยเฉล่ียในสวนงานธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตนํ้ารอยละ 
51.23 ในชวงไตรมาสน้ี ซึ่งปรับตัวดีขึ้นกวาปที่ผานมาและในไตรมาสท่ีผานมาซึ่งมีอัตราการใชประโยชนจากเรือรอยละ 
45.83 และรอยละ 28.69 ตามลําดับ ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 วันเดินเรือและวันทําการสําหรับเรือวิศวกรรม
โยธาใตนํ้าของ MOS เทากับ 618 วัน และ 317 วัน ตามลําดับ อัตราคาเชาเรือเฉลี่ยในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 
เทากับ 37,026 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน สูงขึ้นรอยละ 7.66 เทียบปตอป และปรับตัวดีขึ้นรอยละ 105.91 เทียบไตรมาส
ตอไตรมาส เมื่อเทียบกับอัตราคาเชาเรือของปที่ผานมา เรือวิศวกรรมโยธาใตนํ้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสูงชวยทําให MOS 
สามารถเรียกอัตราคาเชาเรือรายวันไดสูงขึ้น 
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MOS รายงานผลขาดทุนขั้นตนเปนเงินจํานวน 88.83 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากเรือที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูง 4 
ลําที่ไดรับมอบในรอบปบัญชี 2553 มีอัตราการใชประโยชนนอยกวาที่คาดการณไว ประกอบกับเปนปที่อุปสงคของการใช
บริการเรือวิศวกรรมโยธาใตนํ้าลดลงทั่วโลก ในขณะที่ เรือของ MOS ที่ไมไดปฏิบัติงานเปนระยะเวลาหนึ่งน้ันมีตนทุนคงท่ี 
รวมถึงคาจางสําหรับลูกเรือบนเรือและคาเสื่อมราคาก็ยังคงมีอยู  คาเสื่อมราคารวมท่ีเพ่ิมขึ้นสําหรับ MOS ในไตรมาสน้ี 
เทากับ 99.21 ลานบาท ซึ่งมากกวารอยละ 95 มาจากเรือทั้ง 4 ลําดังกลาว 

 
ในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 Subtech Ltd. บริษัทที่ MOS ถือหุนรอยละ 97 และ Seascape Group 

บริษัทที่ MOS ถือหุนรอยละ 80 มีรายไดจํานวน 93.33 ลานบาทและ 70.84 ลานบาท ตามลําดับ เทียบกับที่ Subtech Ltd. ไม
มีรายไดในไตรมาสเดียวกันเมื่อปที่แลว และ Seascape Group มีรายไดจํานวน 127.24 ลานบาท Seascape Group และ 
Subtech Ltd. มีสวนแบงกําไรข้ันตนใหกับ MOS เทากับ จํานวน 40.29 ลานบาทและ 18.84 ลานบาท ตามลําดับ เทียบกับ 
Seascape Group ไมมีกําไรข้ันตนใหกับ MOS ในไตรมาสเดียวกันเมื่อปที่แลว และ Subtech  Ltd. มีสวนแบงกําไรขั้นตน
ใหกับ MOS ในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553 เทากับ 76.37 ลานบาท 

 
แนวโนมของธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้า: 

 
 ตลาดของเรือวิศวกรรมโยธาใตนํ้ายังคงเปนเรื่องทาทาย และความกดดันในเรื่องของอัตราคาเชาเรือรายวันที่ลดลง
ยังคงมีตอไปเน่ืองมาจากจํานวนเรือในตลาดที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีเรือใหมที่สรางเสร็จและเขาไปรวมกับกองเรือ DSV 

กระนั้นก็ตาม บริษัทฯ ยังคงไดรับความสนใจจากลูกคาในเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้า โดยเฉพาะเรือชนิด DP2 
DSV บริษัทฯ มีงานที่เพ่ิมเขามาในชวงคร่ึงหลังของป 2553 และในปจจุบัน เรือจํานวนหลายลําของบริษัทฯ มีการทําสัญญา
ไวแลวเปนสวนใหญในป 2554 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการย่ืนประมูลงานในหลายๆ พ้ืนที่ ไดแก ทะเลเหนือ ตะวันออกกลาง 
ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และอินเดีย 
 

