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วนัที:่ 16 พฤษภาคม 2256 
เรือ่ง: ผลประกอบการประจําไตรมาสที ่2 ของรอบปีบญัช ี2556 
เรยีน: กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลขาดทนุสทุธจํิานวน 257 ลา้นบาท และผลขาดทนุ
ตอ่หุน้ 0.33 บาท สําหรับผลการดําเนนิงานประจําไตรมาสที ่2 ของรอบปีบญัช ี2556 ระหวา่ง 1 มกราคม 2556 ถงึ 31 
มนีาคม 2556 (2/2556) เปรยีบเทยีบกบัผลขาดทนุสทุธจํิานวน 205 ลา้นบาท และผลขาดทนุตอ่หุน้ 0.29 บาท สําหรับ
ผลการดําเนนิงานในชว่งไตรมาสเดยีวกนัระหวา่ง 1 มกราคม 2555 ถงึ 31 มนีาคม 2555 (2/2555) 
 

Executive Summary Performance Overview 

Income statement

Baht millions 2QFY12 1QFY13 2QFY13 %yoy %qoq

Revenues 3,529     4,183     3,657     4% ‐13%

  Freight charges 753         1,211      1,118      49% ‐8%

  Offshore services 996         1,618      1,394      40% ‐14%

  Sales 1,705      1,269      1,059      ‐38% ‐17%

Costs 2,819     3,341     3,098     10% ‐7%

Gross profits 710        843        559        ‐21% ‐34%

SG&A 472         455         476         1% 5%

EBITDA 238        388        83           ‐65% ‐79%

Depreciation

 & Amortisation 424         432         434        

Other income 40           38           36          

Equity income 38           26           9              ‐77% ‐67%

EBIT (108)       20           (306)       ‐184% ‐1635%

Profits before EI (264)       (167)       (439)       ‐66% ‐163%

Extraordinary i tems (36)          29           21          

Minority interests 51           (11)          56          

Forex translation 43           10           105        

Net profit (205)       (138)       (257)       ‐25% ‐86%

No. of shares (million) 708               708               774              

Basic EPS (Baht) (0.29)            (0.19)            (0.33)           
 

ผลการดําเนนิงานโดยรวมในไตรมาสนีอ้อ่นตวัลงกวา่ปีทีแ่ลว้ โดย
สาเหตหุลกัเป็นผลมาจากการทีโ่ทรเีซนชปิป้ิงยังตอ้งเผชญิกบั
สถานการณ์ทีอ่ตัราคา่ระวางเรอืขนสง่สนิคา้แหง้แบบเทกองยังคง
อยูใ่นระดบัตํา่ และการทีเ่รอืของเมอรเ์มดหลายลํามกํีาหนดตอ้ง
เขา้อูแ่หง้เพือ่ซอ่มบํารงุ  

 อตัราคา่ระวางเรอืเฉลีย่ของโทรเีซนชปิป้ิง ในไตรมาสนี้
ปรับตวัลดลงตามภาพรวมของตลาด แตย่งัดกีวา่ดชันเีกณฑ ์
โดยรายไดจ้ากคา่ระวางเรอืสงูกวา่ตน้ทนุจากการดําเนนิงานที่
เป็นเงนิสด แตย่ังคงตํา่กวา่จดุคุม้ทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหกั
ดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 

