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วันที:่  15 สงิหาคม 2555 
เรือ่ง: ผลประกอบการประจําไตรมาสที ่3 ของรอบปีบัญช ี2555 
เรยีน: กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลขาดทนุสทุธจํิานวน 2,351 ลา้นบาท และผล
ขาดทนุตอ่หุน้ 3.32 บาท สําหรับผลการดําเนนิงานประจําไตรมาสที ่3 ของรอบปีบัญช ี2555 ระหวา่ง 1 เมษายน 2555 
ถงึ 30 มถินุายน 2555 (3/2555)  เปรยีบเทยีบกบัผลกําไรสทุธจํิานวน 332 ลา้นบาท และผลกําไรตอ่หุน้ 0.47 บาท 
สําหรับผลการดําเนนิงานในชว่งไตรมาสเดยีวกนัระหวา่ง 1 เมษายน 2554 ถงึ 30 มถินุายน 2554 (3/2554) 
 

Executive Summary  Performance Overview
 

 
 

 สาเหตหุลักของการขาดทนุในไตรมาสนี ้เป็นผลมาจาก
การบันทกึการดอ้ยคา่ความนยิมทางบัญช ีจํานวน 
2,319 ลา้นบาทของการลงทนุใน UMS ซึง่เป็นผลจาก
การประเมนิสถานการณต์า่งๆ ทีส่ง่ผลกระทบในเชงิลบ
ตอ่กจิการของ UMS อยา่งเป็นสาระสําคัญในชว่ง 2 ปีที่
ผา่นมา ตามคําสัง่ของคณะกรรมการบรษัิท 

 การประเมนิโดยใชส้มมตฐิานเชงิอนุรักษ์นยิม โดย
คํานงึถงึความเสีย่งในการดําเนนิงานของ UMS พบวา่ 
มลูคา่การใชป้ระโยชนข์อง UMS เปลีย่นแปลงไปในทาง
ลบอยา่งมสีาระสําคัญ 

 ทัง้น้ี เนื่องดว้ยมลูคา่ของบันทกึการดอ้ยคา่ทีม่จํีานวนสงู 
จงึบดบังผลการดําเนนิงานทีด่ขี ึน้ของหน่วยธรุกจิตา่งๆ
ในไตรมาสนีไ้ปจนหมด (ซึง่จะสรปุในยอ่หนา้ถัดไป)  

 ในเชงิของการดําเนนิงานปกต ิรายไดร้วมในไตรมาสนี้
เตบิโตขึน้กวา่ 10% เมือ่เทยีบปีตอ่ปี โดยรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารนอกชายฝ่ังของเมอรเ์มดปรับตัวสงูขึน้ 
ประกอบกบัรายไดจ้ากการขายปุ๋ ยทีส่งูขึน้ดว้ย 
 

 

Income statement
Baht millions 3QFY11 2QFY12 3QFY12 %yoy %qoq

Revenues 4,376  3,529  4,810    10% 36%

  Freight charges 1,212   753      934        ‐23% 24%

  Offshore services 1,454   996      1,753     21% 76%

  Sales 1,640   1,705   2,045     25% 20%

Costs 3,307  2,819  3,608    9% 28%

Gross profits 1,069  710     1,201    12% 69%

SG&A 519      480      525        1% 9%

EBITDA 551     230     677        23% 194%

Depreciation 

  & Amortization

527      424      427       

Other income 140      40        65          

Equity income 48        38       34          

EBIT 213     (116)    350        64% 402%

Finance costs (144)     (155)     (155)      

Income taxes (85)       (9)         (64)        

Profits before EI (16)      (281)    130        900% 146%

Extraordinary items 310      (19)       (2,333)   

Minority interests (28)       51        (56)        

Forex impacts 65        43        (92)        

Net profit 332     (205)    (2,351)  ‐809% ‐1045%

Baht millions 3QFY11 3QFY12 3QFY11 3QFY12 3QFY11 3QFY12 3QFY11 3QFY12

Revenues 1,212                934                   1,454                1,753                910                   1,013                729                   1,038               

EBITDA 197                   172                   303                   520                   44                      (54)                    78                      97                     

EBITDA margin 16% 18% 21% 30% 5% ‐5% 11% 9%

EBIT (17)                    41                      149                   333                   29                      (70)                    79                      93                     

marginal profitability in high season a bid to reopen a plant delayed purchases

Delivering A strong quarter Aggressive move in  Strong growth from
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ผลการดําเนนิงานทีม่กีารพัฒนาขึน้อยา่งชดัเจนในแตล่ะหน่วยธรุกจิในไตรมาสนีไ้ดแ้ก ่
 โทรเีซนชปิป้ิง ทํากําไรสทุธ ิ25 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้ถงึแมว้า่ จะยังไมเ่ป็นตัวเลขกําไรทีส่งูมากนัก แตเ่ป็นขอ้
พสิจูนท์ีด่วีา่ กลยทุธใ์นการปรับปรงุกองเรอืและการบรหิารตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
ในขณะทีด่ัชนี BDI ยังคงอยูใ่นระดับทีตํ่า่มากเมือ่เทยีบกบัในอดตี 

 โดยปกตแิลว้ ไตรมาสที ่3 เป็นชว่งไฮ-ซซีัน่ของเมอรเ์มด  และในไตรมาส 3/2555 กเ็ชน่เดยีวกนั  เมอรเ์มด สรา้ง
กําไรสทุธใิหก้บั TTA เป็นจํานวน 82 ลา้นบาท โดยมอีัตราการใชป้ระโยชนจ์ากเรอืวศิวกรรมใตน้ํ้าประมาณ 78.3% 
ในขณะทีอ่ตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรอืขดุเจาะอยูท่ี ่76.3% ในไตรมาสนี ้

 บาคองโค มผีลกําไรสทุธ ิ78 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากยอดขายทีเ่พิม่มากขึน้ และกําไรเบือ้งตน้ทีส่งูขึน้ 
 UMS มผีลขาดทนุสทุธเิพิม่ขึน้ เน่ืองจากการเรง่ขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม จากโรงงานสมทุรสาคร  ทัง้น้ีคณะ
ผูบ้รหิารของ UMS ยังคงเรง่หาวธิทีีทํ่าใหส้ามารถเปิดโรงงานสมทุรสาครไดโ้ดยเร็ว พรอ้มๆกบัการประเมนิทางเลอืก
อืน่ๆ มาสํารองไวใ้นกรณีทีก่ารสัง่ปิดโรงงานทีส่มทุรสาครยังคงตอ้งยดืเยือ้ตอ่ไป 

 

Performance Overview by Business Group 
 

 

 

กลุม่ธุรกจิขนสง่ มกีําไรทัง้สิน้ 67 ลา้นบาท ลดลง 50% จากปีกอ่น (3/2554)  เน่ืองจากในปีทีแ่ลว้มกีารบันทกึ
รายไดจ้ากการขายเรอื  หากดทูีผ่ลการดําเนนิงานตามปกต ิกลุม่ธรุกจิขนสง่ มกํีาไรจากการดําเนนิงานกอ่นหัก
ดอกเบีย้และภาษี (Normalized EBIT) ในไตรมาสนีท้ี ่78 ลา้นบาท เทยีบกบั 26 ลา้นบาทของปีกอ่น ถงึแมว้า่ ดัชนี 
BDI ในไตรมาสนีจ้ะทรดุตวัลงมาจากปีกอ่นถงึ 26% 

กลุม่ธุรกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน มกํีาไรทัง้สิน้ 5 ลา้นบาท ลดจากปีกอ่น 94%  ซึง่เป็นผลมาจากการขาดทนุของ UMS 
หักลบกบัผลกําไรสทุธขิอง บาคองโค และสว่นแบง่กําไรจาก บาเรยี เซเรส 

กลุม่ธุรกจิพลงังาน มกํีาไรสทุธ ิ73 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 236% จากปีกอ่น โดยเป็นผลมาจากการทีธ่รุกจิวศิวกรรมใตน้ํ้า
และธรุกจิเรอืขดุเจาะกลับมาทํากําไรอกีครัง้ 

กลุม่ธุรกจิการลงทนุ มผีลขาดทนุ 2,497 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการบันทกึการดอ้ยคา่ความนยิมทางบัญช ี
จํานวน 2,319 ลา้นบาท 