อยางไรก็ตาม อัตราคาเชาเรือรายวันคาดวาจะยังคงออนตัวตลอดป 2554 บริษัทฯ สังเกตเห็นวาผูประกอบการใน
ภาคธุรกิจเดียวกัน ก็กําลังประสบปญหาคลายๆ กันกับบริษัทฯ ซึ่งไดแก การไดรับสัญญาวาจางชากวาที่คาดการณไว อัตรา
การใชประโยชนจากเรือที่ลดลง ความกดดันในเรื่องของอัตราคาเชาเรือรายวัน และผลกําไรท่ีลดลง หากสภาวะการแขงขัน
ในตลาดยังคงดําเนินเชนน้ีตอไป จึงอาจเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับเมอรเมดในเรื่องระดับของอัตราการใชประโยชนของกอง
เรือวิศวกรรมโยธาใตนํ้าของบริษัทฯ ในป 2554 

 
จากการที่มีสินทรัพยที่กาวลํ้าและทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เปนที่

ยอมรับและการบันทึกความปลอดภัยที่เปนเลิศ บริษัทฯ เช่ือวากลุมบริการงานวิศวกรรมโยธาใตนํ้าของบริษัทฯ อยูใน
สถานะที่ดีขึ้นที่จะสามารถแขงขันทามกลางสภาวะการณของตลาดที่ยากลําบากเหลาน้ี การฟนตัวที่แทจริงอาจจะมีใหเห็น
ในชวงสั้นๆ จากการที่ราคานํ้ามันยังคงมีเสถียรภาพและเศรษฐกิจทั่วโลกมีการฟนตัว ตัวช้ีวัดเหลาน้ีจะชวยสงเสริมให
กิจกรรมทางการคากลับมาสูสภาพเดิมในระยะกลางถึงระยะยาว 
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 บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด (“MDL”): ในไตรมาสน้ี ในสวนของงานเรือขุดเจาะ ทํารายไดรอยละ 23.98 
ของรายไดจากการบริการท้ังหมดของเมอรเมด รายไดจากการบริการในสวนของงานขุดเจาะยังคงอยูในระดับคงท่ี ที่จํานวน 
266.75 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.42 เทียบปตอป และเปล่ียนแปลงเล็กนอยจากไตรมาสท่ีผานมา  อัตราการใชประโยชน
ของเรือขุดเจาะเฉล่ียในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554  เทากับรอยละ 63.59 หลักๆ มาจากการที่เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 
ยังคงปฏิบัติงานภายใตสัญญาใหกับ Chevron (Indonesia) และประมาณรอยละ 27.78 มาจากเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 ซึ่งไดมี
การเคล่ือนยายจากตะวันออกกลางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย Cudd Pressure Control Inc เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ในสวนน้ีตามขอตกลงที่ไดยินยอมกัน อัตราคาเชาเรือเฉล่ียรายวันสําหรับสวนของงานขุดเจาะในไตรมาสน้ีเทากับ 48,338 
ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทียบกับ 42,832 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ในปที่แลว และ 51,162 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ในไตรมาสที่
ผานมา 
 

บริษัท เอเชีย ออฟชอร ดริลล่ิงค จํากัด (“AOD”) : AOD ไดลงนามในสัญญาสั่งตอเรือขุดเจาะแบบ jack-up ชนิด 
KFELS B Class จํานวน 2 ลํา มูลคา 360 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กับ Singapore Keppel FELS Limited (“Keppel”) 

เรือขุดเจาะแบบ jack-up ทั้ง 2 ลําน้ี มีกําหนดรับมอบเรือในป 2555 และ 2556 ตามลําดับ โดยสัญญาไดมีระบุไววา AOD 

ไดรับสิทธิที่จะสามารถสั่งตอเรือขุดเจาะแบบ jack-up ใหมที่มีคุณลักษณะเฉพาะสูงแบบเดียวกันน้ีไดอีก 2 ลําในอนาคตกับ 
Keppel หาก AOD มีการใชสิทธิที่จะสั่งตอเรือขุดเจาะใหม 2 ลําดังกลาว จะทําใหมูลคาของสัญญาสูงกวา 720 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 
การเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัดของ AOD ไดเสร็จสิ้นลงในชวงไตรมาสน้ี AOD ระดมทุนไดประมาณ 

