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วันที:่ 30 พฤศจกิายน 2555 
เรือ่ง: ผลประกอบการประจําปี ของรอบปีบญัช ี2555  
เรยีน: กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) “TTA” รายงานผลขาดทนุสทุธจํิานวน 4,619 ลา้นบาท และผลขาดทนุต่อหุน้ 
6.52 บาท สําหรับผลการดําเนนิงานในรอบปีบญัช ี2555 ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2554 ถงึ 30 กนัยายน 2555 เปรยีบเทยีบกบัผลกําไร
สทุธจํิานวน 173 ลา้นบาท และกําไรตอ่หุน้ 0.24 บาท สําหรับผลการดําเนนิงานในรอบปีบัญช ี2554 ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2553 ถงึ 
30 กันยายน 2554 
 

Executive Summary  Performance Overview
 

 ปัจจุบนั TTA ม ี4 ธรุกจิหลัก ประกอบดว้ย บรษัิท โทรเีซน ชปิป้ิง สงิคโปร ์พทีอี ีแอลทดี ี(หรอื “โทรเีซนชปิป้ิง” ซึง่ดําเนนิธรุกจิ
เรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง)  บรษัิท เมอรเ์มด มารไิทม ์จํากดั (มหาชน) ( หรอื “เมอรเ์มด” ซึง่ดําเนนิธรุกจิการใหบ้รกิารนอก
ชายฝ่ัง) บรษัิท ยนูคิ ไมนิง่ เซอรว์สิเซส จํากดั (มหาชน) (หรอื “UMS” ซึง่ดําเนนิธรุกจิจัดจําหน่ายถา่นหนิ) และ บรษัิท บาคอง
โค จํากดั (หรอื “บาคองโค” ซึง่ดําเนนิธรุกจิผลติและจําหน่ายปุ๋ ย และใหบ้รกิารโลจสิตกิส)์  ซึง่เมือ่ดจูากมมุมองพืน้ฐานของผล
การดําเนนิงาน จะพบวา่มกีารปรับตัวดขีึน้อยา่งเห็นไดช้ดัในสองสายธรุกจิหลัก 
 โทรเีซนชปิป้ิง มผีลการดําเนนิงานทีด่ขี ึน้ แมว้า่อตัราคา่ระวางเรอืเฉลีย่ในปี 2555 ปรับตวัลดลงจากปี 2554 มากกวา่ 20% 

แตะจุดตํ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ในรอบ 25 ปี แตผ่ลกําไรจากการดําเนนิงานปกต ิกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม และคา่ตัด
จําหน่าย (Normalized EBITDA) สําหรับชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมาอยูท่ีร่ะดับ 668 ลา้นบาท ในขณะที ่ผลกําไรจากการ
ดําเนนิงานปกต ิกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี (Normalized EBIT) พุง่ขึน้เป็น 118 ลา้นบาท จากเดมิทีเ่คยขาดทนุ 15 ลา้นบาท
ในปี 2554  การปรับกลยทุธก์ารดําเนนิงานในชว่ง 12-18 เดอืนทีผ่า่นมาของโทรเีซนชปิป้ิง (เชน่ การปรับปรุงกองเรอื การ
ปรับโครงสรา้งองคก์ร และการควบคมุตน้ทนุอยา่งเขม้งวด) ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีเน่ืองจากสามารถทีจ่ะพลกิกลับมามกีําไร
ในปีนี ้ทําให ้EBIT ปรับตัวสงูขึน้จากปีกอ่นถงึ 904%  

 เมอรเ์มด พลกิกลับมามกีําไร โดยม ีnormalized EBITDA อยูท่ีร่ะดับ 1,358 ลา้นบาท และม ีnormalized EBIT อยูท่ี ่603 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นถงึ 138% ซึง่เป็นผลมาจากการใชป้ระโยชนข์องสนิทรัพยท์ีด่ขี ึน้ และการบรหิารตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย
ทัง้ในสว่นของเรอืและโครงการตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 UMS ไดดํ้าเนนิการเชงิกลยทุธห์ลายรปูแบบ เพือ่เร่งใหโ้รงงานสมทุรสาครกลับมาเปิดดําเนนิการไดโ้ดยเร็วทีส่ดุ มกีารเรง่
จําหน่ายสต็อคถา่นหนิขนาด 0-5 มม.ทีโ่รงงานสมทุรสาครใหก้บัโรงงานปนูซเีมนตใ์นจังหวัดสระบรุ ีสงูถงึ 283,000 ตัน จงึทําให ้
เกดิการขาดทนุจากการดําเนนิงาน normalized EBITDA และ EBIT ที ่36 ลา้นบาท และ 103 ลา้นบาทตามลําดบั แมว้า่การ
ดําเนนิการดังกลา่วจะสง่ผลกระทบเชงิทางลบตอ่อตัรากําไร ดว้ยเหตทุีม่คีา่ใชจ้า่ยในการขนสง่เพิม่สงูขึน้มาก อยา่งไรกด็ ีUMS 
สามารถขายสต็อคถา่นหนิออกไปแลว้ 62% ซึง่จะทําใหโ้อกาสในการทีจ่ะไดรั้บอนุญาตใหโ้รงงานสมทุรสาครไดเ้ปิดดําเนนิงาน
อกีครัง้ในชว่งปี 2556 นัน้สงูขึน้ 

 บาคองโค มรีายไดจ้ากการจําหน่ายปุ๋ ยเพิม่ขึน้จากปีกอ่น 14% แตกํ่าไรขัน้ตน้ลดลงเล็กนอ้ย  ในปี 2555 กําไรจากการดําเนนิ 
งานของบาคองโค ลดลงเล็กนอ้ย แต ่EBITDA และ EBIT ยังคงแข็งแกรง่อยูท่ีร่ะดับ 257 ลา้นบาท และ 243 ลา้นบาท
ตามลําดับ 

 สว่นแบง่ผลกําไรจากบรษัิทรว่มทนุเพิม่ขึน้จากปีกอ่น 17% โดย ปิโตรลฟิตแ์ละบาเรยีเซเรส ยงัคงเป็นสองหน่วยธรุกจิทีส่รา้งผล
กําไรตอบแทนจากการลงทนุทีด่ใีหก้บั TTA 

 จากการที ่โทรเีซนชปิป้ิง และ เมอรเ์มด มปัีจจัยพืน้ฐานทีด่ขี ึน้ สง่ผลให ้TTA มกีระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานในรอบปีบัญช ี
2555 อยูท่ีร่ะดบั 1,974 ลา้นบาท สงูขึน้ถงึ 1,261% เมือ่เทยีบกบักระแสเงนิสดทีร่ะดับ 145 ลา้นบาทในปี 2554 
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 อยา่งไรก็ด ีผลขาดทนุรวมทีค่อ่นขา้งสงู เกดิจากการบนัทกึรายการพเิศษหลายรายการดว้ยกนั โดยในปีน้ี คณะกรรมการไดส้ัง่ให ้
ดําเนนิการพจิารณามลูคา่เงนิลงทนุและทรัพยส์นิตา่งๆ โดยสมมตุฐิานตอ่ธรุกจิในอนาคตอยา่งระมดัระวังและรอบคอบ จงึทําให ้
เกดิการตัง้สํารอง และการบนัทกึรายการสนิทรัพยด์อ้ยในปีงบประมาณ 2555 หลายรายการ มลูคา่รวมทัง้สิน้ 4,577 ลา้นบาท ซึง่
ประกอบไปดว้ยรายการหลักๆ แบง่ตามธรุกจิไดด้ังตอ่ไปนี ้
สว่นของโทรเีซนชปิป้ิง 
 การตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจัดหาวงเงนิกูแ้ละคา่ผกูพันวงเงนิกูร้ว่มจากหลายธนาคารทีทํ่าขึน้ในปี 2550 และวงเงนิกู ้

รว่มดังกลา่วไดห้มดอายไุปเมือ่ไตรมาสที ่1/2555 จํานวน 209 ลา้นบาท 
 การบนัทกึสํารองการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยท์ีเ่ป็นเครือ่งยนตท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการสรา้งและผลติโดยผูรั้บเหมาจํานวน 199 ลา้นบาท 
 การบนัทกึสํารองการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยท์ีเ่ป็นเรอืและตัดจําหน่ายในไตรมาส 4/2555 จํานวน 501 ลา้นบาท 
สว่นของ UMS 
 การตัง้สํารองลว่งหนา้เผือ่มลูคา่ทีล่ดลงของสต็อคถา่นหนิจํานวน 107 ลา้นบาท 
สว่นของ กลุม่ธรุกจิการลงทนุ 
 การบนัทกึการดอ้ยคา่ความนยิมของการลงทนุใน UMS ในชว่งไตรมาส 3/2555 จํานวน 2,319 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจาก

สถานการณ์ที ่UMS ไดเ้ผชญิมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึง่กลายเป็นผลกระทบในเชงิลบทีม่สีาระสําคญัตอ่การดําเนนิกจิการ  
 การบนัทกึสํารองเผือ่หน้ีสญูสําหรับโครงการเหมอืงถา่นหนิในประเทศฟิลปิปินส ์ซึง่กําลังอยูใ่นระหวา่งการเจรจาปรับ

โครงสรา้ง 

การตัง้สํารองและบนัทกึรายการพเิศษนี ้เป็นการดําเนนิการตามหลักธรรมาภบิาลทีด่ ีเพือ่การรายงานฐานะทางการเงนิอยา่ง
ระมดัระวัง รอบคอบ และโปรง่ใส เพือ่โอกาสในการทํากําไรในอนาคตทีด่ขี ึน้ในชว่ง 1-2 ปีขา้งหนา้ ในขณะทีธ่รุกจิหลักๆมแีนวโนม้
ของการฟ้ืนตัวอยา่งเห็นไดช้ดั 

Performance Overview by Business Group 
 

  

 

กลุม่ธรุกจิขนสง่ มผีลขาดทนุสทุธทิัง้สิน้ 775 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการบนัทกึรายการพเิศษของการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยท์ี่

Income statement restated

Baht millions FY11 FY12 %yoy

Revenues 17,565     16,339     ‐7%

  Freight charges 5,430         3,527         ‐35%

  Offshore services 5,543         5,714         3%

  Sales 6,249         6,782         9%

Costs 13,616     12,494     ‐8%

Gross profits 3,949        3,845        ‐3%

SG&A 1,959         1,857         ‐5%

EBITDA 1,990        1,988        0%

Depreciation 

  & Amortization

2,084         1,719        

Other income 575            229           

Equity income 110            129            17%

EBIT 592           628           6%

Finance costs (670)           (602)          

Income taxes (334)           (167)          

Profits before EI (412)          (141)          ‐66%

Extraordinary items 424            (4,577)      

Minority interests 70              (22)            

Forex translation 92              121           

Net profit 173           (4,619)      ‐2767%

Baht millions FY11 FY12 FY11 FY12 FY11 FY12 FY11 FY12

Revenues 5,430             3,527             5,543             5,714             3,276             3,428             2,970             3,376            