   

Profit contribution from Line of Businesses

Baht millions   3QFY11 3QFY12 YoY %

Transport   133 67 ‐50%

Infrastructure   88 5 ‐94%

Energy   22 73 236%

Corporate* 89 ‐2,497 ‐2920%

Net profit 332 ‐2,351 ‐809%
* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations
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Group Transport  Highlights

 BDI ฟ้ืนตวัในไตรมาสนี ้แตย่งัคงอยูใ่นระดบัตํา่ 
 โทรเีซนชปิป้ิง ประคองตวัไดด้ขี ึน้ในสภาวะคา่ระวางตกตํา่ตอ่เนือ่ง 
 รบัมอบเรอืมอืสองลําใหม ่
 สถานการณ์ตลาดยงัคงไมส่ดใส แตน่า่จะนํามาซึง่โอกาสทีน่า่สนใจ 
 ปิโตรลฟิตห์ดตวัลดลงเล็กนอ้ย แตผ่ลการดาํเนนิงานโดยรวมยงัคงแข็งแกรง่ 

 
 

BDI ฟ้ืนตวัในไตรมาสนี ้แตย่งัคงอยูใ่นระดบัตํา่ 

 

  

ในชว่งไตรมาสเดอืนเมษายน-มถินุายนนี้ ดัชนคีา่ระวางเรอืบอลตคิ (หรอื BDI) มี
คา่เฉลีย่อยูท่ี ่1,024 จดุ  สงูกวา่คา่เฉลีย่ที ่ 867 จดุของชว่งไตรมาสทีผ่า่นมา 18% 
แตยั่งคงตํ่ากวา่คา่เฉลีย่ของไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นถงึ 26%  โดยเป็นผลมาจาก
ปรมิาณกองเรอืลน้ตลาดทีย่ังคงสรา้งแรงกดดนัตอ่อตุสาหกรรมเดนิเรอืในภาพรวม 
 

เฟิรน์เลย ์คาดการณว์า่ ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2555 ทีผ่า่นมา กองเรอืท่ัวโลก มี
จํานวนทัง้สิน้ 9,474 ลํา มขีนาดบรรทกุรวมที ่661 ลา้นเดทเวทตัน เมือ่เทยีบกบั
จํานวนเรอื 8,949 ลําทีข่นาดบรรทกุรวม 614 ลา้นเดทเวทตันของกองเรอืเมือ่
ปลายปี 2554  เทา่กบัวา่ ปัจจบุัน กองเรอืท่ัวโลก มขีนาดบรรทกุรวมเพิม่มากขึน้อกี
กวา่ 47 ลา้นเดทเวทตัน หรอืคดิเป็นปรมิาณการเตบิโตเพิม่ขึน้ตอ่ปีที ่15.3% 
 

ตัวเลขทางการคา้เบือ้งตน้ชีใ้หเ้ห็นวา่ มปีรมิาณของอปุสงคใ์นการขนสง่เพิม่มากขึน้
ในไตรมาสนี ้โดยมารซ์อฟตค์าดการณว์า่ ตัวเลขการคา้ของเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เท
กองท่ัวโลกเพิม่ขึน้ประมาณ 7% จากไตรมาสสดุทา้ยของปี 2554  แตอ่ัตราการ
เตบิโตของอปุสงคใ์นการขนสง่ดังกลา่วนัน้ ถอืวา่ตํา่มากเมือ่เทยีบกบัการเตบิโตของ
เรอืขนาด Capesize ในชว่งเดอืนมกราคม-มถินุายนทีส่งูถงึ 17.6%   ซึง่มผีลทําให ้
อตัราคา่ระวางบอลตคิโดยเฉลีย่ของเรอื Capesize ตกลงมาอยูใ่นระดับตํ่ากวา่ 
3,500 เหรยีญสหรัฐตอ่วันในชว่งเดอืนมถินุายน 2555. 
 

ดังนัน้ เหตผุลหลักในการที ่ดชัน ีBDI ทีฟ้ื่นตัวกลับขึน้มาเล็กนอ้ยในไตรมาสนี ้เป็น
ผลมาจากอตัราคา่ระวางของเรอืขนาดเล็ก  ฤดกูาลคา้ขายธัญพชืของอมรกิาใตเ้ริม่
ขึน้ในจังหวะทีม่เีรอืพรอ้มใหบ้รกิารในมหาสมทุรแอตแลนตกิอยูไ่มม่ากนัก จงึมผีลทํา
ใหค้า่ระวางของเรอื Panamax และ Supramax ในเสน้ทางขา้มมหาสมทุร
แอตแลนตกิมอีตัราสงูขึน้ในชว่งเดอืนเมษายน  และอัตราคา่ระวางขนาด Supramax 
และ Handysize ยังคงทรงตัวไดด้ ีผันผวนนอ้ยกวา่ และอยูใ่นระดับทีค่อ่นขา้งสงูเมือ่
เทยีบกบัอตัราเฉลีย่ของคา่ระวางของเรอืขนาดใหญไ่ดต้ลอดทัง้ไตรมาส 

 

โทรเีซนชปิป้ิง ประคองตวัไดด้ขี ึน้ในสภาวะคา่ระวางตกตํา่ตอ่เนือ่ง 
ไตรมาสที ่3/2555 นับเป็นไตรมาสแรกทีร่ายไดข้องโทรเีซน ชปิป้ิง ดดีกลับสงูขึน้
กวา่ไตรมาสกอ่น  รายไดจ้ากคา่ระวางอยูท่ี ่934 ลา้นบาท (ตํา่กวา่ปีทีแ่ลว้ 23% แต่
สงูกวา่ไตรมาสทีผ่า่นมา 24%) แตเ่พยีงพอทีจ่ะสรา้งผลกําไรจากการดําเนนิงาน
กอ่นหักดอกเบีย้และภาษี (normalized EBIT) ที ่41 ลา้นบาท  ตัวเลขดังกลา่ว
แสดงใหเ้ห็นถงึจดุคุม้ทนุดว้ยรายไดท้ีตํ่า่ลงมาก และเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 3/2554 
ทีม่รีายได ้1,212 ลา้นบาท แตม่ผีลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหักดอกเบีย้และ
ภาษีที ่17 ลา้นบาท  สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความแข็งแกรง่ของโทรเีซนชปิปป้ิง ทีย่ังคง
สามารถสรา้งผลกําไรไดใ้นไตรมาสนี ้ซึง่มคีา่เฉลีย่ BDI ตํา่สดุเป็นอนัดบัทีส่อง
ในชว่ง 23 ไตรมาสทีผ่า่นมา (โดยตํา่เป็นรองจากไตรมาสทีแ่ลว้เทา่นัน้) และยังอยู่
ในสถานะทีพ่รอ้มจะเก็บเกีย่วผลกําไรไดใ้นชว่งทีต่ลาดฟ้ืนกลับมา 
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  เหตผุลหลักสองประการทีทํ่าใหร้ายไดใ้นไตรมาสนีป้รับตัวสงูขึน้จากไตรมาสกอ่น
คอื อตัราคา่ระวางเรอืทีส่งูขึน้ และการเชา่เรอืเขา้มาเสรมิกองเรอืมากขึน้ ในไตรมาส
นี ้ครึง่หนึง่ของกองเรอืโทรเีซนทัง้หมดถกูนําไปใหบ้รกิารในคาบสมทุรแอตแลนตกิ
ซึง่ ณ ชว่งนัน้ เป็นน่านน้ําทีม่อีตัราคา่ระวางเฉลีย่ทีส่งูกวา่แถบอืน่ๆ ดังนัน้ คา่ระวาง
เฉลีย่ Time Charter Equivalent (“TCE”) จากการใหบ้รกิารของกองเรอืทีเ่ราเป็น
เจา้ของจงึเพิม่ขึน้เป็น 10,245 เหรยีญสหรัฐตอ่วัน เหตผุลทีส่องทีทํ่าใหร้ายไดส้งูขึน้
คอื จํานวนเรอืทีเ่ชา่มาเสรมิกองเรอืในไตรมาสนี้ เพิม่ขึน้เป็น 6.2 ลํา เมือ่เทยีบกบั 
1.9 ลําของไตรมาสกอ่นหนา้นี ้จํานวนเรอืเชา่ทีม่ากขึน้สง่ผลใหอ้ตัราคา่ระวางเฉลีย่
ของเรอืเหลา่น้ีตดิลบในชว่งตน้ของการเชา่  แตถ่า้สามารถนําเรอืเชา่นีไ้ปใหบ้รกิาร
ในน่านน้ําทีค่า่ระวางสงูกวา่ คา่ระวางเฉลีย่ในชว่งเวลาทีเ่ชา่ทัง้หมดจะกลายเป็นบวก 
และจะหักลบกบัผลขาดทนุเบือ้งตน้ ซึง่จะทําใหส้ามารถรับรูผ้ลกําไรไดต้ลอดชว่ง
ระยะเวลาทีเ่หลอืของการเชา่เรอืเหลา่นี ้ ทัง้นี้ โทรเีซนชปิป้ิง สามารถสรา้งผลกําไร
เฉลีย่ที ่1,130 เหรยีญสหรัฐตอ่วันจากกองเรอืเชา่ตัง้แตเ่ดอืนมกราคมและครบ
ระยะเวลาเชา่ไปแลว้ 