100 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เมอรเมดไดเขาซื้อหุนใน AOD เปนเงินจํานวน 49 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือเทากับ
รอยละ 49 ใน AOD เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจํากัดน้ีจะนําใปใชเปนเงินทุนในเรื่องตางๆ อันไดแก (ก) 
เพ่ือชําระเงินเบื้องตนตามสัญญาการสั่งตอเรือขุดเจาะแบบ jack-up ที่มีคุณภาพสูง 2 ลําจาก Keppel (ข) เพ่ือการบริหาร
จัดการโครงการ และ (ค) เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และใชเปนคาใชจายดานการขาย การบริหารและการจัดการทั่วไป  

 
การลงทุนใน AOD น้ี เปนเจตจํานงเชิงกลยุทธในระยะยาวของเมอรเมด ในการที่จะทําใหธุรกิจเรือขุดเจาะนั้น

เติบโตในลักษณะที่บริษัทฯสามารถแบงเบาความเสี่ยงและผลตอบแทนกับผูลงทุนรวม (co-investor) ที่มีจุดประสงค
เดียวกัน ในการท่ีจะรับผลประโยชนจากการลงทุนในเรือขุดเจาะนอกชายฝงในชวงเวลาที่ราคาเรือขุดเจาะที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวสูงกําลังเพ่ิมสูงขึ้น ดังจะเห็นไดจากการสั่งตอเรือขุดเจาะที่มีลักษณะเดียวกันเมื่อไมนานมานี้มีราคาในชวง 180-
190 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
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แนวโนมของธุรกิจเรือขุดเจาะ : 
 
สําหรับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสท่ีจะไดรับสัญญาวาจาง ไมวาจะเปนการใชเรือเปนที่

พัก (accommodation barge) ตอไป หรือการกลับไปย่ืนประมูลงานขุดเจาะ สัญญาวาจางงานปจจุบันของเรือขุดเจาะเอ็มที
อาร-2 กับ Chevron (Indonesia) มีกําหนดระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2554 อัตราการใชประโยชนของเรือขุด
เจาะลําน้ียังคงเกือบอยูในระดับเต็มอัตรา แมวาเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 จะมีอายุพอๆ กันกับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 เรือขุด
เจาะเอ็มทีอาร-2 ก็ไดผานการซอมบํารุงและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปในป 2549 – 2550 จึงยังคงเขา
แขงขันไดในตลาดและยังไดรับสัญญาวาจางงานอยูในขณะนี้ ดวยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงยังคงมั่นใจในการที่จะจัดหาสัญญา
วาจางงานใหกับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ตอไปในป 2554 หลังจากสัญญาวาจางปจจุบันกับ Chevron (Indonesia) สิ้นสุดลง 

 

 ถึงแมวาอัตราคาเชาเรือรายวันของเรือขุดเจาะทุกประเภท จะลดระดับลงจากระดับสูงสุดในชวงสองถึงสามปที่
ผานมาโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดวิกฤตการณทางการเงินในป 2551 บริษัทฯ กําลังเห็นการเพิ่มขึ้นของอุปสงคสําหรับเรือขุด
เจาะใหม ยังคงมีการทําสัญญาในชวงระยะเวลาสั้นๆ แตบริษัทฯ ก็ไดเห็นอัตราการใชประโยชนของเรือที่สูง การพัฒนาใน
เชิงบวกอีกประการหน่ึงคือการกลับมาของบริษัทนํ้ามันขนาดเล็ก บรษิัทเหลาน้ีเปนอีกแหลงหน่ึงของอุปสงคที่นาสนใจ 
และจากการท่ีตลาดสินเช่ือน้ันทําไดงายขึ้น ทําใหกิจกรรมการสํารวจและผลิตน้ันกลับคืนสูสภาวะปกติ 