EBITDA 762                 668                 939                 1,358             249                 (36)                  263                 257                

EBITDA margin 14% 19% 17% 24% 8% ‐1% 9% 8%

EBIT (15)                  118                 253                 603                 194                 (103)               261                 243                

Thoresen Shipping Mermaid Maritime UMS Baconco

Transport Energy Infrastructure

Respectable results in the 

industry's prolonged downturn

Strong turnaround as the 

industry is in a cyclical upturn 

Fighting through

external challenges

Steady in spite of 

margins pressures

762 
668 

FY11 FY12 FY11 FY12

263  257 

FY11 FY12
EBITDA
& margins (%)

249 

(36)

FY11 FY12

1,358

939

14%
19% 17%

24%

8%

‐1%

9% 8%

Profit contribution from Line of Businesses

Baht millions   FY11 FY12 YoY %

Transport   305             (775)            ‐354%

Infrastructure   301             (23)              ‐108%

Energy   (110)            24               122%

Corporate* (323)            (3,845)        1091%

Net profit 173             (4,619)        ‐2767%
* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations
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กลา่วมาแลว้  ซึง่ถา้หากไมนั่บรายการพเิศษ กลุม่ธรุกจิขนสง่จะพลกิกลับเป็นผลกําไรสทุธใิหก้บั TTA  133 ลา้นบาท ถงึแมว้า่
จะตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ตลาดเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองทั่วโลกทีต่กตํา่มาอยา่งตอ่เน่ือง 

กลุม่ธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน มผีลขาดทนุสทุธทิัง้สิน้ 23 ลา้นบาทในปีงบประมาณ 2555 เนือ่งจากการเร่งจําหน่ายสต็อคถา่นหนิ
ขนาด 0-5มม. และการตัง้สํารองลว่งหนา้เผือ่มลูคา่ทีล่ดลงของสต็อคถา่นหนิ ซึง่ถา้หากตัดเรือ่งการตัง้คา่สํารองลว่งหนา้เผือ่มลู
คา่ทีล่ดลงของสนิคา้คงเหลอืออก (ซึง่เป็นการบันทกึประจําปีปกต ิและสามารถกลับรายการเขา้มาใหมไ่ดห้ากราคาถา่นหนิมกีาร
ปรับตวัขึน้) กลุม่ธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน จะมผีลกําไรเป็นบวก เน่ืองจากบาคองโคและบางเรยีเซเรสยังคงมผีลการดําเนนิงานที่
แข็งแกรง่ 

กลุม่ธรุกจิพลงังาน มผีลกําไรสทุธทิัง้สิน้ 24 ลา้นบาท เทยีบกบัผลขาดทนุที ่110 ลา้นบาทเมือ่ปีกอ่น เนื่องจากธรุกจิของเมอรเ์มด
ฟ้ืนตัวกลับมาและน่าจะสรา้งผลการดําเนนิงานทีเ่ป็นบวกไดต้อ่ไปในอกี 2-3 ปีขา้งหนา้ ทัง้จากสว่นของธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเล 
และธรุกจิเรอืขดุเจาะ 

กลุม่ธรุกจิการลงทนุ มผีลขาดทนุสทุธ ิ3,845 ลา้นบาท ซึง่หลักๆ เป็นผลมาจากการบนัทกึการดอ้ยคา่ความนยิมทางบญัชจํีานวน 
2,319 ลา้นบาท และการบนัทกึสํารองหนีท้ีส่งสยัวา่จะสญูในโครงการเหมอืงถา่นหนิทีป่ระเทศฟิลปิปินสจํ์านวน 908 ลา้นบาท 
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Group Transport  Highlights 

 การขยายตวัของกองเรอืโลก สรา้งแรงกดดนั BDI อยา่งตอ่เนือ่ง 
 ผลการดาํเนนิงานของ โทรเีซน ชปิป้ิง ดขี ึน้ตอ่เนือ่ง 
 มุง่ขยายกองเรอื 
 วฎัจกัรขาลง จะนําซึง่โอกาสในการลงทนุ 
 รายไดปิ้โตรลฟิตล์ดลงเล็กนอ้ย แตย่งัคงแข็งแกรง่ 

 
 

การขยายตวัของกองเรอืโลก สรา้งแรงกดดนั BDI อยา่งตอ่เนือ่ง 

 

  

คา่เฉลีย่ของดชันคีา่ระวางเรอืบอลตคิ (BDI) ในปี 2555 อยูท่ี ่1,156 จุด ลดลง 30% จากปี 
2554 ที ่1,657 จุด และลดลง 62% จากปี 2553 ที ่3,011 จดุ  โดย BDI ลดลงอยา่งรุนแรง
ในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์และอยูใ่นระดบัตํา่โดยตลอดหลังจากนัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในไตร
มาสที ่4/2555 ระหวา่งเดอืนกรกฏาคม – กนัยายน คา่เฉลีย่ BDI ไดล้ดลงเหลอืเพยีงแค ่846 
จุด ซึง่เป็นการปรับตัวลดลงถงึ 45% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 17% จาก
ไตรมาสทีผ่า่นมา ตลาดของธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองยังคงไดร้ับผลกระทบจาก
ปรมิาณกองเรอืทีล่น้ตลาด ซึง่มผีลทําให ้BDI ลดลงตํา่สดุเป็นประวัตกิารณ์ในรอบ 25 ปีเมือ่
เดอืนกมุภาพันธ ์2555 
 

เฟิรน์เลยค์าดการณ์วา่ ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2555 กองเรอืทั่วโลกมจํีานวนเรอืทัง้สิน้ 9,520 
ลํา มขีนาดระวางบรรทกุรวมกนัทัง้สิน้ 674 ลา้นเดทเวทตนั (DWT) เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
จํานวนเรอื 8,949 ลํา ทีข่นาดระวางบรรทกุรวม 614 ลา้นDWT ณ สิน้ปี 2554  เทา่กบัวา่ มี
ขนาดระวางบรรทกุเพิม่ขึน้ถงึ 60 ลา้นDWT หรอืคดิเป็นการเตบิโตตอ่ปีที ่13% ซึง่สว่นใหญ่
เป็นผลมาจากตลาด Capesize ซึง่เป็นเรอืขนาดใหญท่ีส่ดุ 
 

ตัวเลขทางการคา้เบือ้งตน้ชีใ้หเ้ห็นวา่ มปีรมิาณของอปุสงคใ์นการขนสง่เพิม่มากขึน้ในปี 2555 
โดยมารซ์อฟตค์าดการณ์วา่ ตัวเลขการคา้ของเรอืขนสง่สนิคา้แหง้เทกองทั่วโลกเพิม่ขึน้
ประมาณ 6.1% จากไตรมาสสดุทา้ยของปี 2554  แตอ่ตัราการเตบิโตของอปุสงคใ์นการขนสง่
ดังกลา่วนัน้ ถอืวา่ตํ่ามากเมือ่เทยีบกบัการเตบิโตของเรอืขนาด Capesize ในชว่งเดอืน
มกราคม-กนัยายนทีส่งูถงึ 17.8%   ซึง่มผีลทําใหอ้ตัราคา่ระวางบอลตคิโดยเฉลีย่ของเรอื 
Capesize ตกลงมาอยูใ่นระดับตํา่กวา่ 2,700 เหรยีญสหรัฐตอ่วนัในชว่งเดอืนสงิหาคม 2555 
(เทยีบกบัจดุสงูสดุในรอบ 12 เดอืนที ่33,000 เหรยีญสหรัฐตอ่วัน ในเดอืนธันวาคม 2554) 
กอ่นทีจ่ะคอ่ยๆฟ้ืนกลับไปอยูท่ี ่8,000 เหรยีญสหรัฐตอ่วันในชว่งปลายเดอืนกนัยายน 
 

BDI มกีารฟ้ืนตัวในชว่งปี 2555 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเดอืนเมษายน-มถินุายน จากการ
ปรับขึน้ของอตัราคา่ระวางตลาดเรอืขนาดเล็ก  ฤดกูาลคา้ขายธัญพชืของอมรกิาใตเ้ริม่ขึน้ใน
จังหวะทีม่เีรอืพรอ้มใหบ้รกิารในมหาสมทุรแอตแลนตกิอยูไ่มม่ากนัก จงึมผีลทําใหค้า่ระวาง
ของเรอื Panamax และ Supramax ในเสน้ทางขา้มมหาสมทุรแอตแลนตกิมอีตัราสงูขึน้
ในชว่งเดอืนเมษายน  และอตัราคา่ระวางขนาด Supramax และ Handysize ยังคงทรงตัวไดด้ ี
ผันผวนนอ้ยกวา่ และอยูใ่นระดับทีค่อ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัอตัราเฉลีย่ของคา่ระวางของเรอื
ขนาดใหญไ่ดต้ลอดทัง้ปี 

 

ผลการดาํเนนิงานของ โทรเีซน ชปิป้ิง ดขี ึน้ตอ่เนือ่ง  
รายไดข้อง โทรเีซน ชปิป้ิง เพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งสองไตรมาสตดิตอ่กนั โดยในไตรมาสที ่4/2555 
มรีายไดจ้ากคา่ระวางจํานวนทัง้สิน้ 1,014 ลา้นบาท (เพิม่ขึน้ 17% เมือ่เทยีบปีตอ่ปี และ
เพิม่ขึน้ 9% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา) สง่ผลใหม้กํีาไรจากการดําเนนิงานกอ่นหัก
ดอกเบีย้และภาษี (normalized EBIT) ทัง้สิน้ 61 ลา้นบาท  ในขณะทีร่ายไดร้วมตลอดทัง้ปี 
2555 อยูท่ี ่3,527 ลา้นบาท  และมกีําไรจากการดําเนนิงานกอ่นหักดอกเบีย้และภาษีทีร่ะดับ 
118 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2554  ทีม่รีายได ้5,430 ลา้นบาท แตม่ผีลขาดทนุจากการ
ดําเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษีที ่15 ลา้นบาท ซึง่น่ีถอืเป็นความสามารถของโทรเีซนชปิ
ป้ิง ทีส่ามารถพลกิกลับมาทําผลงานทีด่ขี ึน้ได ้ในขณะที ่ตลาดชปิป้ิงโดยรวมยังคงตอ้งเผชญิ
กบัสถานการณ์ตกตํา่ของอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ือง    
 