 

 
 

โทรเีซนชปิป้ิงยังคงเนน้ในเรือ่งของการดําเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  จากการ
ควบคมุและบรหิารตน้ทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ทําใหค้า่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน
ของเรอืตอ่วันลดลงจากปีกอ่นอยา่งมนัียสําคญัถงึ 37% ตอ่ปี และลดลงตอ่เนือ่งอกี 
10% จากไตรมาสกอ่นหนา้ แนวทางทีโ่ทรเีซนชปิป้ิงนํามาใชเ้พือ่บรหิารจัดการให ้
ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยตํา่ลง ประกอบไปดว้ย การปรับปรงุการบรหิารจัดการอปุกรณ์และ
ชิน้สว่นสํารอง การรวมศนูยก์ารจัดซือ้และการลดปรมิาณการใชน้ํ้ามันเครือ่ง กองเรอื
ทีย่ังใหมแ่ละการซอ่มบํารงุบนเรอืขณะทีกํ่าลังขนสง่สนิคา้ ชว่ยใหโ้ทรเีซนชปิป้ิง
สามารถลดตน้ทนุการเขา้ซอ่มอูแ่หง้ไปได ้นอกจากนี ้คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ
ท่ัวไปก็ยังลดลงตอ่เนือ่งอกี 2% จากไตรมาสกอ่นหนา้     

 

Note: 
(1) Calendar days are the total calendar days TTA owned the vessels in our fleet for the relevant period, including off hire days associated 
with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys. 
(2) Available service days are calendar days 

(1)
 less planned off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or 

intermediate surveys. 
(3) Operating days are the available days

 (2)
 less unplanned off‐hire days, which occurred during the service voyage. 

(4) Fleet utilisation is the percentage of time that our vessels generated revenues and is determined by dividing operating days by 
available service days for the relevant period. 
(5) Average number of vessels is the number of vessels that constituted our fleet for the relevant period, as measured by the total 
operating days for owned fleet plus voyage days for chartered in fleet during the period divided by the number of calendar days in the 
relevant period. 

Average Daily Operating Results (USD/Day)
 USD/Day   3Q FY11** 2Q FY12 3Q FY12 %yoy %qoq

 USD/THB Rate (Daily Average)   30.27 31.00 31.29 3% 1%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $12,288 $9,515 $9,912 ‐19% 4%

     TCE Rate of Owned Fleet   $12,077 $9,673 $10,425 ‐14% 8%

     TCE Rate of Chartered‐In   $211 ‐$158 ‐$513 ‐344% ‐225%

 Vessel operating expenses (owner expenses) $5,436 $3,773 $3,401 ‐37% ‐10%

 Dry‐docking expenses   $1,358 $925 $844 ‐38% ‐9%

 General and administrative expenses   $1,685 $1,639 $1,611 ‐4% ‐2%

 Financial costs   $256 $207 $222 ‐13% 7%

 Depreciation   $4,491 $4,087 $3,979 ‐11% ‐3%

 Operating earnings* ‐$937 ‐$1,116 ‐$145 84% 87%

**Restated in compliance with IFRS
*The per day basis is calculated based on available service days.  
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Owned fleet

Fleet data summary
3Q FY11 2Q FY12 3Q FY12 %yoy %qoq

Average DWT   37,107 43,925 43,985 19% 0%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

1,931 1,365 1,365 ‐29% 0%

Available service days for owned fleet
 (2)

1,721 1,339 1,365 ‐21% 2%

Operating days for owned fleet
 (3) 

1,714 1,308 1,360 ‐21% 4%

Owned fleet utilisation
 (4) 

99.6% 97.7% 99.6% 0% 2%

Voyage days for chartered‐in fleet   419 171 568 36% 231%

Average number of vessels
 (5)  

23.4 16.3 21.2 ‐10% 30%
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ในชว่งไตรมาสที่ 3/2555 โทรเีซนชปิป้ิง มเีรอืใหบ้รกิารเฉลีย่ทัง้สิน้ 21.2 ลํา โดย
เป็นเรอืทีเ่ราเป็นเจา้ของจํานวน 15 ลํา (Handymax  9 ลํา และ Supramax 6 ลํา) 
ทีม่รีะวางบรรทกุเฉลีย่ที ่43,985 เดทเวทตันตอ่ลํา และมอีายเุฉลีย่ที ่11.6 ปี 

 

 
Thor Insuvi, 52,489‐DWT, TESS 52‐class 
Supramax built in November 2005 

รบัมอบเรอืมอืสองลําใหม่
ตามทีไ่ดแ้จง้ไวต้ัง้แตปี่ 2554 วา่ โทรเีซนชปิป้ิงจะยังคงเฝ้าดตูลาด เพือ่โอกาสและ
จังหวะในการซือ้เรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

ในเดอืนกรกฎาคม 2555 โทรเีซนชปิป้ิงไดซ้ือ้และรับมอบเรอื Thor Insuvi เขา้สู่
กองเรอื ในราคา 19.2 ลา้นบาท โดย Thor Insuvi เป็นเรอื Supramax ขนาด 
52,489 เดทเวทตัน อาย ุ6.5 ปี สรา้งในปี 2548 โดยเป็นเรอืทีม่คีณุลักษณะแบบ 
TESS 52 class เหมอืนกบัเรอือกี 3 ลําในกองเรอืของโทรเีซน ซึง่ไดแ้ก ่Thor 
Integrity, Thor Independence และ Thor Infinity เพราะถกูสรา้งโดยอูต่อ่เรอืซเึน
ช ิเฮฟวี ่อนิดัสตร ีเชน่กนั 

เน่ืองจากโทรเีซนชปิป้ิง มคีวามคุน้เคยกบัเรอืรุน่นีด้อียูแ่ลว้ จงึทําใหท้มีงานสามารถ
ทีจ่ะบรหิารจัดการเรอืลําใหมน้ี่ ใหไ้ปรับงานในพืน้ทีท่ีม่คีวามไดเ้ปรยีบในเชงิของ
อตัราคา่ระวาง และในขณะเดยีวกนัสามารถดแูลตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สําหรับการเพิม่กองเรอืในอนาคตอันใกลน้ี ้ยังมเีรอื Supramax สัง่ตอ่ใหมอ่กีสองลํา
ขนาด 53,000 เดทเวทตัน โดยจะรับมอบหนึง่ลํา ในเดอืนกนัยายน 2555 และอกี
หนึง่ลําในชว่งไตรมาสที ่2/2556 

 
 

  

สถานการณ์ตลาดยงัคงไมส่ดใส แตน่า่จะนํามาซึง่โอกาสทีน่า่สนใจ 
ตัวเลขการสง่มอบเรอืสนิคา้แหง้เทกองสงูเป็นประวัตกิารณใ์นไตรมาสนี ้ เฟิรน์เลย ์
คาดการณว์า่ ยงัมเีรอืใหมท่ีม่ขีนาดบรรทกุรวมอกีเกอืบ 147 ลา้นเดทเวทตัน (หรอื
คดิเป็นประมาณ 22%ของจํานวนกองเรอืในปัจจบัุน) ทีจ่ะทยอยเขา้สูต่ลาดในชว่ง 
2-3 ปีขา้งหนา้ 