 
จากการที่ราคานํ้ามันยังคงมีเสถียรภาพและการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยางตอเน่ือง บริษัทฯ คาดวาจะได

เห็นความตองการเรือขุดเจาะเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเช่ือวาทั้งอัตราคาเชาเรือรายวันและอัตราการใชประโยชน
ของเรอืมีเสถียรภาพและจะมีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นตอไป 

 
จากที่มีการคาดการณโดยทั่วไปวาภาวะอุปสงคและอุปทานจะปรับตัวดีขึ้นในอีก 12 ถึง 18 เดือนขางหนา บริษัทฯ 

เช่ือวาการลงทุนใหมๆ ในชวงเวลาน้ี จะทําใหมีตนทุนนอยกวาหากจะตองเขาไปลงทุนในอนาคต ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําลัง
ทบทวนโอกาสที่หลากหลายในตลาดเรือสั่งตอใหม สําหรับการเขาซื้อสินทรัพยที่เปนเรือขุดเจาะในอนาคตหรือในธุรกิจ
อื่นๆ นอกเหนือจาก AOD จากการที่ความนิยมของลูกคาในการใชเรือขุดเจาะที่มีอุปกรณใหมกวา ที่สามารถใชเรือเปนที่พัก
และทํากิจกรรมออฟไลนไดดวย  ทําใหบริษัทฯ มั่นใจวาการลงทุนของบริษัทฯ ใน AOD น้ี จะประสบผลสําเร็จ ต้ังแตที่
บริษัทฯ มีการประกาศการลงทุนใน AOD ก็ไดมีบริษัทเรือขุดเจาะและนักลงทุนทางการเงินอื่นๆ ออกประกาศเก่ียวกับ
สัญญาสั่งตอเรือขุดเจาะใหมที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสูงคลายกับของบริษัทฯ แตไมมีรายใดที่มีสัญญาการวาจางลวงหนา
จากลูกคาในการที่จะใชเรือขุดเจาะสั่งตอใหมเหลาน้ี 

 
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ยังคงเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงานของเมอรเมด ทั้งน้ี เรือขุด

เจาะเอ็มทีอาร-2 ปฏิบัติงานครบ 1 ป โดยไมมีการหยุดปฏิบัติงานเน่ืองจากอุบัติเหตุ (no loss time accident) และกอนหนาน้ี 
7 ปที่ผานมา เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ก็ยังคงประวัติที่ดีไวไดเชนเดียวกัน (no loss time accident) และมาตรฐานดาน HSE 
ของบริษัทฯ สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ของอุตสาหกรรมโลก 
 

...ตอหนา 10/ 



 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 10 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11005t /pc 

 

เมอรตัน กรุป (ไซปรัส) แอลทีดี (“เมอรตัน”) : บริษัทฯ ไดรับสวนแบงขาดทุนสุทธิจากเมอรตัน จํานวน 1.25 
ลานบาท ในชวงไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) ซึ่งเปนกิจการรวมคาของเมอรตัน
ไดผลิตถานหินไดเปนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมของปที่ผานมา และไดลงนามในสัญญาซื้อขายถานหินใหกับ Glencore 
AG ตราบใดที่เหมืองมีถานหินใหขุดได (Off-take Agreement)  และขนสงถานหิน 8,000 ตันแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2553 จากการที่ SERI ยังคงอยูในระดับขั้นของการพัฒนา บริษัทฯ คาดวาเมอรตันจะนําเงินที่ไดจากการขายถานหินไป
ลงทุนใหมในเหมืองแรเพ่ิมเติม และในโครงการ/สัมปทานถานหินใหมๆ ในประเทศฟลิปปนส 
  

กลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวยธุรกิจถานหินและโลจิสติคส ธุรกิจปุยและโลจิสติคส ธุรกิจ          
โลจิสติคสที่ใหบริการแกบุคคลภายนอกและธุรกิจใหเชาคลังสินคาและจัดหาวัสดุอุปกรณบนเรือ 
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) ในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 UMS มีผลกําไร
สุทธิจํานวน 68.08 ลานบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิจํานวน 120.49 ลานบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว 
สวนแบงกําไรสุทธิที่ใหกับ TTA คิดเปนเงิน 38.63 ลานบาทในไตรมาสน้ี เทียบกับ 1.96 ลานบาท สําหรับระยะเวลา 2 เดือน 
นับจากวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2553) และ 34.87 ลานบาทของ
ไตรมาสที่แลว  