ทัง้นี ้รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาส 4/2555 เป็นผลมาจากการทีเ่รามกีองเรอืทีใ่หญข่ึน้  โดยโทรี
เซน ชปิป้ิงไดรั้บมอบเรอืมอืสองขนาด Supramax เขา้มาเมือ่ตน้เดอืนกรกฎาคม ทําใหก้อง
เรอืทีเ่ราเป็นเจา้ของเองเพิม่ขึน้เป็น 16 ลําในไตรมาสนี ้ ซึง่เมือ่รวมกบัจํานวนเรอืทีเ่ชา่เขา้มา
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เสรมิเพือ่ใหบ้รกิารกบัลกูคา้ ทําใหจํ้านวนเรอืของกองเรอืโทรเีซนชปิป้ิงเฉลีย่อยูท่ี ่23.5 ลํา 
ในไตรมาส 4/2555 นี ้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัจํานวนเรอืเฉลีย่ 17.9 ลํา ในไตรมาส 4/2554 และ 
21.2 ลําในไตรมาส 3/2555   ถงึแมว้า่คา่ระวางเฉลีย่ของเรอืทีเ่ราเป็นเจา้ของจะลดลงตาม
สถานการณ์ตลาด แตค่า่ระวางเรอืทีเ่ราเชา่มาเสรมิสามารถทําผลงานไดด้ใีนไตรมาสนี ้โดยมี
อตัราเฉลีย่อยูท่ี ่843 เหรยีญตอ่วนั   และตามทีไ่ดร้ายงานไปเมือ่ไตรมาสทีผ่า่นมาวา่ การ
ทยอยนําเรอืทีเ่ชา่เขา้มาเสรมิกอ่นหนา้ เขา้ไปใหบ้รกิารในน่านน้ําทีส่ามารถเรยีกคา่ระวางได ้
สงูกวา่ ซึง่รายไดจ้ากสว่นน้ีทําใหค้า่ระวางเรอืของเราโดยรวมสงูขึน้อกี 4%  โทรเีซนชปิป้ิง 
ยังคงจะใชก้ลยทุธใ์นการสรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ ดว้ยการนําเรอืครึง่หนึง่ของกองเรอืออกไป
ใหบ้รกิารในแถบมหาสมทุรแอตแลนตกิซึง่ทําใหเ้ราเรยีกคา่ระวางทีส่งูขึน้ได ้เพราะเป็นกล
ยทุธท์ีไ่ดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ไดผ้ล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับดา้นตน้ทนุ  โทรเีซนชปิป้ิงกย็ังคงเนน้เรือ่งการดําเนนิงานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ  
ดว้ยแนวคดิในการควบคมุและบรหิารจัดการตน้ทนุใหม้ปีระสทิธภิาพ  คา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิงานของเรอืในปีนีไ้ดล้ดลงอยา่งเห็นไดช้ดั โดยลดจากปีทีแ่ลว้ถงึ 32% ซึง่เป็นผลมา
การปรับปรงุเรือ่งระบบการบรหิารจัดการอปุกรณ์และชิน้สว่นสํารอง  การรวมศนูยใ์นการจัดซือ้ 
และการลดปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเครือ่ง อยา่งไรก็ด ีตน้ทนุในไตรมาสนีเ้พิม่ขึน้จากไตรมาสที่
แลว้ 20% เป็นผลกระทบมาจากการปรับยอดสิน้ปี (เชน่ การปรับคา่ตอบแทนตามผลงานของ
ลกูเรอื  การสง่ใบเรยีกเก็บเงนิชา้)  ซึง่เมือ่ดผูลงานตลอดทัง้ปี พบวา่ คา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิงานของเรอืเฉลีย่ปี 2555 อยูท่ี ่3,952 เหรยีญตอ่วัน โดยโทรเีซนชปิป้ิง ตดิกลุม่ top 
ของบรษัิทชปิป้ิงทีม่กีารบรหิารจัดการตน้ทนุทีม่ปีระสทิธภิาพในปี 2555 จากการจัดอนัดับโดย 
Moore Stephens  โดยหลักๆ เป็นผลมาจากการมคีา่ใชจ้า่ยในการเขา้ซอ่มอูแ่หง้ลดลง 
เนือ่งมาจากการเปลีย่นเป็นกองเรอืทีท่ันสมยั และแนวคดิในการบํารงุรักษาเรอืในขณะใชง้าน  
นอกจากนัน้ ตน้ทนุคา่ใชจ่้ายทางดา้นธรุการทั่วไป (G&A) ก็ยงัลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั จากการ
นําเงนิทีเ่คยตัง้สํารองเผือ่ไวใ้หก้บัพนักงานทีเ่กษียณอายทุีส่งูเกนิไป กลบัเขา้มาบนัทกึใหม ่ 
ซึง่มผีลทําใหค้า่ใชจ่้ายในดา้นธรุการทั่วไปในปี 2555 เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 1,460 เหรยีญตอ่วัน 
 

กลยทุธใ์นการเพิม่รายไดแ้ละควบคุมตน้ทนุดงักลา่ว ทําใหโ้ทรเีซนชปิป้ิงสามารถสรา้ง
เสถยีรภาพของกําไรจากการดําเนนิงาน โดยเรอืแตล่ะลํา มกํีาไรจากการดําเนนิงานกอ่นหัก
ดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม และ คา่ตัดจําหน่าย (EBITDA) ตลอดทัง้ปีเฉลีย่อยูท่ี ่8-9 ลา้นบาท
ตอ่ลําต่อไตรมาส และทําใหเ้รามกีระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานเป็นบวก ดังนัน้ ดว้ยพืน้ฐาน
การดําเนนิงานทีป่รับตัวดขีึน้เชน่นี ้หากวา่อตัราคา่ระวางเรอืปรับตัวสงูขึน้ในอกี 2 ปีขา้งหนา้
ตามทีค่าดการณไ์ว ้น่าจะสง่ผลใหม้กีําไรทีส่งูขึน้ตามไปดว้ย 

  มุง่ขยายกองเรอื 
จากการคาดการณล์ว่งหนา้วา่ ภาวะอคุสาหกรรมจะเขา้สูข่าลง  โทรเีซนชปิป้ิงจงึสามารถวาง
กลยทุธใ์นการปรับกองเรอืไดอ้ยา่งถกูจังหวะ โดยในชว่ง 3 ปีระหวา่ง 2552-2554 โทรเีซนชปิ
ป้ิงไดท้ยอยขายเรอืเกา่ขนาดเล็กความสามารถในการทํากําไรตํา่ จํานวน 34 ลําออกไป และ
ซือ้เรอื Supramax ทีม่ขีนาดใหญข่ึน้ ทนัสมัยและประสทิธภิาพสงูจํานวน 5 ลํากลับเขา้มา
ทดแทน สว่นหนึง่เป็นเรอืใหมท่ีส่ัง่ตอ่ไวใ้นชว่งกอ่นปี 2551 กอ่นทีธ่รุกจิจะเริม่เขา้สูข่าลง  
แผนการปรับปรงุกองเรอืน้ีถอืเป็นกลยทุธสํ์าคัญทีช่ว่ยเสรมิประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน ทํา
ใหโ้ทรเีซนชปิป้ิงสามารถประคองตัวไดด้ใีนวฎัจักรขาลงทีต่อ่เนือ่งเชน่นี ้  

ภาวะอคุสาหกรรมทีต่กตํา่เป็นเวลานาน สง่ผลใหค้า่ระวางลดตํา่กวา่จดุคุม้ทนุของ
ผูป้ระกอบการหลายราย กอ่ใหเ้กดิการปรับโครงสรา้งหน้ีมากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่มผีลกดดันใหร้าคา

Average Daily Operating Results (USD/Day)
 USD/Day   4Q FY11** 3Q FY12 4Q FY12 %yoy %qoq

 USD/THB Rate (Daily Average)   30.12 31.29 31.36 4% 0%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $11,272 $9,912 $10,284 ‐9% 4%

     TCE Rate of Owned Fleet   $11,840 $10,425 $9,441 ‐20% ‐9%

     TCE Rate of Chartered‐In   ‐$567 ‐$513 $843 249% 264%

 Vessel operating expenses (owner expenses) $6,001 $3,401 $4,094 ‐32% 20%

 Dry‐docking expenses   $978 $844 $813 ‐17% ‐4%

 General and administrative expenses   $2,604 $1,611 $741 ‐72% ‐54%

 Financial costs   $338 $222 $326 ‐4% 47%

 Depreciation   $4,582 $3,979 $3,870 ‐16% ‐3%

 Operating earnings* ‐$3,231 ‐$145 $440 114% 402%

**Restated in compliance with IFRS

*The per day basis is calculated based on available service days.  
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เรอืมอืสองลดลงอยา่งมาก  โทรเีซนชปิป้ิง ไดแ้จง้ไวแ้ลว้ตัง้แตป่ลายปี 2554 วา่จะเฝ้าดตูลาด 
เพือ่โอกาสและจังหวะในการซือ้เรอืมอืสองในราคาทีเ่หมาะสมในขณะทีอ่ตุสาหกรรมเขา้สูจ่ดุ
ตํา่สดุ 

ในเดอืนกรกฎาคม 2555 โทรเีซนชปิป้ิงไดซ้ือ้และรับมอบเรอื M.V. Thor Insuvi ในราคา 
19.2 ลา้นเหรยีญ M.V. Thor Insuvi เป็นเรอื Supramax ขนาด 52,489 DWT อาย ุ6.5 ปี สัง่
ตอ่ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2548 เป็นเรอืทีม่คีณุลักษณะเหมอืนกบัเรอือกีสามลําในกองเรอื
ของโทรเีซนชปิป้ิง ไดแ้ก ่Thor Integrity, Thor Independence และ Thor Infinity  
เนือ่งจากเป็นเรอืทีถ่กูสรา้งจากอูเ่ดยีวกนั คอือูต่อ่เรอืซเึนช ิในประเทศฟิลปิปินส ์ ณ สิน้
ปีงบประมาณ 2555 โทรเีซนชปิป้ิงมกีองเรอือยูท่ัง้ส ิน้ 16 ลํา มรีะวางบรรทกุรวมเฉลีย่ที ่
44,340 DWT อายเุฉลีย่ 11.5 ปี โดยม ีM.V. Thor Insuvi เป็นเรอืลําที ่16 

 

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. 