 เมอรเ์มด  มผีลขาดทนุในไตรมาสนี ้ เนือ่งจากเรอืขดุเจาะ 
MTR-2 เขา้อูแ่หง้เพือ่ตรวจสอบสภาพและซอ่มบํารงุครัง้ใหญ่
ตามกําหนด สง่ผลใหร้ายไดจ้ากสว่นนีข้าดหายไป ในขณะที่  
เมอรเ์มดยังคงมภีาระคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานตลอดทัง้   
ไตรมาส ในขณะเดยีวกนั เรอือกีสามลํา ซึง่ไดแ้ก ่ เมอรเ์มด 
คอมมานเดอร ์ เมอรเ์มด เอเชยีน่า และ เรอืเอ็มว ี เอ็นเดฟเวอร ์
ก็เขา้อูแ่หง้เพือ่ซอ่มบํารงุในไตรมาสนีด้ว้ยเชน่กนั  เมอรเ์มดเริม่
รับรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารดําน้ําทีทํ่าไวก้บับรษัิทน้ํามัน
แหง่ซาอดุอิาระเบยี หรอื Saudi Aramco แลว้ แตร่ายไดส้ว่นนี้
ยังไมเ่พยีงพอทีจ่ะชดเชยรายไดท้ีข่าดหายไปจากการเขา้ตรวจ
สภาพของเรอืขดุเจาะ MTR-2 

 UMS ยังคงตอ้งดําเนนิงานจากโรงงานเดยีวตลอดทัง้ไตรมาส 
จงึสง่ใหม้ผีลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้และ
ภาษีในไตรมาสนี ้ 10 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของ
ปีกอ่น  

 ผลกําไรสทุธขิองบาคองโคโดยรวมเพิม่ขึน้ อนัเป็นผลมาจาก
ตน้ทนุคา่วตัถดุบิลดลง คลงัสนิคา้แหง่ใหมข่นาด 27,000 
ตารางเมตร ทีเ่พิง่เปิดตวัไปเมือ่เดอืนกมุภาพันธเ์ริม่รับรูร้ายได ้
เขา้มาเสรมิ 



 

Ref No. COR:EL13014t/UP 

TTA: บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 

ผลประกอบการไตรมาสที ่2 ของรอบปีบญัช ี2556 
เดอืนมกราคม 2556 – เดอืนมนีาคม 2556

 

 
 

Page | 2TTA | 2QFY13 Earnings Release 

Baht millions 2QFY12 2QFY13 2QFY12 2QFY13 2QFY12 2QFY13 2QFY12 2QFY13

Revenues 753                 1,118             996                 1,394             1,044             409                 667                 655                

EBITDA 132                 106                 135                 (20)                  (15)                  6                      43                   65                  

EBITDA margin 18% 9% 14% ‐1% ‐1% 1% 6% 10%

EBIT (7)                    (36)                  (56)                  (234)               (35)                  (10)                  39                   62                  
Freight rates remain at 

historic lows

Margins hurt by revenue 

shortfall from MTR‐2's SPS
Loss narrowed Improved margins

Transport Energy Infrastructure

Thoresen Shipping Mermaid Maritime UMS Baconco
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 รายไดร้วมในไตรมาสนีเ้พิม่ขึน้จากปีกอ่น 4% มาอยูท่ี ่ 3,657 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการทีโ่ทรเีซนชปิป้ิงได ้
เชา่เรอืมาเสรมิกองเรอืมากขึน้ จงึมจํีานวนวนัเดนิเรอืเพิม่ขึน้ และการทีเ่มอรเ์มดเริม่รับรูร้ายไดจ้ากสญัญาการ
ใหบ้รกิารดําน้ําทีทํ่าไวก้บั Saudi Aramco ซึง่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้นีไ้ดช้ว่ยชดเชยรายไดข้อง UMS และบาคองโคที่
ลดลงใน หากเรอืขดุเจาะ MTR-2 สามารถใหบ้รกิารไดใ้นไตรมาสนี ้ รายไดร้วมจะเพิม่สงูขึน้อกีราว 236 ลา้นบาท 
(โดยมสีมมตฐิานจากอตัราคา่เชา่เรอืขดุเจาะเฉลีย่ที ่88,000 เหรยีญสหรัฐตอ่วนั)  