เจา้ของเรอืสนิคา้แหง้เทกองยังคงทยอยปลดระวางเรอืจํานวนหนึง่  ถงึแมว้า่ ราคา
ของการปลดระวางเรอืจะยังคงตกตํา่อยา่งตอ่เนือ่ง ประมาณ 20% เทยีบกบัเดอืน
พฤษภาคมทีผ่า่นมา  ราคาของการปลดระวางเรอืในเดอืนพฤษภาคมอยูท่ีป่ระมาณ 
470 เหรยีญสหรัฐตอ่ไลทด์ซิเพลซเมนทต์ัน (Light Displacement Ton - LDT)  ใน
บังคลาเทศ,  455 เหรยีญสหรัฐ/LDT ในปากสีถาน,  450 เหรยีญสหรัฐ/LDT ใน
อนิเดยี, และ 405 เหรยีญสหรัฐ/LDT ในจนี  อยา่งไรกด็ใีนเดอืนกรกฎาคม ราคาของ
การปลดระวางเรอืไดต้กลงมาอยูท่ี ่370 เหรยีญสหรัฐ/LDT ในบังคลาเทศ ในขณะที่
ราคาในปากสีถาน อนิเดยี และจนี ยังอยูใ่นระดับ 340-360 เหรยีญสหรัฐ/LDT  โดย
เป็นผลมาจากอตัราคา่ระวางเรอืโดยรวมยังคงตํา่และยังคงมปีรมิาณเรอืใหมท่ีร่อจะ
เขา้สูต่ลาดในปลายปีนี้ จงึคาดการณว์า่ เจา้ของเรอืจะยังคงนําเรอืทีม่อีายมุาก
ออกมาปลดระวางตอ่ไปถงึแมว้า่จะไมไ่ดร้าคาทีส่งูก็ตาม 

เน่ืองมาจากอปุทานของกองเรอืยังคงเตบิโตในอัตราทีส่งูกวา่อปุสงคใ์นชว่ง 12-24 
เดอืนขา้งหนา้ ซึง่จะทําใหอ้ตุสาหกรรมเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองตอ้งเผชญิกบั
สถานการณค์า่ระวางตกตํา่ตอ่ไป จะมบีรษัิทเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองทีม่ภีาระ
หนีส้นิสงูเขา้สูก่ารปรับโครงสรา้งบรษัิท หรอืยืน่ภาวะลม้ละลาย   

โทรเีซนชปิป้ิงจะยังคงยนืหยัดดําเนนิธรุกจิตอ่ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพพรอ้มดว้ยการ
บรหิารจัดการทางการเงนิทีร่อบคอบ ในขณะทีก่ยั็งคงเฝ้ามองหาโอกาสในการขยาย
กองเรอืเพิม่ หากพบเรอืทนัสมัยในราคาทีเ่หมาะสม 
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  ปิโตรลฟิตห์ดตวัลดลงเล็กนอ้ย แตผ่ลการดาํเนนิงานโดยรวมยงัคงแข็งแกรง่
ผลงานของปิโตรลฟิตอ์อ่นตวัลงเล็กนอ้ยในไตรมาส 3/2555 รายไดล้ดลงเนือ่งจาก
มกีารนําเรอืสองลําเขา้ซอ่มอูแ่หง้ในไตรมาสนี ้ จงึสง่ผลกดดนัชัว่คราวตอ่ผลการ
ดําเนนิงานโดยรวมและกําไรทีเ่กดิขึน้ในไตรมาสนี ้แตผ่ลกําไรจากการดําเนนิงาน
กอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มและคา่ตัดจําหน่าย (EBITDA) และสดัสว่นกําไรยังคง
แข็งแกรง่เหมอืนเดมิ  ปิโตรลฟิตม์สีว่นแบง่ผลกําไรใหก้บั TTA ประมาณ 26 ลา้น
บาทไตรมาสนี ้และยังคงเป็นหนึง่ในธรุกจิตัวอยา่งของการกระจายการลงทนุที่
ประสบความสําเร็จ ทีส่ามารถสรา้งผลกําไรจากการลงทนุใหก้บั TTA ไดอ้ยา่งเป็น
กอบเป็นกํา 

ในไตรมาส 3/2555 นี ้ปิโตรลฟิต ์เป็นเจา้ของกองเรอืทีใ่หม ่(อายเุฉลีย่เพยีงแค ่10 
ปี) ทีป่ระกอบไปดว้ยเรอืบรรจแุละขนสง่น้ํามนัและกา๊ซปิโตรเลยีมจํานวน 10 ลํา ซึง่
ม ี2 ลําเป็นเรอืบรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลว  ทัง้น้ี กองเรอืดังกลา่วมปีรมิาตรบรรจรุวมที่
ประมาณ 41 ลา้นลติรในการขนสง่น้ํามันเชือ้เพลงิ ปิโตรเลยีมกลั่น และกา๊ซแอลพจีี
ไปยังทา่เรอื และสถานตีา่งๆ ท่ัวหมูเ่กาะฟิลปิปินส ์
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Group Infrastructure  Highlights

 UMS ดาํเนนิกจิการทา่มกลางปจัจยัลบมากมาย 
 ขาดทนุหนกัขึน้จากการเรง่ระบายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. 
 มุง่ม ัน่ใหส้ามารถเปิดโรงงานสมทุรสาครไดอ้กีคร ัง้ พรอ้มๆกบัการหาทางเลอืกเพือ่เป็นแผนสาํรอง 
 บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกรง่ 
 ความตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้สงู 

 

 
 
 