 
การวิเคราะหผลประกอบการของ UMS ในรอบไตรมาสท่ี 1 ของปบัญชี 2554 
 

ลานบาท 

ไตรมาสท่ี 1 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 

ไตรมาสท่ี 1  
2554 

ไตรมาสท่ี 1  
25531 

เทียบปตอป 
(รอยละ)  

ไตรมาสท่ี 4  
2553 

เทียบไตรมาสตอ
ไตรมาส (รอยละ) 

รายไดจากการขายถานหิน 789.39 638.51 23.63% 936.59 -15.72% 

รวมรายได 805.56 646.10 24.68% 953.78 -15.54% 

ตนทุนการขาย 602.45 544.11 10.72% 796.65 -24.38% 

กําไรข้ันตน 186.94 94.40 98.03% 139.94 33.59% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 87.37 82.12 6.39% 97.89 -10.75% 

ตนทุนทางการเงิน 20.54 15.31 34.16% 19.96 2.91% 

กําไรสุทธิ/ -ขาดทุนสุทธิ 68.08 -120.49 156.50% 31.48 116.26% 
 
หมายเหตุ (1) การต้ังสํารองสําหรับการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ คิดเปนเงนิ 130.22 ลานบาท 
 
 
 
 

...ตอหนา 11/ 



 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 11 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11005t /pc 

 
สาเหตุผลที่ UMS มีผลกําไรดีขึ้นเน่ืองจาก 

 

ก) รายไดจากการขายถานหินเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.63 เปน 789.39 ลานบาท เมื่อเทียบปตอป อยางไรก็ตาม หาก
เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีแลว ยอดขายถานหินลดลงรอยละ 15.72 เน่ืองจากปริมาณการขายถานหินที่ขายใหแก
ลูกคารายใหญมีจํานวนลดลงตามความตองการที่ผันแปรไปตลอดปของลูกคากลุมน้ี 

ข) กําไรข้ันตนของการขายถานหินเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.68 เน่ืองจากราคาขายถานหินที่เพ่ิมขึ้นซึ่งไดเริ่มมาต้ังแต      
ไตรมาสที่ 3 ของปที่แลวและการขายถานหินขนาด 0-5 มิลลิเมตรลดลง 

  

แนวโนมตลาดและผลการดําเนินงานของ UMS: 
 

1. ดัชนีราคาถานหินในตลาดมีสัญญาณเปนขาขึ้นอยางชัดเจนต้ังแตไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 2553 ซึ่งคาดวา 
UMS จะปรับราคาขายถานหินใหสอดคลองกับแนวโนมราคาตลาดในประเทศ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
แขงขันที่มีอยูในปจจุบันและปริมาณถานหินในประเทศที่แปรเปล่ียน  

2. การผลิตซีเมนตในประเทศคาดวาจะปรับตัวดีขึ้นในปน้ี ซึ่งคาดวาโรงงานผลิตปูนซีเมนตเหลาน้ีจะซื้อถานหินเพ่ิม
มากขึ้น อยางไรก็ตาม โรงงานซีเมนตเหลาน้ีก็ตองการหาสัญญาซื้อถานหินในระยะยาวในราคาท่ีลดลงและซื้อใน
ปริมาณที่เพ่ิมขึ้นดวย  

3. แมวา UMS จะมีสัญญาอยูแลวก็ตาม   UMS คาดวาจะปรับราคาขายถานหินขนาด 0-5 มิลลิเมตรในชวงที่เหลือ 
ของงบการเงินป 2554 ดังน้ัน เราคาดวากําไรข้ันตนทั้งหมดของ UMS เทียบกับรอยละของยอดขายจะนอยกวาใน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2554 

   
บริษัท บาคองโค จํากัด (“บาคองโค”) ในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 บาคองโคไดมีสวนแบงยอดขาย