 คา่ใชจ้า่ยโดยรวมในไตรมาสนีเ้พิม่ขึน้จากปีกอ่น 10% มาอยูท่ีร่ะดบั 3,098 ลา้นบาท เนือ่งจากโทรเีซนชปิป้ิงมี
จํานวนวนัเดนิเรอืทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะทีเ่มอรเ์มดเองมคีา่ใชจ้า่ยจากการใหบ้รกิารตามสญัญากบั Saudi Aramco 
เพิม่ขึน้ ทัง้ยังมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเรอืขดุเจาะ MTR-2 ทีย่ังคงตอ้งรับรูต้ามปกต ิดงันัน้ กําไรเบือ้งตน้โดยรวมใน
ไตรมาสนี ้จงึลดลงมาอยูท่ีร่ะดบั 559 ลา้นบาท จาก 710 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2555 

 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการขายและบรหิาร (SG&A)ยังคงไมเ่ปลีย่นแปลงจากปีกอ่น  สง่ผลใหกํ้าไรจากการดําเนนิงาน
กอ่นหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เสือ่ม และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA)  ลดจาก 238 ลา้นบาทในปีกอ่นมาอยูท่ี ่83 ลา้นบาท 
ในปีนี ้  

 สว่นแบง่กําไรในไตรมาสนีล้ดลง 77% จากปีกอ่น มาอยูท่ี ่ 9 ลา้นบาท โดยสว่นใหญเ่ป็นผลมาจากผลขาดทนุใน
บรษัิทรว่ม เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ จํากดั ซึง่เมอรเ์มดมหีุน้อยู ่ 33.8% ซึง่มกีารบนัทกึคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ
สรา้งเรอืขดุเจาะสามขาทัง้ 3 ลํา  ในขณะทีผ่ลกําไรจากจากปิโตรลฟิตใ์นไตรมาสนีก็้ลดลง อนัเนือ่งมาจากเรอื
บรรทกุน้ํามันลําหนึง่หยดุทํางาน 

 โดยรวมแลว้ในไตรมาสนี ้ผลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษี (EBIT) อยูท่ีร่ะดบั 306 ลา้นบาท 
เทยีบกบั 108 ลา้นบาทในไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น  

 รายการพเิศษจํานวน 21 ลา้นบาท  ซึง่เป็นผลมาจากการทีโ่ทรเีซนชปิป้ิงไดเ้งนิคา่ธรรมเนยีมในการยกเลกิสญัญา
คนืจากคูค่า้ และมกํีาไรจากการทําสญัญาแลกเปลีย่น 
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  Performance Overview by Business Group 
  Revenue contribution by business line

Baht millions   2QFY12 1QFY13 2QFY13 %yoy %qoq

Transport   768          1,226      1,137      48% ‐7%

Infrastructure   1,765      1,339      1,125      ‐36% ‐16%

Energy   996          1,618      1,394      40% ‐14%

Corporate* ‐           (0)             ‐          

Total revenue 3,529      4,183      3,657      4% ‐13%

Net profit contribution by business line

Baht millions   2QFY12 1QFY13 2QFY13 %yoy %qoq

Transport   (7)             (54)           (28)           ‐323% 48%

Infrastructure   3              84            38            1088% ‐54%

Energy   (68)           14            (72)           ‐5% ‐601%

Corporate* (134)        (182)        (195)        ‐46% ‐7%

Net profit (205)        (138)        (257)        ‐25% ‐86%

* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations  
กลุม่ธรุกจิขนสง่ 

บรษัิทเรอืขนสง่สนิคา้แหง้แบบเทกองยังคงตอ้งเผชญิกบัสภาพการดําเนนิงานทีย่ากลําบาก เนือ่งจาก
อตุสาหกรรมในภาพรวมกําลงัเขา้ใกลห้รอือยูท่ีจ่ดุตํา่สดุของวฎัจักรในปี 2556 นี ้  ซึง่สถานการณ์เชน่นีเ้ป็น
โอกาสทีด่ทีีจ่ะขยายกองเรอืดว้ยราคาเรอืทีตํ่า่ โดยโทรเีซนชปิป้ิงเองก็ไมไ่ดป้ลอ่ยใหโ้อกาสนีผ้า่นไป และได ้
ตดัสนิใจซือ้เรอื เอ็มว ีซเิมอรก์ ไปเมือ่เร็วๆ นี ้ 
 