 
ในเดอืนพฤศจกิายน 2555 โทรเีซนชปิป้ิงประกาศรับมอบเรอืสัง่ต่อใหมท่ีช่ ือ่วา่ M.V. Thor 
Brave ซึง่เป็นเรอื Supramax ขนาด 53,506 DWT จากอูต่อ่เรอืวนิาชนิ ในเวยีดนาม ทําให ้
กองเรอืโทรเีซนในไตรมาส 1/2556 มจํีานวนเรอืเพิม่เป็น 17 ลํา และคาดวา่จะไดร้ับมอบเรอื
ลําทีส่องในชว่งไตรมาสทีส่องของปี 2556  ทัง้นี ้สญัญาสัง่ตอ่เรอืใหมก่บัอูว่นิาชนินี้เกดิขึน้
ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2550  โดยในตอนนัน้ โทรเีซนชปิป้ิงไดซ้ือ้สญัญาสั่งตอ่เรอืใหมจํ่านวน
ทัง้สิน้ 3 ลํา ซึง่มคีา่ธรรมเนยีมในการโอนสญัญาตดิมาดว้ยประมาณ 16 ลา้นเหรยีญ  ณ จดุที่
อตุสาหกรรมอยูท่ีจ่ดุสงูสดุ คา่ธรรมเนียมในการโอนสัญญาเสมอืนเป็นสว่นตา่งระหวา่งราคาสั่ง
ตอ่กบัราคาเรอืในตลาด คณะกรรมการไดต้ัดสนิใจสํารองการดอ้ยคา่และตัดจําหน่ายทันท ี
แทนทีจ่ะตดัจําหน่ายในรปูแบบของคา่เสือ่มตลอดอายกุารใชง้านของเรอื ซึง่จะทําใหเ้รอืมี
ตน้ทนุทีส่งูขึน้ ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึไดม้กีารตัง้บนัทกึสํารองการดอ้ยคา่ของคา่ธรรมเนยีม
ดังกลา่วมลูคา่ 501 ลา้นบาท และตัดจําหน่ายทันทใีนไตรมาสที ่4/2555 

นอกจากการตัดจําหน่ายคา่ธรรมเนียมในการโอนสญัญาดังกลา่วแลว้  ในชว่งไตรมาสที ่
1/2555 บรษัิทฯ ไดบ้ันทกึรายการพเิศษ 2 รายการทีเ่ป็นคา่ใชจ่้ายทางบัญช ีและการตัง้
สํารองการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์ โดย สว่นรายการแรก เป็นการบันทกึคา่ใชจ้า่ยทางบญัชี
จํานวน 209 ลา้นบาท ซึง่เป็นการตัดจําหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจัดหาเงนิกูร้ว่มเพือ่มาขยาย
กองเรอืจากหลายธนาคารทีไ่ดจั้ดทําขึน้เมือ่ปี 2550 โดยระยะเวลาเบกิถอนไดห้มดอายลุงเมือ่
เดอืนพฤศจกิายน 2554  ถงึแมว้า่ในปี 2551 BDI ไดด้ิง่ลงอยา่งรวดเร็ว แตร่าคาเรอื 
Supramax ทัง้แบบสั่งตอ่ใหมแ่ละเรอืมอืสอง ไมพุ่ง่ลงตาม กลับรักษาระดับอยูท่ี ่30-35 ลา้น
เหรยีญ ดังนัน้ โทรเีซนจงึคอ่นขา้งทีจ่ะระมดัระวังในการขยายกองเรอื และเลอืกทีจ่ะเบกิเงนิกู ้
มาเพยีงแค ่60 ลา้นเหรยีญจากวงเงนิกูท้ัง้หมด 360 ลา้นเหรยีญ  ซึง่โดยทั่วไป คา่ธรรมเนยีม
ในการจัดหาเงนิกูแ้ละคา่ผกูพันเงนิกูจ้ะถกูตัดจําหน่ายในชว่งอายขุองเงนิกู ้ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึ
บนัทกึการตัดจําหน่ายคา่ธรรมเนยีมวงเงนิกูใ้นสว่นทีย่งัไมไ่ดเ้บกิมาใชอ้อกทัง้หมดในชว่งไตร
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Avg DWT  
Avg #vessels (owned fleet) RHS
Avg age (years) RHS

Owned fleet

Fleet data summary
4Q FY11 3Q FY12 4Q FY12 %yoy %qoq

Average DWT   43,798 43,985 44,340 1% 1%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

1,505 1,365 1,467 ‐3% 7%

Available service days for owned fleet
 (2)

1,463 1,365 1,467 0% 7%

Operating days for owned fleet
 (3) 

1,443 1,360 1,466 2% 8%

Owned fleet utilisation
 (4) 

98.6% 99.6% 99.9% 1% 0%

Voyage days for chartered‐in fleet   199 568 695 248% 22%

Average number of vessels
 (5)  

17.9 21.2 23.5 32% 11%
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มาส 1/2555 อยา่งไรกด็ ีเมือ่นําอัตราดอกเบีย้ของเงนิกูท้ีเ่บกิใชแ้ลว้ กบัสว่นของ
คา่ธรรมเนยีมในสว่นทียั่งไมเ่บกิมาใชม้าเฉลีย่รวมกนัแลว้ ยังคงเป็นอตัราทีตํ่า่กวา่อตัรา
ดอกเบีย้เงนิกูใ้นตลาดปัจจุบนั 

สว่นรายการทีส่องเป็นการตัง้สํารองการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยสํ์าหรับเครือ่งยนตห์ลักของเรอื
บรรทกุสนิคา้แหง้เทกองจํานวน 199 ลา้นบาท  ซึง่เป็นผลมาจากการยกเลกิคําสั่งซือ้เรอืสัง่ตอ่
ใหม ่ในเดอืนพฤศจกิายน 2550 ซึง่ในเวลาทีย่กเลกินัน้ เราไดว้างเงนิมัดจําประมาณ 15 ลา้น
เหรยีญไวก้บัผูรั้บเหมาชว่ง เพือ่สั่งผลติเครือ่งยนตห์ลักจํานวน 4 เครือ่งไปแลว้ แตผู่รั้บเหมา
กลับมปัีญหาทางการเงนิ และไมส่ามารถผลติและสง่มอบเครือ่งยนตต์ามทีต่กลงกนัได ้ 
ถงึแมว้า่ เรากําลังพยายามตอ่รองกบัผูรั้บเหมาเพือ่หาทางออกทีด่ทีีส่ดุใหก้บับรษัิท  แตเ่พือ่
ป้องกนัความเสยีหายและความเสีย่งอืน่ๆ เราจงึเลอืกทีจ่ะตัง้สํารองการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์
สําหรับเครือ่งยนตด์งักลา่ว เพือ่รับรูม้ลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของสนิทรัพยต์ามราคาตลาด ณ ปัจจบุนั 

ถา้แยกรายการพเิศษเหลา่น้ีออกจากผลการดําเนนิงาน จะพบวา่ โทรเีซนชปิป้ิงสามารถทํา
ผลงานผา่นจุดคุม้ทนุไดแ้ลว้ในปี 2555 

 

 

 

วฎัจกัรขาลง จะนําซึง่โอกาสในการลงทนุ 
กองเรอืโลกน่าจะยงัคงเตบิโตสงูกวา่ความตอ้งการในการขนสง่ในตลาดอกีอยา่งนอ้ย 2 ไตร
มาส ดังนัน้คา่ระวางเรอืน่าจะยงัคงอยูใ่นระดับตํา่เชน่นี้ตอ่ไป ซึง่จะทําใหม้กีารปลดระวางเรอื
เพิม่ขึน้  มารซ์อฟตไ์ดร้ายงานวา่ ในปี 2555 อตัราการปลดระวางเรอื อยูท่ีป่ระมาณ 6% ของ
กองเรอืทั่วโลก 

จากรายงานของมารซ์อฟต ์มกีารคาดการณ์วา่ เศรษฐกจิโลกจะคอ่ยๆ ฟ้ืนตัวกลบัขึน้มาในปี
หนา้ และอตัราการเตบิโตจะทยอยดขีึน้ตัง้แตปี่ 2557-2559 ซึง่จะมผีลทําใหก้ารเตบิโตของ
อปุสงคใ์นการขนสง่สนิคา้อยูป่ระมาณ 5-6% ตอ่ปี  โดยจะมปีระเทศจนีและประเทศกําลัง
พัฒนาในเอเชยีเป็นผูนํ้า  สําหรับประเทศจนี คาดวา่ อตุสาหกรรมการผลติเหล็กจะโตขึน้ 4% 
ในปีหนา้ และจะทําใหม้กีารนําเขา้สนิแรเ่หล็กเพิม่ขึน้ 6% เนือ่งจากราคาสนิแรเ่หล็กในตลาด
ระหวา่งประเทศอยูท่ี ่120 เหรยีญตอ่ตัน ทําใหเ้หมอืงในประเทศจนีซึง่มตีน้ทนุทีส่งูกวา่
แขง่ขนัไมไ่ด ้ มารซ์อฟต ์ยังคาดการณ์ตอ่ไปวา่ การนําเขา้ถา่นหนิทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิเผาหมอ้
น้ํา (steam coal) ของประเทศจนีจะเตบิโตขึน้ประมาณ 15-16% ในปีหนา้ ดว้ยตน้ทนุของ
การจัดหาในตลาดระหวา่งประเทศลดลงกระตุน้ใหเ้กดิการนําเขา้เพิม่ขึน้ ในขณะที ่ความ
ตอ้งการใชเ้รอืทีเ่พิม่ขึน้ของประเทศกําลังพัฒนาในเอเชยี จะเกดิจากการนําเขา้ถา่นหนิของ
อนิเดยี ขณะเดยีวกนั มารซ์อฟต ์ยังคาดการณ์วา่ ความตอ้งการใชเ้หล็กในเกาหลแีละไตห้วัน
จะเพิม่ขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหก้ารนําเขา้สนิแรเ่หล็กในภมูภิาคนี้เพิม่ขึน้ 

ในดา้นอปุทาน มกีารคาดการณ์วา่ จะมกีารสง่มอบเรอืในชว่งสองไตรมาสขา้งหนา้นี้ ยังคงสงู  
อยา่งไรก็ด ี เมือ่รวมตัวเลขการปลดระวางเรอืทีค่าดวา่ จะเพิม่ขึน้ในปี 2556 แลว้ มารซ์อฟต์
มองวา่ กองเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองจะเตบิโตชา้ลงเหลอืเพยีงแคปี่ละ 6-7% ในปี 2556 
ซึง่เป็นอตัราทีส่งูกวา่การเตบิโตของอปุสงคเ์พยีงเล็กนอ้ย 

ในขณะเดยีวกนั การสัง่ตอ่เรอืใหมใ่นชว่งเดอืนกรกฎาคมถงึกนัยายน 2555 ลดลงตอ่เนือ่ง 
เหลอืเพยีง 2.7 ลา้น DWT  ซึง่ตลอดทัง้ปี 2555 มกีารสั่งตอ่เรอืใหมเ่พยีง 12.8 ลา้น DWT 
ซึง่เป็นอตัราการขยายตัวทีตํ่า่ทีส่ดุนับตัง้แตปี่ 2544 และมผีลทําใหย้อดรวมการสั่งตอ่เรอืใหม่
ลดกลับไปเหลอืเพยีง 22% ของปรมิาณกองเรอืโลกทัง้หมดทีม่อียู ่ซึง่เป็นยอดรวมการสัง่ตอ่
ทีน่อ้ยทีส่ดุนับตัง้แตปี่ 2549 จากยอดสัง่ตอ่ทีเ่คยสงูสดุถงึ 75% ในปี 2551 