 
Spot price of Newcastle 6700 coal since 
mid‐2008 to date 

UMS ดาํเนนิกจิการทา่มกลางปจัจยัลบมากมาย 
UMS ตอ้งเผชญิกบัสถานการณท์ีส่ง่ผลกระทบเชงิลบตอ่กจิการหลายเหตกุารณ์
ดว้ยกนัในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา สว่นใหญเ่ป็นเหตกุารณท์ีเ่กดิจากปัจจัยภายนอกที่
บรษัิทไมส่ามารถควบคมุได ้เหตกุารณแ์รก คอื การทีนั่กเคลือ่นไหวดา้นสิง่แวดลอ้ม
ไดทํ้าการฟ้องรอ้งผูว้า่ราชการจังหวัดสมทุรสาคร จนสง่ผลใหผู้ว้า่ราชการจังหวดั
ประกาศสัง่ใหผู้ป้ระกอบการถา่นหนิทกุรายในจังหวัดสมทุรสาคร ไมว่า่จะปฏบัิตติาม
มาตรฐานขอ้กําหนดทางดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่หยดุดําเนนิงานทันท ีตัง้เดอืน
กรกฎาคม 2554 ซึง่ในคดนีี ้เป็นเรือ่งของผูป้ระกอบการบางรายทีไ่มป่ฏบัิตติาม
ขอ้กําหนดมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม แตเ่รือ่งราวลกุลามสง่ผลกระทบถงึ
ผูป้ระกอบการถา่นหนิทกุรายในจังหวดักลายเป็นคนไมด่ไีปดว้ย  ตอ่มา แนวโนม้ของ
ราคาถา่นหนิทีล่ดตํา่ลงอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่ลายปี 2554 กส็ง่ผลใหก้ารดําเนนิงาน
ของ UMS ลดตํ่าลง  และสดุทา้ยเจอกบัเหตมุหาอทุกภัยครัง้ใหญเ่มือ่ปลายปีทีผ่า่น
มา สง่ผลใหโ้รงงานอยธุยาตอ้งปิดการดําเนนิงานเป็นการชัว่คราว 
ในเดอืนธันวาคม 2554 ผูว้า่ราชการจังหวัดสมทุรสาครไดอ้อกคําสัง่ตัง้เงือ่นไข 3 
ประการสําหรับ UMS ในการพจิารณาอนุญาตใิหก้ลับมาเปิดโรงงานทีส่มทุรสาครอกี
ครัง้ คอื 1) ใหข้นยา้ยสต็อคถา่นหนิขนาด 0-5 มม ทัง้หมดออกจากพืน้ที ่ 2) 
ปรับปรงุทา่เทยีบเรอืและพืน้ของคลังสนิคา้ และ 3) ปรับปรงุระบบกําจัดน้ําเสยี  ซีง่
ตอ่มา  สบืเนือ่งจากเงือ่นไขทัง้ 3 ขอ้ UMS จงึไดเ้รง่ขายถา่นหนิขนาด 0-5 มมไป
ใหก้บัโรงงานปนูในจังหวดัสระบรุ ีในขณะทีโ่รงงานทีอ่ยธุยาก็ดําเนนิการผลติและสง่
ถา่นหนิคัดขนาดกลับมาใหล้กูคา้ในแถบจังหวัดสมทุรสาคร  ซึง่การดําเนนิการขา้ม
พืน้ทีข่า้มจังหวัดในลักษณะนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิตน้ทนุคา่ขนสง่ทีส่งูมาก จงึทําให ้UMS มี
ผลการดําเนนิงานทีข่าดทนุตดิตอ่กันในสองไตรมาสทีผ่า่นมา  นอกจากนี ้UMS ยัง
ตอ้งแบกภาระในการดําเนนิกจิการผา่นโรงงานทีอ่ยธุยาเพยีงโรงงานเดยีว แทนทีจ่ะ
สามารถดําเนนิงานไปพรอ้มๆ กนัทัง้สองโรงงาน ซึง่จะทําใหค้วบคมุตน้ทนุไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพมากกวา่ 
ขาดทนุหนกัขึน้จากการเรง่ระบายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. 
UMS ขายถา่นหนิในไตรมาส 3/2555 ไปทัง้สิน้ประมาณ 430,000 ตัน ซึง่เป็น
จํานวนทีใ่กลเ้คยีงกบัการขายในไตรมาสทีผ่า่นมา เพยีงแตส่ดัสว่นของการขายถา่น
หนิขนาด 0-5 มม. นัน้สงูกวา่ อยูท่ี ่50% ของจํานวนถา่นหนิทีข่ายไปทัง้หมด  ซึง่
เป็นความพยายามทีจ่ะเรง่ระบายถา่นหนิเพือ่ใหโ้รงงานสมทุรสาครกลับมาเปิดไดอ้กี
ครัง้ โดยมกีารขนถา่นหนิขนาด 0-5มม.จํานวน 126,000 ตันขึน้รถบรรทกุออกจาก
โรงงานสมทุรสาครไปสง่ใหก้บัลกูคา้โรงงานปนูในสระบรุ ีซึง่ปรมิาณการขายนี้
มากกวา่ไตรมาสทีผ่า่นมาถงึ 1.4 เทา่  ถา่นหนิขนาด 0-5 มมมรีาคาขายทีค่อ่นขา้ง
ตํา่ (เมือ่เทยีบกบัการขายถา่นหนิคัดขนาดใหญ)่  ประกอบกบัเป็นชว่งของราคาถา่น
หนิท่ัวโลกตกตํา่ จงึเป็นเหตผุลหลักทีทํ่าใหกํ้าไรเบือ้งตน้ลดลงในไตรมาสนี้  ซึง่เมือ่
รวมเขา้กบัตน้ทนุคา่ขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้ทีบั่นทกึไวใ้นรายการคา่ใชจ้า่ย SG&A จงึเป็นผล
ทําให ้UMS มผีลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มและคา่
ตัดจําหน่าย (EBITDA losses) จํานวน 54 ลา้นบาทในไตรมาสนี ้
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แผนภมูแิสดงรายงานการขายในแตล่ะไตรมาส พสิจูนไ์ดเ้ป็นอยา่งดถีงึสถานการณ์
ยากลําบากที ่UMS ตอ้งเผชญิหนา้อยู ่ เมือ่ยอ้นไปในชว่งไตรมาสที ่3 ของปีทีผ่า่น
มา (เมษายน-มถินุายน 2554)  ในขณะทีโ่รงงานทัง้สองแหง่ของ UMS ยังคงเปิด
ดําเนนิงานไดต้ามปกต ิสดัสว่นของการขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม กอ็ยูท่ีร่ะดับ
ประมาณ  50 % เหมอืนกบัไตรมาสนี ้แต ่UMS ยังสามารถสรา้งกําไรได ้ เน่ืองจาก
โรงงานสมทุรสาครสามารถดแูลการผลติและการขนสง่ถา่นหนิใหก้บัลกูคา้ในพืน้ที่
รอบๆ ได ้ ในขณะทีถ่า่นหนิ 0-5 มมจํานวนมากกจ็ะถกูขายออกไปใหก้บัลกูคา้จาก
โรงงานอยธุยา ซึง่นีเ้ป็นจดุทีช่ ีใ้หเ้ห็นวา่ UMS น่าจะกลับมาทํากําไรไดอ้กีครัง้หาก
โรงงานสมทุรสาครกลับมาเปิดไดอ้กีครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุง่ม ัน่ใหส้ามารถเปิดโรงงานสมทุรสาครไดอ้กีคร ัง้ พรอ้มๆกบัการหา
ทางเลอืกเพือ่เป็นแผนสาํรอง 
คณะทํางานซึง่ประกอบไปดว้ยทัง้ผูบ้รหิารจาก TTA และ UMS กําลังทํางานอยา่ง
ใกลช้ดิรว่มกบัคณะกรรมการบรษัิทฯ ในการเจรจาหาหนทางรว่มกบัผูว้า่ราชการ
จังหวัดสมทุรสาครในการทําใหโ้รงงานสมทุรสาครกลับมาเปิดอกีครัง้   

อยา่งไรกด็ ีคณะกรรมการของบรษัิท UMS ไดป้ระเมนิวา่ ยังมปัีจจัยความเสีย่งอืน่ๆ 
ทีอ่าจจะทําใหโ้รงงานทีส่มทุรสาครไมส่ามารถกลับมาเปิดไดอ้ยา่งถาวรอกีครัง้ 
ถงึแมว้า่ UMS จะไดป้ฏบัิตติามเงือ่นไข 3 ประการทีท่างราชการกําหนดไวแ้ลว้  
ดังนัน้ คณะผูบ้รหิารของ UMS จงึไดเ้รง่หาทางเลอืกอืน่ๆ สําหรับปรับปรงุใหผ้ลการ
ดําเนนิงานของ UMS กลับมาดขีึน้อกีครัง้ หากมเีหตใุหต้อ้งชะลอการเปิดโรงงานลง
ไปอกี 

มกีารประเมนิหาทางเลอืกอืน่ๆ ทีท่าง UMS จะสามารถทําไดห้ากการปิดโรงงาน
ยังคงดําเนนิตอ่ไป ซึง่ประกอบไปดว้ย การหาโรงงานผลติแหง่ที ่3  การทําทา่เรอื
แบบลอยตัว  การนําเขา้ถา่นหนิจากเหมอืงโดยตรง (Run-Of-Mine) และอืน่ๆ ซึง่
ทางเลอืกทัง้หมดทีก่ลา่วมานี ้กเ็พือ่ให ้UMS สามารถมผีลกําไรทีค่งที ่ และดังนัน้ 
เมือ่โรงงานทีส่มทุรสาครกลับมาเปิดไดอ้กีครัง้ หรอืสามารถลงมอืทําตามทางเลอืกที่
ไดก้ลา่วไว ้แลว้จะทําให ้UMS กลับมาสรา้งผลกําไรคนืกลับมาไดอ้ยา่งเร็วทีส่ดุ 

ในขณะเดยีวกนั  การขายถา่นหนิขนาด 0-5 มมไปยังโรงงานซเีมนตใ์นจังหวัดสระบรุี
ยังคงจะดําเนนิการตอ่ไป แตจ่ะมกีารชะลอและลดปรมิาณลงในไตรมาสที ่4/2555 นี ้
เราประเมนิผลกระทบจากปัจจัยเรือ่งราคาถา่นหนิ เรือ่งการขนสง่ในฤดฝูน  กบัความ
เป็นไปไดใ้นการกลับมาเปิดโรงงานทีส่มทุรสาคร 