กลุม่ธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน 
จังหวดัสมทุรสาครไดม้คํีาสัง่ยกเลกิการปิดโรงงานทีจั่งหวดัสมทุรสาครของ UMS แลว้ โดย UMS คาดวา่จะ
สามารถเปิดโรงงานไดอ้กีครัง้ในไตรมาสที ่ 3  ซึง่จะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนนิงานไดร้ะดบัหนึง่ ใน
ขณะเดยีวกนั บาคองโคยังคงสรา้งผลกําไรและกระแสเงนิสดทีแ่ข็งแกรง่ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยมกีารนําเอา
กระแสเงนิสดไปลงทนุเปิดคลงัสนิคา้แหง่ใหม ่เพือ่ในการใหบ้รกิารโลจสิตกิสอ์ยา่งครบวงจรในเวยีดนามใต ้ 
 

กลุม่ธรุกจิพลงังาน  
ธรุกจิใหบ้รกิารนอกชายฝ่ังกําลงัไดรั้บอานสิงสจ์ากชว่งขาขึน้ของวฏัจักรในอตุสาหกรรมน้ํามันและกา๊ซ ซึง่จะ
เห็นไดจ้ากสญัญาจา้งงานตา่งๆ ทีเ่มอรเ์มดไดรั้บในชว่งทีผ่า่นมา โดยสนิทรัพยต์า่งๆ ของเมอรเ์มด 
โดยเฉพาะเรอืใหบ้รกิารวศิวกรรมใตท้ะเลมอีตัราการใชป้ระโยชนท์ีด่ขี ึน้ สามารถสรา้งรายไดแ้ละผลกําไรที่
สงูขึน้ ซึง่จะเห็นผลทีช่ดัเจนขึน้ในชว่งครึง่หลงัของปีงบการเงนินีเ้ป็นตน้ไป 
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กลุม่ธรุกจิขนสง่  Highlights 

 อตัราคา่ระวางเรอืยงัอยูใ่นระดบัตํา่แตอ่ตัราการเตบิโตของกองเรอืชะลอลง 

 อตัราคา่ระวางเรอืเฉลีย่ตํา่กวา่จดุคุม้ทนุ แตส่งูกวา่ตลาดโดยรวม 

 รบัมอบเรอืใหมส่องลาํในไตรมาส 3/2556 

 อตุสาหกรรมโดยรวมมแีนวโนม้ปรบัตวัดขี ึน้ 
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อตัราคา่ระวางเรอืยงัอยูใ่นระดบัตํา่แตอ่ตัราการเตบิโตของกองเรอืชะลอลง 