ผลของการลดตํา่ลงอยา่งตอ่เน่ืองของคา่ระวางเรอื ทําใหเ้กดิการปรับโครงสรา้งหนี้มากขึน้ ซึง่
นํามาซึง่โอกาสในการลงทนุ เพราะราคาเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองน่าจะลดลงเขา้ใกลจ้ดุ
ตํา่สดุในอกี 6-12 เดอืนขา้งหนา้นี้  โทรเีซน ชปิป้ิง จะยงัคงเดนิหนา้ดําเนนิธรุกจิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ดว้ยการบรหิารจัดการทางการเงนิอยา่งรอบคอบ ในขณะเดยีวกนัก็จะมองหา
จังหวะและโอกาสในการขยายกองเรอื เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว 

 

 

  

รายไดปิ้โตรลฟิตล์ดลงเล็กนอ้ย แตย่งัคงแข็งแกรง่ 
ผลงานของปิโตรลฟิตใ์นปี 2555 นีล้ดลงเล็กนอ้ย  โดยในชว่งครึง่ปีหลัง รายไดล้ดลง
เนือ่งมาจากการเขา้ซอ่มอูแ่หง้ของเรอืสองลํานานกวา่กําหนด เนือ่งมาจากสภาพอากาศทําให ้
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การซอ่มดําเนนิไมเ่ต็มประสทิธภิาพ  นอกจากนัน้ ยังมเีรอือกี 1 ลําเขา้ซอ่มอูแ่หง้ในไตรมาสน้ี 
จงึทําใหร้ายไดร้วมในปี 2555 ลดลงเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ด ีEBITDA ทัง้ในภาพรวมการ
ดําเนนิงานและสว่นแบง่ผลกําไรยังคงแข็งแกรง่  และปิโตรลฟิตย์ังคงเป็นหนึง่ในธรุกจิ
ตัวอยา่งของกระจายการลงทนุทีป่ระสบความสําเร็จ มสีว่นแบง่กําไรใหก้บั TTA ในอตัราสว่นที่
สงูทีส่ดุ และมผีลตอบแทนการลงทนุอยูท่ี ่12% ในปี 2555 

ในชว่งปี 2555 ปิโตรลฟิตม์กีองเรอืทีท่ันสมัยอายเุฉลีย่เพยีงแค ่10 ปี ทีป่ระกอบไปดว้ย เรอื
บรรจแุละขนสง่น้ํามนัและกา๊ซปิโตรเลยีมจํานวน 10 ลํา และเรอืบรรทกุกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว
อกี 2 ลํา โดยกองเรอืน้ีมขีดีความสามารถในการบรรจุรวมทีป่ระมาณ 41 ลา้นลติร ในการขนสง่
น้ํามนัเชือ้เพลงิ ปิโตรเลยีมกลั่น และกา๊ซแอลพจี ีไปยังทา่เรอื และสถานีสําคัญตา่งๆ ทั่วหมู่
เกาะฟิลปิปินส ์
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Group Infrastructure  Highlights 

 UMS บนัทกึขาดทนุจากความพยายามในการเปิดโรงงานในสมทุรสาครใหมอ่กีคร ัง้ 
 ขาดทนุนอ้ยลงช ัว่คราวเนือ่งจากชะลอการขายถา่น 0-5 มม. 
 ยงัคงมุง่ม ัน่ทีจ่ะเปิดโรงงานสมทุรสาครอกีคร ัง้ 
 บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกรง่ 
 เพิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในเดอืนมกราคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UMS บนัทกึขาดทนุจากความพยายามในการเปิดโรงงานในสมทุรสาครใหมอ่กีคร ัง้ 
UMS ตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทีส่ง่ผลกระทบเชงิลบตอ่การดําเนนิงานหลายเหตกุารณ์
ดว้ยกนัในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา สว่นใหญเ่ป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากปัจจัยภายนอกทีบ่รษัิทไม่
สามารถควบคมุได ้เหตกุารณ์แรก คอื การทีนั่กเคลือ่นไหวดา้นสิง่แวดลอ้มไดทํ้าการฟ้องรอ้ง
ผูว้า่ราชการจังหวัดสมทุรสาคร จนสง่ผลใหผู้ว้า่ราชการจังหวดัประกาศสัง่ใหผู้ป้ระกอบการ
ถา่นหนิทกุรายในจังหวัดสมทุรสาคร ไมว่า่จะปฏบิตัติามมาตรฐานขอ้กําหนดทางดา้น
สิง่แวดลอ้มหรอืไม ่หยดุดําเนนิงานทันท ีตัง้เดอืนกรกฎาคม 2554 ซึง่ในคดนีี ้เป็นเรือ่งของ
ผูป้ระกอบการบางรายทีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้กําหนดมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม แตเ่รือ่งราวลกุลาม
สง่ผลกระทบถงึผูป้ระกอบการถา่นหนิทกุรายในจังหวดักลายเป็นคนไมด่ไีปดว้ย  ตอ่มา 
แนวโนม้ของราคาถา่นหนิทีล่ดตํา่ลงอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่ลายปี 2554 ก็สง่ผลใหก้าร
ดําเนนิงานของ UMS ลดตํา่ลง  และสดุทา้ยเจอกบัเหตมุหาอทุกภยัครัง้ใหญเ่มือ่ปลายปีทีผ่า่น
มา สง่ผลใหโ้รงงานอยธุยาตอ้งปิดการดําเนนิงานเป็นการชัว่คราว 

ในเดอืนธันวาคม 2554 ผูว้า่ราชการจังหวดัสมทุรสาครไดอ้อกคําสัง่ตัง้เงือ่นไข 3 ประการ
สําหรับ UMS ในการพจิารณาอนุญาตใิหก้ลับมาเปิดโรงงานทีส่มทุรสาครอกีครัง้ คอื 1) ใหข้น
ยา้ยสต็อคถา่นหนิขนาด 0-5 มม ทัง้หมดออกจากพืน้ที ่ 2) ปรับปรงุทา่เทยีบเรอืและพืน้ของ
คลังสนิคา้ และ 3) ปรับปรุงระบบกําจัดน้ําเสยี  ซีง่ตอ่มา  สบืเนือ่งจากเงือ่นไขทัง้ 3 ขอ้ UMS 
จงึไดเ้รง่ขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม.ไปยังโรงงานปนูในจังหวัดสระบรุใีนชว่งเดอืนธันวาคม 
2554 ถงึเดอืนกรกฎาคม 2555 ในขณะทีโ่รงงานทีอ่ยธุยากดํ็าเนนิการผลติและสง่ถา่นหนิคัด
ขนาดกลับมาใหล้กูคา้ในแถบจังหวดัสมทุรสาคร  ซึง่การดําเนนิการขา้มพืน้ทีข่า้มจังหวดัใน
ลักษณะนีไ้ดก้อ่ใหเ้กดิตน้ทนุคา่ขนสง่ทีส่งูมาก จงึทําให ้UMS มผีลการดําเนนิงานทีข่าดทนุ
ตดิตอ่กนัในสามไตรมาสทีผ่า่นมา  นอกจากนี ้UMS ยังตอ้งแบกภาระในการดําเนนิกจิการผา่น
โรงงานทีอ่ยธุยาเพยีงโรงงานเดยีว แทนทีจ่ะสามารถดําเนนิงานไปพรอ้มๆ กนัทัง้สองโรงงาน 
ซึง่จะทําใหค้วบคมุตน้ทนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่ 

ขาดทนุนอ้ยลงช ัว่คราวเนือ่งจากชะลอการขายถา่น 0-5 มม. 
UMS ขายถา่นหนิในไตรมาสที ่4/2555 ไปทัง้สิน้ประมาณ 319,000 ตัน ลดลงประมาณ 26% 
เทยีบกบัปรมิาณทีข่ายไดใ้นไตรมาสที ่3/2555 อยา่งไรก็ตาม ผลการขาดทนุของ กําไรกอ่น
หักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ไดล้งลงอยา่งมากเมือ่เทยีบไตรมาสตอ่ไตรมาส เป็นตดิลบที ่12 
ลา้นบาท เหตผุลหลักทีร่ายไดล้ดลงและมผีลขาดทนุทีน่อ้ยลงของ UMS นัน้ เนือ่งมาจากมี
การขนสง่ถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ทางรถบรรทกุไปขายทีจั่งหวัดสระบรุ ีแคป่ระมาณ 56,000 
ตันเทา่นัน้ในชว่งไตรมาสที ่4/2555 เทยีบกบั 126,000 ตัน ในไตรมาสที ่3/2555 ดังนัน้ จะ
ทําใหผ้ลขาดทนุจากการขายนัน้ลดลง (อาท ิตน้ทนุการขนสง่ทีล่ดลง) ในชว่งไตรมาสนี ้
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UMS' income statement*
Baht millions 4QFY11 3QFY12 4QFY12 %yoy %qoq

Total revenues 891           1,013        826           ‐7% ‐18%

Total costs 767           928           714           ‐7% ‐23%

Gross profits 124           85             112           ‐10% 32%

%Gross margins 14% 8% 14% 0% 5%

SG&A 117           128           113           ‐4% ‐12%

Normailsed EBITDA 7               (43)            (1)              ‐108% 99%

%EBITDA margins 1% ‐4% 0% ‐1% 4%

Noramalised EBIT (7)              (60)            (12)            ‐74% 80%

*as consolidated on TTA's P&L
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  ในไตรมาส 4/2555 บรษัิทไดต้ดัสนิใจทีจ่ะชะลอการขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ของโรงงาน
สมทุรสาครเป็นการชัว่คราว ในขณะทีค่ณะทํางานก็ไดม้กีารเจรจาหาหนทางแกไ้ขปัญหาการ
ขนสง่ถา่นหนิไปยังจังหวดัสระบรุ ีจงึไดเ้กดิแนวคดิการขนสง่ทางเรอื Barge ซึง่จะเป็นวธิทีีทํ่า
ใหส้ามารถขนสง่สนิคา้ไดใ้นปรมิาณทีม่ากขึน้ตอ่เทีย่ว ในขณะทีต่น้ทนุคา่ขนสง่ก็จะลดลง 
อยา่งไรก็ตาม จากการทีไ่ดม้กีารพดูคยุกบัผูว้า่ราชการจังหวดัและหน่วยงานราชการหลายแหง่ 
มกีารตกลงกนัวา่ UMS ไมค่วรทําการขนสง่ถา่นหนิ ทางเรอื Barge ในเวลานี ้ดงันัน้ เพือ่ที่
ดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทัง้ 3 ประการตามทีผู่ว้า่ราชการจังหวดัไดอ้อกคําสัง่มาใน
ตอนแรกนัน้ UMS ยังคงตอ้งขนยา้ยสตอ๊กถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ทีย่ังเหลอือยู ่ประมาณ 
180,000 ตัน ทางรถบรรทกุ ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนกมุภาพันธ ์2556 นี ้ จากนัน้ จงึจะเริม่
กระบวนการเปิดโรงงานใหมอ่กีครัง้ 