จํานวน 738.99 ลานบาท สวนแบงกําไรขั้นตน 83.70 ลานบาท และสวนแบงกําไรสุทธิ 55.04 ลานบาทใหกับกลุมธุรกิจ
โครงสรางขั้นพ้ืนฐานของบริษัทฯ   

 

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัท บาคองโค จํากัด ในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 
 

ลานบาท 

ไตรมาสท่ี 1 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 

ไตรมาสท่ี 1  
2554 

ไตรมาสท่ี 1 
2553 

เทียบปตอป 
(รอยละ)  

ไตรมาสท่ี 4  
2553 

เทียบไตรมาสตอ
ไตรมาส (รอยละ) 

รายไดจากการขาย 738.99 706.61 4.58% 481.72 53.41% 

กําไรข้ันตน 83.70 128.62 -34.92% 68.67 21.89% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 17.22 18.22 -8.50% 26.78 -35.70% 

รายไดทางการเงินสุทธิ 3.70 0.24 1,441.67% 2.53 46.25% 

กําไรสุทธิ/ -ขาดทุนสุทธิ 55.04 90.13 -38.93% 29.81% 84.64% 
 
 

...ตอหนา 12/ 



 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 12 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11005t /pc 

จากการที่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปเปนฤดูกาลหลักฤดูหน่ึงของการใชปุย ทําใหบาคองโคสามารถ
ขายปุยได 51,372 เมตริกตันในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 ซึ่งสูงขึ้นกวาปที่แลวรอยละ 14.93 และสูงกวาไตรมาสท่ี
แลวรอยละ 23.44  ราคาวัตถุดิบยังคงสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศซึ่งทําใหตนทุนการขายสูงขึ้น กําไรข้ันตน
ของบาคองโคไมสูงนักในไตรมาสน้ี โดยคิดเปนรอยละ 11.33 เมื่อเทียบกับรอยละ 18.20 ในไตรมาสที่แลว และรอยละ 
14.26 ในปที่แลว 

 

บาคองโคไดเริ่มใหบริการคลังสินคาในเดือนมกราคม 2553 และสําหรับในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554  บา
คองโคไดใหบริการพ้ืนที่คลังสินคาเปนจํานวน 24,000 เมตริกตัน (คิดเปนอัตราการใชประโยชนเฉล่ียของพ้ืนที่ใน
คลังสินคารอยละ 55 ของปริมาณพื้นที่คลังสินคาทั้งหมดที่จะสามารถรองรับได)  และมีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ 
จํานวน 0.24 ลานบาท  อยางไรก็ตาม เมื่อปลายป 2553 ที่ผานมา มีปริมาณสินคาในคลังสินคาเพียง 15,600 เมตริกตัน สาเหตุ
หลักมาจากผลกระทบตามฤดูกาลเน่ืองจากลูกคามักจะขายสินคาออกไปในชวงเวลาที่ไดราคาสูง 
 

แนวโนมของธุรกิจและการดําเนินงานของบาคองโค 
 
1. ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดทั้งในตลาดตางประเทศและในประเทศ ซึ่งทําใหตนทุนขาย

สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บาคองโค สามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้นน้ีไปใหลูกคาได โดยบริษัทฯ คาดวา บาคอง
โคจะยังคงใชกลยุทธน้ีตอไป แมวาอาจจะยากข้ึนที่จะผลักตนทุนน้ีไปใหลูกคาไดอยางเต็มที่ในรอบปบัญชี 
2554 

2. ณ เวลาน้ี ราคาของสินคาเกษตรสงออกที่เปนสินคาหลัก เชน ขาว พริกไทย และกาแฟ มีราคาสูงเปน
ประวัติการณ เมื่อเกษตรกรมีรายไดดี ทําใหมีความตองการปุยที่มีคุณภาพดีเพ่ิมขึ้น และทําใหยอดขายของบา
คองโคเติบโตไดดีไปดวย ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังวา แนวโนมน้ีจะยังคงเปนเชนน้ีไปอีกตลอดชวง 2-3 เดือนน้ี 