วัตถปุระสงคสํ์าคัญของการเรง่ขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม กค็อืการแปลงสนิคา้
คงเหลอืใหก้ลบัมาเป็นเงนิสด  ณ วันที ่30 มถินุายน 2555 ในงบดลุของ UMS 
พบวา่ มลูคา่สนิคา้คงคลังเหลอือยูท่ีร่ะดับ 1,321 ลา้นบาท ลดลง 30% จากยอด
สงูสดุทีร่ะดับ 1,880 ลา้นบาท เมือ่วันที ่30 มถินุายน 2554  โดยมกีารตัง้ยอดรับ
การคา้อยูท่ี ่859 ลา้นบาท ซึง่จะถกูรับรูใ้นเร็วๆ นี ้เพือ่นํามาใชล้ดหนีร้ะยะสัน้ 
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UMS' income statement*
Baht millions 3QFY11 2QFY12 3QFY12 %yoy %qoq

Total revenues 910           1,044        1,013        11% ‐3%

Total costs 777           930           928           19% 0%

Gross profits 134           114           85             ‐36% ‐26%

%Gross margins 15% 11% 8% ‐6% ‐3%

SG&A 90             129           139           54% 8%

EBITDA 44             (15)            (54)            ‐222% ‐265%

%EBITDA margins 5% ‐1% ‐5% ‐10% ‐4%

EBIT 29             (35)            (70)            ‐342% ‐100%

*as consolidated on TTA's P&L
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บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกรง่
หลังจากผา่นไตรมาสสองซึง่เป็นชว่งโลวซ์ซีัน่ไปแลว้ บาคองโคกลับมาทําผลงานได ้
ดยีิง่กวา่เดมิในไตรมาสที ่ 3/2555 นี ้ โดยยอดการขายพุง่กลับขึน้ไปแตะระดับ 
1,038 ลา้นบาท สงูกวา่ปีทีแ่ลว้ 42% และสงูกวา่ไตรมาสทีผ่า่นมา 56% 

อปุสงคโ์ดยรวมของปุ๋ ยสงูขึน้ในเดอืนเมษายน เน่ืองจากเขา้สูช่ว่งฤดกูาลเพาะปลกู
ประจําปี  ความตอ้งการใชปุ้๋ ยทีส่งูขึน้ (เป็นผลมาจากไตรมาสทีแ่ลว้ทีเ่กษตรกรรอจน
นาทสีดุทา้ยจงึจะซือ้ปุ๋ ย) สง่ผลใหย้อดขายปุ๋ ยของบาคองโคในไตรมาส 3/2555 
เป็น 61,800 ตัน เพิม่ขึน้ 34% จากปีกอ่น และเพิม่ขึน้ถงึ 73% จากไตรมาสทีผ่า่น
มา ซึง่ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ เป็นผลมาจากการเพิม่ยอดสง่ออกขายมากขึน้ เพือ่ชดเชย
กบัความตอ้งการปุ๋ ย NPK ในทอ้งถิน่ทีล่ดลง 

   

 
บาคองโคไดพ้ยายามทีจ่ะปรับปรุงกําไรขัน้ตน้ใหด้ขี ึน้ตลอดมา   ราคาของวัตถดุบิ
ยังคงปรับตัวขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง แตบ่าคองโคก็ยังสามารถทีจ่ะปรับราคาขายใหส้งูขึน้
ตามไปดว้ยเล็กนอ้ยในไตรมาสนี ้ นอกจากนัน้ บาคองโคยังออกไปสรรหาวตัถดุบิตวั
อืน่ๆ ในทอ้งที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยเูรยี เพือ่ใชค้วามไดเ้ปรยีบของตน้ทนุวัตถดุบิของ
ยเูรยีทีย่ังคงตํา่อยูม่าเป็นตัวชว่ยดว้ย 

บาคองโคนับเป็นการลงทนุในการกระจายธรุกจิทีด่ทีีส่ดุอกีแหง่หนึง่ และยังคงทีจ่ะ
สรา้งเงนิสดหมนุเวยีนและกําไรทีเ่ป็นบวกใหก้บั TTA 

  ความตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้สงู
พืน้ทีค่ลังสนิคา้ทกุแหง่ของบรษัิทในเครอืของ TTA ในเวยีดนามมยีอดการใชง้าน
เต็มกวา่ 90%  ไตรมาสทีผ่า่นมา บาคองโคไดใ้ชเ้งนิสดจากการดําเนนิงานซือ้ทีด่นิ
เพิม่เตมิอกีขนาด 50,000 ตารางเมตร และไดรั้บมอบกรรมสทิธิท์ีด่นิผนืนัน้เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา โดยจะมกีารเตรยีมปรับพืน้ทีเ่พือ่สรา้ง
คลังสนิคา้แหง่ใหมใ่นเดอืนสงิหาคมนี ้ทัง้น้ี พืน้ทีข่องคลังสนิคา้แหง่ใหมน่่าจะอยู่
ราวๆ 30,000 ตารางเมตร โดยจะแบง่การกอ่สรา้งออกเป็น 2 ระยะๆ ละ 15,000 
ตารางเมตร โดยจะเริม่กอ่สรา้งในชว่งปี 2556 และ 2557 ตามลําดับ 

ปรมิาณอปุสงคข์องการใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นประเทศเวยีดนามตอนใตย้ังคงเพิม่ขึน้  
ดังนัน้ การใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรจงึถอืเป็นกลยทุธสํ์าคัญของ TTA ใน
ประเทศเวยีดนามตอนใต ้ โทรเีซน วนิามา โลจสิตกิส,์ บาคองโค, และบาเรยีเซเรส 
เป็นสว่นผสมทีล่งตัว และทําใหก้ลุม่บรษัิทนี ้กลายเป็นผูม้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบ
บรูณาการทีส่ามารถใหบ้รกิารขนสง่ทางบกและทางทะเล คลังสนิคา้ พืน้ทีบ่รรจุ
ภัณฑ ์การสง่สนิคา้ และกระบวนการทางศลุกากร  โดยบรกิารโลจสิตกิสเ์หลา่นีเ้ป็น
ตัวสนับสนุนการขยายตัวของทา่เรอืน้ําลกึบาเรยีเซเรสที ่TTA ถอืหุน้อยูทั่ง้สิน้ 20%  
โดยในไตรมาส 3/2555 นี ้บาเรยี เซเรส มสีว่นแบง่กําไรให ้TTA ทัง้สิน้ 8.3 ลา้น
บาท 
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Sales volume (Tonnes) EBIT (Baht millions) Baconco's income statement*
Baht millions 3QFY11 2QFY12 3QFY12 %yoy %qoq

Total Revenues 729          667          1,038       42% 56%

Total costs 625          601          912          46% 52%

Gross profits 104          66            126          21% 91%

%Gross margins 14% 10% 12% ‐2% 2%

SG&A 27            23            29            9% 26%

EBITDA 78            43            97            25% 125%

%EBITDA margins 11% 6% 9% ‐1% 3%

EBIT 79            39            93            18% 138%

*as consolidated on TTA's P&L
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Group Energy  Highlights

 เมอรเ์มดในชว่งไฮซซี ัน่ 
 สรา้งมลูคา่สงูสดุจากกองเรอืวศิวกรรมใตท้ะเล 
 ตลาดเรอืขดุเจาะแบบ Tender มแีนวโนม้เชงิบวก  
 แนวโนม้ของตลาดเรอืขดุเจาะแบบ Jack-up ยงัคงสดใส 
 สมัปทานท ัง้ 4 ผนืได ้forestry permits 

 
 

 

เมอรเ์มดในชว่งไฮซซี ัน่ 
เมอรเ์มดมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 1,753 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2555 เพิม่ขึน้ 21% จาก
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น เน่ืองจากการเตบิโตของทัง้ธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเลและธรุกจิ
เรอืขดุเจาะ โดยปกตใินชว่งเดอืนเมษายน-มถินุายนจะเป็นชว่งไฮซซีัน่ของธรุกจิ
วศิวกรรมใตท้ะเลของเมอรเ์มด เรอืทกุลําถกูจา้งงานเต็มและมอัีตราการใชป้ระโยชน์
ถงึ 78.3% เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจาก 75.7% ในชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น นอกจากนี ้เรอื 
MTR-1 ซึง่ทําหนา้ทีเ่ป็นเรอืสนับสนุนการทํางานนอกชายฝ่ัง ไดเ้ริม่งานทีป่ระเทศ
อนิโดนีเซยีแลว้ในกลางเดอืนพฤษภาคมหลังจากทีไ่ทไ่ดทํ้างานมาเป็นเวลากวา่ปี 