แมว้า่ผลขาดทนุจากการดําเนนิงานปกตจิะลดลงในไตรมาสที ่4/2555 UMS ไดร้ายงานผล
การขาดทนุสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาสนี ้ จากการตัง้คา่เผือ่มลูคา่ทีจ่ะไดรั้บคนืของสนิคา้
คงเหลอื จํานวน 107 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่4/2555 เนือ่งจากราคาถา่นหนิโลกตกตํ่าลง
ในชว่งปี 2555 ซึง่จะสะทอ้นถงึราคาขายของสนิคา้คงเหลอืทีค่าดการณ์ในอนาคต 

  

ยงัคงมุง่ม ัน่ทีจ่ะเปิดโรงงานสมทุรสาครอกีคร ัง้ 
คณะทํางานยงัคงทํางานอยา่งใกลช้ดิรว่มกบัคณะกรรมการบรษัิทฯ ในการเจรจาหาหนทาง
รว่มกบัผูว้า่ราชการจังหวดัสมทุรสาครในการทําใหโ้รงงานสมทุรสาครกลับมาเปิดอกีครัง้  
ทนัททีีโ่รงงานสมทุรสาครไดก้ลับมาเปิดใหมอ่กีครัง้ หรอืมแีนวทางการแกไ้ขอืน่ๆ บรษัิทฯ 
คาดวา่ UMS  จะกลับมาทํากําไรไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เนือ่งจากมผีูต้อ้งการใชถ้า่นหนิจํานวนมาก
ในจังหวดัสมทุรสาคร อาท ิโรงงานแปรรปูอาหาร  

การเร่งขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. ชว่ยใหก้ารบรหิารจัดการเงนิทนุหมนุเวยีนของ UMS ดขีึน้ 
เนือ่งจากการแปลงสนิคา้คงเหลอืใหก้ลับมาเป็นเงนิสด  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 ในงบดลุ
ของ UMS พบวา่ มลูคา่สนิคา้คงคลังเหลอือยูท่ีร่ะดับ 1,087 ลา้นบาท ลดลง 42% จากยอด
สงูสดุทีร่ะดบั 1,880 ลา้นบาท เมือ่วันที ่30 มถินุายน 2554  โดยมกีารตัง้ยอดรับการคา้อยูท่ี ่
639 ลา้นบาท ลดลงจาก 859 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2555  

  บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกรง่ 
บาคองโคยงัคงมผีลการดําเนนิงานทีแ่ข็งแกรง่อยา่งตอ่เนื่องในไตรมาสที ่4/2555 ดว้ยอตัรา
การเตบิโตของกาํไรกอ่นหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ทีส่งูถงึ 53% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น แต่
ผลการดําเนนิงานเมือ่เทยีบไตรมาสตอ่ไตรมาสนัน้ลดลง โดยหลักๆ มาจากปรมิาณการขายที่
สงูผดิปกตใินไตรมาสที ่3/2555 เนื่องจากอปุสงคใ์นสนิคา้สนิคา้กกัไวจ้ากไตรมาสที ่2/2555 
เป็นผลมาทีเ่กษตรกรชาวเวยีตนามตอนใตร้อจนนาทสีดุทา้ยจงึจะซือ้ปุ๋ ย 

แมว้า่บาคองโคจะไดรั้บผลกระทบจากอทุกภัยและวันหยดุยาวในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2555 
บาคองโคมยีอดขายปุ๋ ยถงึ 189,900 ตัน ลดลงเพยีงเล็กนอ้ยจาก 190,500 ตันในปี 2554 มี
การเนน้ทีก่ารสง่ออกใหม้ากขึน้เพือ่ชดเชยกบัความตอ้งการปุ๋ ย NPK ในทอ้งถิน่ทีล่ดลง ดังนัน้ 
ปรมิาณทีส่ง่ออกจะมากกวา่เป็นเทา่ตัว จาก 28,600 ตัน เป็น 60,700 ตัน ในปี 2554 และ ปี 
2555 ตามลําดับ 
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Baconco's income statement*
Baht millions 4QFY11 3QFY12 4QFY12 %yoy %qoq

Total Revenues 794          1,038       865          9% ‐17%

Total costs 726          912          770          6% ‐16%

Gross profits 69            126          95            39% ‐25%

%Gross margins 9% 12% 11% 2% ‐1%

SG&A 27            29            29            6% 0%

EBITDA 41            97            66            60% ‐32%

%EBITDA margins 5% 9% 8% 2% ‐2%

EBIT 41            93            63            53% ‐32%

*as consolidated on TTA's P&L
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บาคองโคไดพ้ยายามทีจ่ะปรับปรงุกําไรขัน้ตน้ใหด้ขี ึน้ตลอดมา   ราคาของวัตถดุบิยงัคง
ปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เน่ือง บาคองโคสามารถทีจ่ะปรับราคาขายใหส้งูขึน้ตามไปไดบ้า้ง ประกอบ
กบัการใชว้ตัถดุบิในประเทศ ประมาณ 60% โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบของตน้ทนุวัตถดุบิทียั่งคง
ตํา่อยูม่าเป็นตัวชว่ยดว้ย เพือ่ชว่ยพยงุอตัรากําไรขัน้ตน้  

สําหรับปี 2555 บาคองโคสรา้งผลกําไรสทุธใิหก้บั TTA จํานวน 204 ลา้นบาท คดิเป็น
ผลตอบแทนจากการลงทนุถงึ 55%  นับเป็นการลงทนุในการกระจายธรุกจิทีด่ทีีส่ดุอกีแหง่
หนึง่ของ TTA 

  เพ ิม่พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ในเดอืนมกราคม 2556 
ในไตรมาสที ่2/2555 บาคองโคไดใ้ชเ้งนิสดจากการดําเนนิงานซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิขนาด 
50,000 ตารางเมตร และไดรั้บมอบกรรมสทิธิท์ีด่นิผนืนัน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในเดอืน
พฤษภาคมทีผ่า่นมา โดยพืน้ทีค่ลังสนิคา้ประมาณ 27,000 ตารางเมตรมกํีาหนดเปิดใชง้านใน
เดอืนมกราคม 2556 มคีวามจถุงึ 100,000 เมตรคิตัน โดยแบง่เป็นสนิคา้บรรจภัุณฑ ์และ
สนิคา้เทกอง 80,000 ตัน และเป็นคอนเทนเนอร ์ทอ่ และ เหล็กอกี 20,000 ตัน ทัง้นี ้ลกูคา้
ไดเ้ริม่มกีารจองพืน้ทีใ่นคลังสนิคา้เป็นการลว่งหนา้แลว้ ในปัจจบุัน พืน้ทีค่ลังสนิคา้ทกุแหง่
ของบรษัิทในเครอืของ TTA ในเวยีดนามมยีอดการใชง้านเต็มกวา่ 90%   

ปรมิาณอปุสงคข์องการใหบ้รกิารโลจสิตกิสใ์นประเทศเวยีดนามตอนใตย้ังคงเพิม่ขึน้  ดังนัน้ 
การใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรจงึถอืเป็นกลยทุธสํ์าคัญของ TTA ในประเทศเวยีดนาม
ตอนใต ้ โทรเีซน วนิามา โลจสิตกิส,์ บาคองโค, และบาเรยีเซเรส เป็นสว่นผสมทีล่งตัว และ
ทําใหก้ลุม่บรษัิทนี ้กลายเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบบรูณาการทีส่ามารถใหบ้รกิารขนสง่
ทางบกและทางทะเล คลังสนิคา้ พืน้ทีบ่รรจภุัณฑ ์การสง่สนิคา้ และกระบวนการทางศลุกากร  
โดยบรกิารโลจสิตกิสเ์หลา่นีเ้ป็นตวัสนับสนุนการขยายตัวของทา่เรอืน้ําลกึบาเรยีเซเรสที ่TTA 
ถอืหุน้อยูท่ัง้ส ิน้ 20%  โดยในปี 2555 นี ้บาเรยี เซเรส มสีว่นแบง่กําไรให ้TTA ทัง้ส ิน้ 29 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นผลตอบแทนจากการลงทนุประมาณ 8% 
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Group Energy  Highlights 

 เมอรเ์มดพลกิกลบัมาโชวผ์ลงานทีด่ขี ึน้ 
 เร ิม่ตน้ทาํผลงานไดด้ใีนชว่งทีอ่ตุสาหกรรมกําลงัอยูใ่นชว่งขาขึน้ 
 ตลาดเรอืขดุเจาะแบบทอ้งแบนปรบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
 ตลาดเรอืขดุเจาะแบบสามขา ยงัคงสดใส 
 โครงการเหมอืงถา่นหนิทีฟิ่ลปิปินสจ์ะตอ้งเขา้สูก่ารปรบัโครงสรา้ง 

 

 

 

เมอรเ์มดพลกิกลบัมาโชวผ์ลงานทีด่ขี ึน้ 
ในชว่งปีงบประมาณ 2555 เมอรเ์มดมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 5,714 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 
3%  รายไดใ้นสว่นของธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะลเพิม่ขึน้ 3% จากปีทีผ่า่นมา ถงึแมว้า่ อตัราการ
ใชป้ระโยชนข์องเรอืวศิวกรรมใตท้ะเลจะลดลงเหลอืเพยีง 68.2% ในไตรมาส 4/2555  ซึง่ใน
ความเป็นจรงิแลว้ รายไดข้องธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเลในไตรมาสน้ีสงูกวา่ไตรมาสทีผ่า่นมา
เล็กนอ้ยเนือ่งจากสามารถนําเรอืไปใหบ้รกิารในน่านน้ําทีส่ามารถเรยีกอตัราคา่จา้งรายวันไดส้งู
กวา่  สว่นของธรุกจิขดุเจาะรายไดเ้พิม่สงูขึน้ 5% เพราะเรอื MTR-1 ไดส้ัญญาเป็นเรอื
สนับสนุนการทํางานนอกชายฝ่ังในแถบทะเลอนิโดนเีซยีตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา 
หลังจากทีไ่มไ่ดม้งีานมาเป็นเวลาปีเศษ 

          

 
 
อยา่งไรก็ด ีกําไรของเมอรเ์มดในปีงบประมาณ 2555 ปรับตัวดขีึน้อยา่งมาก กําไรเบือ้งตน้
เพิม่ขึน้ 19% เป็น 1,944 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลมาจากการบรหิารจัดการตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยและ
โครงการตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้   ซึง่เมือ่รวมผลของกําไรเบือ้งตน้ทีม่กีาร
เพิม่ขึน้อยา่งมนัียสําคัญ เขา้กบัการลดลงของคา่เสือ่มราคา ทําให ้EBITDA ของเมอรเ์มดพลกิ
กลับมาเป็นบวกในปีนี ้

  เร ิม่ตน้ทําผลงานไดด้ใีนชว่งทีอ่ตุสาหกรรมกําลงัอยูใ่นชว่งขาขึน้ 
เมอรเ์มดไดทํ้างานอยา่งหนักในปรับกลยทุธใ์หก้บักองเรอืวศิวกรรมใตท้ะเล โดยมุง่เนน้หา
สญัญาใหก้บัเรอืทีม่คีา่ตอบแทนสงู และยังสามารถเจาะเขา้สูต่ลาดทีม่อีตัราการเตบิโตสงูได ้
มากขึน้ เชน่ในแถบน่านน้ําตะวันออกกลาง และแอฟรกิา 