 
บาเรีย เซเรส พอรต (“บาเรีย”) 
 
ในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากบาเรียตามสัดสวนการถือหุน คิดเปน 0.18 ลานบาท  
(ประมาณ 1 เดือนของไตรมาสน้ี) นับจากการเขาซื้อธุรกิจทาเรือในเวียดนามรอยละ 20 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ใน
ป พ.ศ. 2553 บาเรียมีสินคาเขาทาเรือคิดเปนปริมาณ 5.20 ลานตันซึ่งสูงขึ้นกวาป พ.ศ. 2552 รอยละ 51.60 ซึ่งบริษัทฯ คาดวา
จะเกิดการประสานประโยชนรวมกันระหวางบาเรียและบาคองโค เน่ืองจากบาคองโคไดใหบริการพ้ืนที่คลังสินคา จึงนาจะ
ทําใหปริมาณสินคาในทาเรือสามารถขยายตัวไดเพ่ิมมากขึ้น    
 
 
 
 

...ตอหนา 13/ 



 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 13 เลขท่ีเรื่อง COR:MS/EL11005t /pc 

 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน (โดยมีบริษัทยอยซึ่ง
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนอีกสองบริษัท ไดแก โซลีอาโด โฮลดิ้ง จํากัด และอะธีน โฮลด้ิง จํากัด) ซึ่งจะเปนผูใหความ
สนับสนุนทางการเงิน บัญชี งานทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) งานบริหารและบริการอ่ืนๆ ในไตรมาสน้ี 
สวนธุรกิจการถือหุน (holding) น้ีมีสวนแบงที่ติดลบเปนเงินจํานวน 102.12 ลานบาท สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยจายและคา
เสื่อมราคา จํานวน 59.48 ลานบาท และ 34.67 ลานบาท ตามลําดับ 
  
 ในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 393.28 ลานบาท 
เทียบกับเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 60.73 ลานบาท เมื่อปที่แลว และจํานวน 743.03 ลานบาท เมื่อ  
ไตรมาสที่แลว  การลงทุนหลักสําหรับในรอบไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 คือ ก) การซื้อเรือ Thor Independence 
จํานวน 819.98 ลานบาท ข) การซื้อเรือ Thor Infinity จํานวน 834.53 ลานบาท ค) การรวมลงทุนใน AOD จํานวน 1,456.63 
ลานบาท ง) การซื้อหุนในบาเรีย จํานวน 331.29 ลานบาท  สําหรับยอดคาใชจายฝายทุนที่มีภาระผูกพันในรอบปบัญชี 2554 
และ 2555 คิดเปนเงิน 3,809.64 ลานบาท และ 641.30 ลานบาท ตามลําดับ โดยเกือบทั้งหมดเปนของกลุมธุรกิจขนสง  
  

ในรอบ 20 เดือนที่ผานมา บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจออกไปยังธุรกิจอื่นๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยงและเพ่ือใหกําไรมี
ความสมดุลมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการตามกลยุทธแลว เน่ืองจากบริษัทฯ ไดเห็นสัญญาณการออนตัวของธุรกิจเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกอง และคาดวา สถานการณดังกลาวจะยังคงอยูตอไปตลอดรอบปบัญชี 2554 สวนบาคองโค         
ปโตรลิฟท UMS และบาเรียซึ่งเปนธุรกิจที่บริษัทฯ เพ่ิงเริ่มเขาลงทุน ตางก็ทํากําไรใหบริษัทฯ ในไตรมาสนี้และคาดวา
บริษัทเหลาน้ีจะทํากําไรหลักใหบริษัทฯ ตลอดชวง 2-3 ปขางหนาน้ี สวนเมอรเมดนั้น กําลังอยูในชวงของการเปล่ียนแปลง
และคาดวาจะดําเนินการปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมอีก เพ่ือเรงใหผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสตอๆ ไป  

ขอแสดงความนับถือ 

            บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
 

 
 

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

 

หมายเหตุ  รายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 1 รอบปบัญชี 2554 ของเมอรเมด สามารถดูได
ที่เว็บไซต http://www.mermaid-maritime.com 