        

 
 

อยา่งไรกต็าม ความสามารถในการทํากําไรของเมอรเ์มดปรับตัวดขีึน้อยา่งมากในไตร
มาส 3/2555 นี้ กําไรเบือ้งตน้ปรับตัวสงูขึน้ 40% เป็น 694 ลา้นบาท อนัเนือ่งมาจาก
การบรหิารตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ ผลจากการปรับสญัญาจา้งงานลกูเรอื
และผลจากการใชบ้รกิาร shared service จากกลุม่ TTA (เชน่ บรกิารจัดซือ้) ทําให ้
MOS สามารถลดตน้ทนุในการจัดการเรอืและตน้ทนุของงานทีไ่ดรั้บการวา่จา้งตา่งๆ 
อยา่งมากมาตัง้แตเ่ดอืนธันวาคม 2554 ทีผ่า่นมา การขยายตวัของกําไรขัน้ตน้ กอรป 
กบัการลดลงของคา่เสือ่มราคา (depreciation costs) สง่ผลให ้positive EBITDA 
ของเมอรเ์มดพลกิกลับมาเป็นกําไรในไตรมาสนี ้

  สรา้งมลูคา่สงูสดุจากกองเรอืวศิวกรรมใตท้ะเล
เมอรเ์มดสงัเกตเห็นวา่เรอืทีม่คีณุสมบัตสิงูในกองเรอืวศิวกรรมใตท้ะเล รวมถงึเรอื
สนับสนุนใตท้ะเล และเรอืสนับสนุนการปฏบิัตกิารระยะไกล ยงัคงสรา้งรายไดห้ลัก
ใหแ้กบ่รษัิท เนือ่งจากอตัราคา่จา้งเฉลีย่รายวนัทีส่งูขึน้ ระยะเวลาของสญัญาวา่จา้ง
งานทีย่าวขึน้ และการใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ โอกาสในการเตบิโตของธรุกจินีค้อืการ
เป็นผูใ้หบ้รกิารในระดับภมูภิาคใหม้ากขึน้ กบับรษัิทน้ํามันและกา๊ซธรรมชาติ
ระดับประเทศ ดว้ยเหตนุี ้เมอรเ์มดมุง่หนา้พัฒนาและสรา้งมลูคา่สงูสดุจากกองเรอื
วศิวกรรมใตท้ะเลทีม่ศีักยภาพสงู โดยมุง่เนน้ไปทีเ่รอืทีใ่หผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ และ
สามารถเจาะตลาดทีม่กีารเตบิโตสงูเพิม่มากขึน้ เชน่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 
ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา เรอืใหบ้รกิารวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอรเ์มดสว่นใหญม่ี
สญัญาวา่จา้งงานยาวไปจนถงึสิน้รอบปีบัญช ี2555 เมอรเ์มดยังคงมองในแงด่วีา่ 
แนวโนม้อตุสาหกรรมน้ํามันและกา๊ซธรรมชาตจิะยังคงเป็นบวกในอกี 12 เดอืน
ขา้งหนา้ เวน้เสยีแตว่า่จะเกดิเหตกุารณใ์ดๆ นอกเหนอืความคาดหมายในเศรษฐกจิ
โลก 

 
  
ตลาดเรอืขดุเจาะแบบ Tender มแีนวโนม้เชงิบวก
เน่ืองจากลักษณะจําเพาะทีใ่ชใ้นการสรา้งเรอืขดุเจาะแบบ Tender จงึทําให ้
โดยท่ัวไปแลว้เรอืขดุเจาะแบบ Tender จะถกูนํามาใชง้านในเขตสภาพอากาศทีไ่ม่

Mermaid's income statement*
Baht millions 3QFY11 3QFY12 %yoy

Total Revenues 1,454           1,753           21%

Total costs 958              1,059           11%

Gross profits 496              694              40%

EBITDA 303              520              72%

%EBITDA margins 21% 30% 9%

EBIT 149              333              123%

*as consolidated on TTA's P&L
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คอ่ยจะรนุแรงในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละแอฟฟรกิาตะวนัตก มรีายงานวา่ 75% 
ของกองเรอืดังกลา่วจะถกูตดิตัง้อยูใ่นแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ในสว่นแนวโนม้
ของตลาดเรอืขดุเจาะแบบ Tender มรีายงานเมือ่เร็วๆ นีว้า่เรอืขดุเจาะแบบ Tender 
รุน่ใหมท่ีม่คีวามทันสมัยนัน้มอีตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรอืสงูถงึ 95% ในขณะทีเ่รอื
ขดุเจาะรุน่เกา่มอีตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรอือยูท่ี ่85%  เรอืขดุเจาะ MTR-1 ยังคง
ปฏบัิตงิานเป็นเรอืสนับสนุนการทํางานนอกชายฝ่ังในประเทศอนิโดนเีซยีซึง่สญัญา
วา่จา้งงานในปัจจบัุนของเรอื MTR-1 จะสิน้สดุลงในไตรมาส 1/2556 เมอรเ์มดได ้
วางการตลาดใหก้บัเรอืขดุเจาะ MTR-1 ใหเ้ป็นเรอืสนับสนุนการทํางานนอกชายฝ่ัง
ตอ่ไปอกีในไตรมาสมาสหนา้ สว่นเรอืขดุเจาะ MTR-2 กําลังปฏบัิตงิานขดุเจาะใน
ประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่สญัญาการวา่จา้งงานปัจจบัุนของเรอืลําน้ีมกํีาหนดสิน้สดุลง
ในไตรมาส 1/2556 เชน่เดยีวกนั จากนัน้ เรอืขดุเจาะ MTR-2 มกํีาหนดจะเขา้รับการ
ตรวจสภาพพเิศษตามระยะเวลาเป็นเวลา 3-4 เดอืน ทัง้นี้ เมอรเ์มดไดม้กีารวาง
การตลาดใหก้บัเรอืขดุเจาะ MTR-2 ใหก้ลับมาปฏบัิตงิานตอ่เนือ่งหลังจากทีไ่ดเ้ขา้
รับการตรวจสภาพเรอืตามทีก่ลา่วเสร็จสิน้แลว้ 

  แนวโนม้ของตลาดเรอืขดุเจาะแบบ Jack-up ยงัคงสดใส 
อปุสงคใ์นเรอืขดุเจาะแบบ jack-up คณุภาพสงูโดยรวมยังคงมมีากในท่ัวทกุภมูภิาค
ทีเ่กีย่วขอ้ง อตัราการใชง้านของเรอืขดุเจาะแบบ jack-up ตัวใหม่ๆ  ทีส่รา้งขึน้
หลังจากปี 2533 ทีม่ขีนาดความลกึมากกวา่ 300 เมตร ยังคงสงูกวา่รอ้ยละ 95 ท่ัว
โลก บรษัิทน้ํามันตา่งๆ ยังคงเลอืกทีจ่ะวา่จา้งเรอืรุน่ใหม่ๆ ทีม่ขีดีความสามารถทาง
เทคนคิทีด่กีวา่ และมคีวามคลอ่งตัวในการปฏบัิตงิานเหนอืกวา่เรอืรุน่เกา่ ในภาค
ธรุกจิน้ี พัฒนาการของตลาดโดยรวม แสดงใหเ้ห็นถงึแนวโนม้เชงิบวก ของอปุสงค์
ของการใชเ้รอืขดุเจาะ อตัราการใชป้ระโยชนจ์ากเรอื หว้งเวลาของสญัญา และอัตรา
คา่จา้งรายวัน  

บรษัิท เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ (AOD) ไดส้ัง่ตอ่เรอืขดุเจาะแบบ jack-up จํานวน 3 
ลํากบับรษัิท Keppel FELS Limited มคีวามคบืหนา้ทีจ่ะทําการสง่มอบเรอืขดุเจาะลํา
แรกตามทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้นเดอืนธันวาคม 2555  ทัง้น้ี Seadrill Ltd. ในฐานะทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารการขายและทางเทคนคิใหก้บัเรอืลําดังกลา่ว ไดเ้ริม่วางแผนการตลาดใหก้บั
เรอืเหลา่นีก้บัลกูคา้รายแลว้ 