โดยในเดอืนตลุาคม 2555 ทีผ่า่นมา กจิการรว่มทนุระหวา่งเมอรเ์มด กบั บรษัิท Zamil 
Offshore Services Company (Zamil) ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารงานบรกิารนอกชายฝ่ังและขดุเจาะ
ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวันออกกลาง สามารถควา้สัญญาจา้งงาน สํารวจ ซอ่มแซมและบํารงุรักษา
แทน่ขดุเจาะ เป็นเวลา 5 ปี มลูคา่ขัน้ตํา่ 530 ลา้นเหรยีญจากบรษัิทน้ํามันแหง่ซาอดุอิาระเบยี 
(Saudi Aramco) ซึง่เป็นบรษัิทน้ํามนัและกา๊ซธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในโลกได ้ โดยขอบเขต
ของสญัญาครอบคลมุ การใหบ้รกิารดําน้ําอยา่งครบวงจร ตัง้แต ่การดําน้ําแบบ air/mixed gas  
การดําสํารวจน้ําลกึ ยานสําหรับสํารวจและตรวจสอบใตน้ํ้า และงานซอ่มแซมบํารงุรักษาแทน่
ขดุเจาะ  นอกจากนัน้ ซาอดุ ิอรามโค ยังจะใชบ้รกิารเรอืสนับสนุนการทํางานนอกชายฝ่ังอกี 4 
ลํา และเรอืสนับสนุนการทํางานของนักประดาน้ําอกี 1 ลํา  โดยเมอรเ์มดจะนําเรอื MV 
Mermaid Asiana ไปใหบ้รกิารตามสญัญานี ้ นอกจากนัน้ เมอรเ์มดและซบัเทค ซึง่เป็นบรษัิท
ในเครอืของเมอรเ์มดในตะวันออกกลาง จะจัดหานักประดาน้ําทีม่คีวามเชีย่วชาญสงูจํานวนถงึ 
110 คน พรอ้มยานสนับสนุนควบคมุดว้ย Remote จํานวน 3 ลํา และชดุแพคเกจดําน้ําลกึไว ้
คอยสบัเปลีย่น 

นอกจากนีใ้นเดอืนพฤศจกิายนนี ้บรษัิท ซบัเทค ซึง่เป็นบรษัิทในเครอืของเมอรเ์มดในการต์า้ 
ก็ไดส้ญัญาระยะเวลา 5 ปี มลูคา่ 25 ลา้นเหรยีญจากบรษัิทน้ํามันและกา๊ซธรรมชาตชิัน้นํา  ซึง่

Mermaid's income statement*
Baht millions FY11 FY12 %yoy

Total Revenues 5,543           5,714           3%

Total costs 3,912           3,770           ‐4%

Gross profits 1,631           1,944           19%

EBITDA 939              1,358           45%

%EBITDA margins 17% 24% 7%

EBIT 253              603              138%

*as consolidated on TTA's P&L
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ตามสญัญานี ้เมอรเ์มดจะนําเรอื  DPB เมอรเ์มด สยาม ซึง่เป็นเรอืทอ้งแบนสําหรับสนุนการ
ทํางานของแทน่ขดุเจาะ ไปคอยใหบ้รกิารงานซอ่มแซม แกไ้ข ตามทีล่กูคา้จะเรยีก โดยจะ
ทํางานปีละไมเ่กนิ 60-100 วัน   ซึง่สัญญาทัง้สองฉบับ เป็นตัวอยา่งผลงานในการหาสญัญา
ระยะยาวและขยายธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอรเ์มดไปมากกวา่แถบน่านน้ําเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้ ตลาดตะวันออกกลางเป็นตลาดทีม่กีารเตบิโตสงู และไมต่อ้งเผชญิกบัฤดู
มรสมุเหมอืนในแถบเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ทําใหส้ามารถใหบ้รกิารไดต้ลอดทัง้ปี 

 

  

ตลาดเรอืขดุเจาะแบบทอ้งแบนปรบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
เนือ่งจากเรอืขดุเจาะแบบทอ้งแบนเป็นเรอืทีม่คีณุลักษณะเฉพาะตัวสงู และสามารถปฏบิตังิาน
ไดเ้ฉพาะในบางน่านน้ําเทา่นัน้ เชน่ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และแอฟรกิาตะวันตก ซึง่กวา่ 
75% ของกองเรอืขดุเจาะทอ้งแบนทั่วโลกจะทํางานอยุใ่นแถบน่านน้ําเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ 
และเมือ่ดแูนวโนม้ในอนาคตของตลาดเรอืขดุเจาะทอ้งแบน พบวา่ เรอืขดุเจาะทีอ่ายไุมม่ากจะ
มอีตัราการใชป้ระโยชนท์ีส่งูถงึ 95%  ในขณะทีอ่ตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืขดุเจาะทีอ่ายุ
มากจะอยูท่ี ่85%   เรอืขดุเจาะทอ้งแบน MTR-1 ยังคงทําหนา้ทีเ่ป็นเรอืสนับสนุนการทํางาน
นอกชายฝ่ังอยูใ่นอนิโดนีเซยี จนกวา่จะครบสญัญาในชว่งไตรมาสที ่2/2556  ในขณะทีเ่รอื 
MTR-2 เพิง่จะครบสญัญาการทํางานในอนิโดนเีซยีเมือ่กลางเดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา และมี
กําหนดจะเขา้รับการตรวจสภาพพเิศษตามระยะเวลาเป็นเวลา 3-4 เดอืน ซึง่เมอรเ์มดไดเ้ริม่ทํา
การตลาดเพือ่หางานใหก้บัเรอื MTR-2 แลว้หลังจากไดร้ับการตรวจสภาพเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  ซึง่
เมอรเ์มดกําลังมองหาโอกาสในตลาดเรอืขดุเจาะทอ้งแบน ซึง่มรีายงานวา่ เรอืประเภทน้ีกําลัง
เป็นทีต่อ้งการในตลาดโลก เนือ่งจากจํานวนเรอืทีพ่รอ้มใหบ้รกิารมไีมเ่พยีงพอ ซึง่มแีนวโนม้
วา่ อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืประเภทนีน่้าจะทรงตัวอยูใ่นระดับสงูเชน่นี้ตอ่ไปอกีหลายปี 

  ตลาดเรอืขดุเจาะแบบสามขา ยงัคงสดใส 
ความตอ้งการใชง้านโดยรวมของเรอืขดุเจาะแบบสามขา (jack-up rig) ทีม่คีณุภาพสงู ในทั่ว
ทกุภมูภิาคยังมอียูเ่ป็นจํานวนมาก  อัตราการใชป้ระโยชนข์องเรอืขดุเจาะแบบสามขารุ่นใหม่ๆ  
ทีส่รา้งขึน้หลังปี 2553 ทีม่ขีนาดความลกึของขากวา่ 300 ฟตุทัว่โลก ยังคงสงูกวา่ 95% 
บรษัิทน้ํามันตา่งๆ ยังคงเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารเรอืรุน่ใหม่ๆ  ทีม่ขีดีความสามารถทางเทคนคิ และ
มคีวามคลอ่งตวัในการปฏบิตังิานทีส่งูกวา่เรอืรุน่เกา่ๆ   ซึง่พัฒนาการของตลาดโดยรวมในภาค
ธรุกจิน้ี ยังคงมแีนวโนม้เป็นบวก ไมว่า่จะเป็นในเชงิของความตอ้งการใชง้าน อตัราการใช ้
ประโยชน ์ระยะเวลาในการจา้งงานของสญัญา และอตัราคา่จา้งรายวัน 

ในเดอืนตลุาคมทีผ่า่นมา บรษัิทเอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ (“AOD”) ซึง่เมอรเ์มดถอืหุน้อยู ่
33.75% ก็สามารถหาสญัญาจา้งงานใหก้บัเรอื AOR-1 ซึง่เป็นเรอืขดุเจาะแบบสามขาทีม่ี
คณุสมบตัเิฉพาะตัวสงูลําทีห่นึง่จากจํานวนทัง้หมดสามลําที ่AOD สัง่ตอ่ไวไ้ด ้โดยสญัญานี ้
เป็นสญัญาการจา้งงานจาก Saudi Aramco ทีม่มีลูคา่สงูถงึ 197 ลา้นเหรยีญ (หรอืคดิเป็น
อตัราจา้งงานรายวันที ่180,000 เหรยีญตอ่วัน) ซึง่ยังไมร่วมคา่เคลือ่นยา้ยดัดแปลงเรอือกี 
39.5 ลา้นเหรยีญดว้ย มรีะยะเวลาจา้งงานนาน 3 ปีพรอ้มเงือ่นไขในการขยายสญัญาตอ่ไปอกี 
1 ปี  โดยซดีรลิจะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนของ AOD ในการบรหิารจัดการเรอืลําน้ี  ทัง้นี ้AOR-1 
กําลังอยูใ่นระหวา่งการกอ่สรา้งทีอู่ ่Keppel FELS ในสงิคโปร ์และมกํีาหนดจะไปเริม่
ปฏบิตักิารในตะวนัออกกลางในเดอืนมถินุายน 2556  สว่นเรอือกี 2 ลําคอื AOR-2 และ AOR-
3 ก็กําลังอยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง และมกํีาหนดสง่มอบในปี 2556 เชน่เดยีวกนั 

เมอรเ์มดเลอืกจังหวะการลงทนุใน AOD ไดอ้ยา่งด ีและกําลังไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุ 
เนือ่งจากเรอืทีส่ัง่ตอ่ไว ้สามารถสง่มอบไดท้ันเวลาในชว่งเวลาทีเ่รอืขดุเจาะแบบสามขาทีม่ี
คณุภาพสงูกําลังเป็นทีต่อ้งการของตลาดอยา่งมาก เนือ่งจากจํานวนเรอืทีม่ใีหบ้รกิารมจํีานวน
จํากดั  และซดีรลิก็ไดม้องเห็นโอกาสทีน่่าสนใจในตลาดนี ้จงึไดทํ้าการซือ้หุน้ของ AOD ไป
เมือ่วันที ่25 ตลุาคมทีผ่า่นมา ทําใหซ้ดีรลิมสีดัสว่นการถอืหุน้ใน AOD เพิม่เป็น 64.23% ซึง่
เขา้ขา่ยตอ้งทําคําเสนอซือ้หุน้จํานวนทีเ่หลอืทัง้หมดในราคาหุน้ละ 28.70 นอรเ์วยโ์ครหน์ 
NOK (หรอืประมาณ 5 เหรยีญตอ่หุน้)  ซึง่ ณ วันที ่6 พฤศจกิายนทีผ่า่นมา ซดีรลิมหีุน้ AOD 
รวมทัง้ส ิน้ 65.94% 