 
 
   

สมัปทานท ัง้ 4 ผนืได ้forestry permits
ในไตรมาส 3/2555 พืน้ทีส่มัปทานทัง้ 4 ผนืของ ชงิเมย (Qing Mei) ไดรั้บการจัด
ใหอ้ยูใ่นกลุม่ “Clean and Clear” พรอ้มใบอนุญาตในการสํารวจถา่นหนิแบบเต็ม
รปูแบบ  

TTA ไดร้ว่มกบัพันธมติรทางธรุกจิกอ่ตัง้บรษัิทใหมช่ือ่ ชงิเมย (Qing Mei) ในเดอืน
มนีาคม 2554 เพือ่ดแูลโครงการพัฒนาเหมอืงแหง่ใหมใ่นอนิโดนเีซยี โดยพันธมติร
ทางธรุกจิทัง้สามรายไดแ้ก ่TTA/Soleado, Merton และ Britmar (Asia Pte. Ltdl)  
โดยเมือ่สิน้ไตรมาส 2/2555 หุน้สว่นแตล่ะรายตา่งมหีุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 33.3 จาก
มลูคา่จดทะเบยีนของชงิเมยที ่7.5 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ชงิเมยถอืหุน้ 70% ในสมัปทานเหมอืงถา่นหนิตอนกลางเกาะกาลมัินตัน บนพืน้ที ่4 
ผนืซึง่มขีนาดรวมกนัทัง้สิน้ 33,000 เฮคแตร ์(หรอื 206,250 ไร)่ มกีารแบง่พืน้ที่
ออกเป็นสีบ่ล็อคดังน้ี 
• บล็อคที ่1: 6,800 เฮคแตร ์  
• บล็อคที ่2: 10,000 เฮคแตร ์  
• บล็อคที ่3: 10,000 เฮคแตร ์  
• บล็อคที ่4: 6,500 เฮคแตร ์
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TTA: บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 

ผลประกอบการไตรมาสที ่3 ของรอบปีบญัช ี2555 

เดอืนเมษายน 2555 – เดอืนมถินุายน 2555
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ปัจจบัุน TTA เป็นบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้เพือ่การลงทนุในธรุกจิทีสํ่าคัญ 6 ธรุกจิ นโยบายของบรษัิท
เกีย่วกบัการลงทนุคอืการพจิารณาอยา่งสมํา่เสมอเกีย่วกบัมลูคา่ยตุธิรรมของการลงทนุทีแ่สดงในงบการเงนิ ซึง่ TTA ก็
ไดพ้จิารณามลูคา่ยตุธิรรมของการลงทนุอยูอ่ยา่งสม่ําเสมอ 

UMS ซึง่เป็นหนึง่ในธรุกจิหลักที ่TTA ลงทนุ ตอ้งดําเนนิกจิการทา่มกลางปัจจัยลบมากมายในชว่งมากกวา่สองปีทีผ่า่น
มา ซึง่สว่นใหญเ่ป็นสถานการณภ์ายนอกทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ  สาเหตหุลักทีทํ่าให ้UMS มผีลประกอบการ
ขาดทนุคอื การหยดุกระบวนการผลติในจังหวดัสมทุรสาครในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมาและยังไมท่ราบแน่ชดัวา่จะเปิดได ้
เมือ่ไร  ซึง่สง่ผลให ้UMS มกํีาลังการผลติเหลอืเพยีงแเหง่เดยีวทีอ่ยธุยา แทนทีจ่ะมโีรงงานผลติสองแหง่ 

สถานการณเ์ชน่น้ีเป็นสิง่ทีค่ณะผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการบรษัิทฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้ในตอนทีเ่ขา้ซือ้
กจิการของ UMS เมือ่ปี 2552  UMS ไดป้ฎบัิตติามมาตรฐานเกีย่วกบัการควบคมุสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งดหีรอืสงูกวา่
มาตรฐานทีกํ่าหนดไวม้าโดยตลอด ดังนัน้ UMS ไมน่่าถกูรวมอยูใ่นกลุม่ทีถ่กูสัง่หยดุกระบวนการผลติเหมอืนรายอืน่ๆ  

ยังคงมคีวามเสีย่งในการทีจ่ะกลับมาเปิดโรงงานทีจั่งหวดัสมทุรสาครไดอ้ยา่งถาวร  คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึขอ
ประเมนิมลุคา่ยตุธิรรมการลงทนุตอนกลางปี   ซึง่ตามมาตรฐานการบัญชไีดร้ะบวุา่มลูคา่ความนยิมจะไมเ่กนิกวา่มลุคา่ 
recoverable amount ของการลงทนุ (มลูคา่การใชป้ระโยชน ์หรอืมลูคา่จําหน่ายออก แลว้แตว่า่มลูคา่ใดจะสงูกวา่)  
และการทีบ่รษัิทฯ ใหค้วามสําคัญตอ่การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีความโปรง่ใส และการรายงานทางการเงนิทีร่ะมัดระวัง  
คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดใ้หค้ณะผูบ้รหิารประเมนิสมมตฐิานในการปฏบัิตงิานในอนาคตขา้งหนา้ในรปูแบบตา่งๆ เพือ่
คํานวณหามลูคา่การใชป้ระโยชนท์ีอ่าจจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงานของ UMS หากมสีถานการณภ์ายนอกมา
กระทบและทําให ้UMS ไมส่ามารถดําเนนิการไดต้ามเป้าหมาย  ซึง่จากการประเมนิสมมตฐิานตา่งๆ ในอนาคตขา้งหนา้ 
ทําใหส้ามารถคาดการณ์ไดว้า่มลูคา่การใชป้ระโยชนข์อง UMS จะลดลงอยา่งเป็นสาระสําคัญและการดอ้ยคา่ความนยิม
จํานวน 2.32 พันลา้นบาท จงึถกูรับรูใ้นงบกําไรขาดทนุในไตรมาสที ่3 นี้ 

การคํานวณมลูคา่การใชป้ระโยชนข์อง UMS มาจากวธิกีารคํานวณกระแสเงนิสดในอนาคตขา้งหนา้ในระยะเวลา 5 ปี 
โดยใชอั้ตราการเตบิโต 3.6% และสว่นลดกระแสเงนิสด 14%  ตามลําดับ   ทัง้น้ี UMS ไดพ้ยายามอยา่งยิง่ยวดในการ
หาทางเลอืกใหม ่เพือ่จะชดเชยการหยดุกระบวนการผลติ เพือ่พลกิฟ้ืน UMS ใหก้ลับมามผีลกําไรใหเ้ร็วทีส่ดุ 

ในแงข่องผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ ขอชีแ้จงวา่การบันทกึการดอ้ยคา่ความนยิมของเงนิลงทนุใน UMS เป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึ
การประเมนิสถานการณท์างการเงนิของบรษัิททีบ่รษัิทฯ เลอืกทีจ่ะทํากอ่นเกดิเหตกุารณ ์ งบกระแสเงนิสดจากการ
ดําเนนิงานของ TTA ปรับตัวดขีึน้ 1,009% เมือ่เทยีบกบัรอบเดยีวกนัของงบระยะเวลา 9 เดอืนเมือ่ปีทีแ่ลว้  อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่ทนุเพิม่ขึน้เพยีง 0.57เทา่จากการทีม่กีารบันทกึการดอ้ยคา่ความนยิมของเงนิลงทนุใน UMS   นอกจากนี ้
สภาวะตลาดของธรุกจิน้ํามันและกา๊ซธรรมชาตนิอกชายฝ่ังกระเตือ้งขึน้แลว้  ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึหวังวา่ผลประกอบการ
ในรอบปีบัญช ี2556 จะดกีวา่รอบปีบัญชน้ีี เนื่องจากบรษัิทฯ ไดรั้บรูร้ายการทีส่รา้งผลลบใหก้บัผลประกอบการของ
บรษัิทฯ ไปหมดแลว้ในรอบปีบัญชน้ีี    
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