 

 

   

โครงการเหมอืงถา่นหนิทีฟิ่ลปิปินสจ์ะตอ้งเขา้สูก่ารปรบัโครงสรา้ง 
จากการที ่SERI มสํีารองถา่นหนิทีม่คีา่ความรอ้นสงู ประกอบกบัแนวโนม้ในการเตบิโตของ
ธรุกจิ  เมือ่ชว่งปลายปี 2554 TTA (ผา่น Soleado) ไดต้ัดสนิใจลงทนุตรงใน SERI เป็นมลูคา่ 
25.3 ลา้นเหรยีญโดยใชเ้งนิสด 5 ลา้นเหรยีญ และแปลงหนีจํ้านวน 20.3 ลา้นเหรยีญเป็นทนุ  
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ซึง่การดําเนนิการดงักลา่ว จะทําให ้Soleado ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิทีม่สีดัสว่นการถอืครอง
หุน้สามัญทั่วไป 40% มสีดัสว่นการถอืครองหุน้รวมทกุประเภท 45.79% และมสีว่นแบง่
ผลประโยชนใ์นทางธรุกจิ 47% การแปลงหน้ีเป็นทนุนีเ้ป็นการเสรมิความแข็งแกรง่ให ้SERI 
สามารถนํามาซึง่ผลตอบแทนในอนาคต 

  อยา่งไรก็ด ีแผนการดังกลา่วไมส่ามารถดําเนนิการไดต้ามทีไ่ดว้างไว ้เนื่องจากคณะกรรมการ
กํากบัดแูลตลาดหลักทรัพยข์องฟิลปิปินส ์ใหค้วามเห็นวา่ตอ้งปรับโครงสรา้งการถอืหุน้จากที ่
SERI Soleado และผูถ้อืหุน้อืน่เสนอ เพราะตอ้งรอการตคีวามทางกฎหมายเกีย่วกบัขอ้จํากดั
ในการถอืหุน้ของนักลงทนุตา่งชาตทิีถ่อืหุน้ในบรษัิททีป่ระกอบกจิการเหมอืงถา่นหนิใน
ฟิลปิปินส ์จากการทีพั่นธมติรทกุรายไมส่ามารถเพิม่ทนุเพือ่สนับสนุนการดําเนนิงานและการ
ขยายกจิการ จงึทําให ้SERI ยังผลติถา่นหนิอยูใ่นระดบัทีตํ่า่กวา่จดุคุม้ทนุ เพือ่ป้องกนัความ
เสีย่งและความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต จงึไดม้กีารตัง้บันทกึสํารองลว่งหนา้เผือ่หนี้
สญูสําหรับวงเงนิกูท้ีเ่คยปลอ่ยใหก้อ่นหนา้นี้ ในขณะเดยีวกนั บรษัิทก็จะเร่งหาพันธมติรรายอืน่
มาลงทนุใน SERI เพือ่ทําใหบ้รษัิทกลับมาเตบิโตตามแผนงานทีว่างไว ้
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The Corporate   
 

ปัจจบุนั TTA เป็นบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้เพือ่การลงทนุในธรุกจิทีสํ่าคัญ 6 ธรุกจิ  เรามนีโยบายในการกลับเขา้ไป
พจิารณามลูคา่ยตุธิรรมของการลงทนุทีแ่สดงไวใ้นงบการเงนิเป็นประจํา ซึง่คณะกรรมการของบรษัิทจะคอยตรวจสอบและพจิารณา
มลูคา่การลงทนุในแตล่ะธรุกจิอยา่งสมํา่เสมอ 

UMS ซึง่เป็นหนึง่ในธรุกจิหลักที ่TTA ไดเ้ขา้ไปลงทนุ ไดเ้ผชญิกบัเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบในทางลบตอ่การดําเนนิงานหลาย
สถานการณ์อยา่งตอ่เนือ่งในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา ซึง่สว่นใหญเ่ป็นสถานการณท์ีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิท  ซึง่สาเหตหุลักที่
ทําให ้UMS มผีลการดําเนนิงานทีแ่ยล่ง ก็คอื การทีส่ายการผลติของโรงงานสมทุรสาครตอ้งหยดุดําเนนิการมาเป็นเวลานานกวา่ 12 
เดอืน และอาจจะตอ้งเป็นเชน่นีต้อ่ไปอกีระยะหนึง่ จงึสง่ผลให ้UMS ตอ้งยา้ยฐานการผลติไปอยูท่ีโ่รงงานอยธุยาแทนทีจ่ะสามารถ
ดําเนนิการได ้2 โรงงานตามทีค่วรจะเป็น  

สถานการณ์ดังกลา่ว เป็นสิง่ทีฝ่่ายจัดการหรอืคณะกรรมการบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้เมือ่ตอนทีต่ดัสนิใจเขา้ไปซือ้
กจิการของ UMS ในปี 2552 ซึง่ตลอดเวลาทีผ่า่นมา UMS เองไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานเกีย่วกบัการควบคมุสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครัด
หรอืดกีวา่ทีม่าตรฐานทีกํ่าหนดไว ้ดังนัน้ จงึเป็นเหตกุารณ์ทีไ่มย่ตุธิรรมสําหรับ UMS ทีต่อ้งพลอยถกูสัง่ใหห้ยดุกระบวนการผลติ
เหมอืนผูป้ระกอบการรายอืน่ๆ  

เมือ่พจิารณาถงึความเสีย่งในการทีจ่ะทําใหโ้รงงานทีส่มทุรสาครสามารถกลับมาเปิดดําเนนิการไดอ้ยา่งถาวรอกีครัง้ คณะกรรมการ
บรษัิทฯ จงึขอใหม้กีารประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของการลงทนุใน UMS เมือ่ชว่งกลางปีทีผ่า่นมา  ซึง่ตามมาตรฐานการบญัชไีดร้ะบวุา่ 
มลูคา่ความนยิมจะไมค่วรจะเกนิกวา่มลูคา่การของการไดค้นืกลับมาของการลงทนุ (ซึง่เป็นการคดิจากมลูคา่การใชป้ระโยชน ์หรอื
มลูคา่ของการจําหน่ายออก แลว้แตว่า่มลูคา่ใดจะสงูกวา่)  และการทีบ่รษัิทฯ ใหค้วามสําคัญตอ่การกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีความ
โปร่งใส และการรายงานทางการเงนิทีร่ะมัดระวัง  คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึไดม้คํีาสัง่ใหทํ้าการประเมนิสมมตฐิานในการปฏบิัตงิาน
ในอนาคตขา้งหนา้ในรปูแบบตา่งๆ เพือ่คํานวนหามลูคา่การใชป้ระโยชนท์ีอ่าจจะสง่ผลกระทบให ้UMS ไมส่ามารถดําเนนิการไดต้าม
เป้าหมาย หากมสีถานการณภ์ายนอกใดๆ เขา้มากระทบ ซึง่จากการทีค่ณะกรรมการไดพ้จิารณาถงึสมมตฐิานตา่งๆ ทีจ่ะกระทบตอ่
การดําเนนิงานในอนาคต พบวา่ มลูคา่การใชป้ระโยชนข์อง UMS จะลดลงอยา่งมนัียสําคัญ ดังนัน้ จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งบันทกึ
การดอ้ยคา่ความนยิมจํานวน 2.32 พันลา้นบาท และรับรูร้ายการดังกลา่วในงบกําไรขาดทนุประจําไตรมาสที ่3  

การคํานวนมลูคา่การใชป้ระโยชนข์อง UMS มาจากวธิกีารคํานวนกระแสเงนิสดในอนาคตขา้งหนา้อกี 5 ปี  โดยใชอ้ตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 3.6 และสว่นลดกระแสเงนิสดรอ้ยละ 14 เป็นเกณฑใ์นการคํานวน อยา่งไรก็ด ีUMS ไดพ้ยายามอยา่งยิง่ยวดในการหา
ทางเลอืกใหมใ่นการชดเชยผลกระทบจากการปิดโรงงาน เพือ่พลกิฟ้ืนให ้UMS กลบัมาทํากําไรใหไ้ดเ้ร็วทีส่ดุ 

สําหรับโครงการเหมอืงถา่นหนิในฟิลปิปินส ์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยข์องฟิลปิปินสไ์ดม้คํีาสั่งชะลอการแปลงหนีเ้ป็นทนุ  
ดังนัน้ เมือ่ SERI ยังคงผลติถา่นหนิไดไ้มเ่พยีงพอทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิกระแสเงนิสดใหผ้า่นจดุคุม้ทนุ  จงึมกีารตัง้บันทกึการดอ้ยคา่ของ
วงเงนิกูจํ้านวน 908 ลา้นบาทและรับรูใ้นไตรมาส 4/2555  บรษัิทฯ จะพยายามอยา่งเต็มทีใ่นการปรับโครงสรา้งการลงทนุใน
โครงการน้ี เพือ่ให ้SERI สามารถกลับมาเตบิโตไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้

ในแงข่องผูถ้อืหุน้ เราหวังวา่ ผูถ้อืหุน้จะมองการดําเนนิการทีเ่กดิขึน้ในทางบวก ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเปิดเผย โปร่งใส และใชค้วาม
ระมัดระวังรอบคอบในการจัดทํารายงานทางการเงนิ ซึง่การรับรูร้ายการพเิศษเหลา่นี ้จะชว่ยทําใหผ้ลกําไรของเราปรับตัวดขีึน้อยา่ง
รวดเร็วใน 2-3 ปีขา้งหนา้ เนือ่งจาก TTA ไดทํ้าการปรับปรงุประสทิธภิาพการดําเนนิงานอยา่งมนัียสําคัญไปแลว้ ดังหลักฐานที่
ปรากฎจากการเพิม่ขึน้ของกระแสเงนิสดจากการดําเนนิงานสงูถงึ 1,261% เมือ่เทยีบกบัปี 2554 ทีผ่า่นมา  นอกจากนี ้ตลาดธรุกจิ
การใหบ้รกิารนอกชายฝ่ังก็มแีนวโนม้สดใสตอ่เนือ่งไปอกี 2-3 ปีขา้งหนา้ และคา่ระวางเรอืเองก็มแีนวโนม้ทีจ่ะปรับตัวดขีึน้ตัง้แตปี่ 
2557 เป็นตน้ไป  ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึคาดการณ์วา่ ผลประกอบการของปี 2556 จะดขีึน้ เนือ่งจากเราไดรั้บรูร้ายการพเิศษตา่งๆ ที่
สง่ผลกระทบในทางลบไปแลว้ในงบการเงนิประจํารอบปีบัญชนีี ้

ขอแสดงความนับถอื 
บรษิทัโทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน)  
 
 

 

 

     

ม.ล. จันทรจฑุา จันทรทัต 
กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 นางฐติมิา รุง่ขวญัศริโิรจน ์
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
สายงานบัญชแีละการเงนิ 

 

 