ดชันบีอลตคิ (BDI) ในไตรมาส 2/2556 มคีา่เฉลีย่อยูเ่พยีง 796 จดุเทา่นัน้  ซึง่เป็น
อตัราทีล่ดลงจากไตรมาสที ่ 2/2555 ซึง่เคยทําสถติตํิา่ทีส่ดุในรอบ 25 ปีมาแลว้อกี 
8% โดยสว่นใหญเ่ป็นผลจากการปรับตวัลดลงในสว่นของเรอืขนาด Capesize และ 
Panamax เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมาคา่เฉลีย่ BDI ในไตรมาส 2 นีล้ดลง
16%  ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากอตัราเฉลีย่ของคา่ระวางเรอืขนาด Capesize ทีล่ดลง 53% 
จากไตรมาสกอ่นมาอยูท่ีร่ะดบั 6,058 เหรยีญสหรัฐตอ่วนั เนือ่งจากความตอ้งการ
ของเรอืประเภทนีไ้ดป้รับตวัลดลงตามฤดกูาลของการคา้ขายสนิแรเ่หล็ก ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการสง่ออกสนิแรเ่หล็กของบราซลิลดลง 24% ในเดอืนมกราคมเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัชว่งปลายปี 2555 ในขณะทีอ่ตัราสง่ออกสนิแรเ่หล็กของออสเตรเลยี
ก็ลดลงถงึ 8% ในชว่งเวลาเดยีวกนั อยา่งไรก็ดอีตัราเฉลีย่ของคา่ระวางเรอืขนาด 
Supramax เพิม่ขึน้ 6% และ Handysize เพิม่ขึน้ 7% จากไตรมาสกอ่น ซึง่เป็นผล
มาจากการสง่ออกธญัพชืจากลาตนิอเมรกิาทีเ่ตบิโตขึน้ โดยในปี 2556 บราซลิมกีาร
สง่ออกขา้วโพดเฉลีย่ประมาณ 3.5 ลา้นตนัตอ่เดอืน ซึง่มากกวา่ชว่งเวลาเดยีวกนั
ของปีกอ่น 3 เทา่ ในขณะทีก่ารสง่ออกถั่วเหลอืงก็ทําสถติสิงูสดุในชว่งทีผ่า่นมา  
อยา่งไรก็ดถีงึแมอ้ตัราคา่ระวางเรอืเฉลีย่ในไตรมาสนีสํ้าหรับเรอื Supramax จะ
ปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาสกอ่นเล็กนอ้ย แตก็่ยังอยูเ่พยีงแค ่ 8,084 เหรยีญสหรัฐตอ่
วนั สว่นเรอื Handysize อยูท่ี ่6,875 เหรยีญสหรัฐตอ่วนั ซึง่นับวา่เป็นอตัราทีตํ่า่มาก 
สง่ผลใหบ้รษัิทเรอืจํานวนมากตอ้งเผชญิกบัภาวะกระแสเงนิสดตดิลบ 
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อตัราคา่ระวางเรอืเฉลีย่ตํา่กวา่จดุคุม้ทนุ แตส่งูกวา่ตลาดโดยรวม 

โทรเีซนชปิป้ิง มผีลขาดทนุสทุธใินไตรมาส 2/2556 ที ่61 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกบั
ผลขาดทนุสทุธ ิ 47 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2555  รายไดจ้ากคา่ระวางเรอืในไตร
มาสนีอ้ยูท่ีร่ะดบั 1,118 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 49% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น โดยสว่นใหญ่
เป็นผลมาจากการเชา่เรอืเขา้มามากขึน้  ในไตรมาสนีโ้ทรเีซนชปิป้ิงมเีรอืใหบ้รกิาร
เฉลีย่ทัง้ส ิน้ 29.4 ลํา (แบง่เป็นเรอืทีเ่ป็นเจา้ของเอง 15.9 ลํา และเป็นเรอืเชา่ 13.5 
ลํา) เปรยีบเทยีบไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่เีรอืใหบ้รกิารเฉลีย่จํานวนทัง้ส ิน้ 
16.3 ลํา (แบง่เป็นเรอืทีเ่ป็นเจา้ของเอง 14.4 ลํา และเรอืเชา่ 1.9 ลํา) ซึง่การเชา่
เรอืเพิม่ขึน้ก็เพือ่รองรับฐานลกูคา้ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้  

อตัราคา่ระวางเรอืเฉลีย่ TCE ของโทรเีซนชปิป้ิงลดลงจากปีกอ่น 9% แตเ่พิม่ขึน้จาก
ไตรมาสกอ่น 15% ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัคา่ระวางเฉลีย่ของเรอืขนาด 
Supramax ซึง่เป็นตลาดเดยีวกบัเรอืสว่นใหญข่องโทรเีซนชปิป้ิง และเป็นมาตรฐาน
ทีโ่ทรเีซนชปิป้ิงใชเ้ป็นเกณฑว์ดัความสามารถ โดยคา่ระวางเรอืเฉลีย่ TCE ของเราที่
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Cash OPEX includes: 

 Owner expeses 

 Dry‐docking expenses 

 Admin expenses 

 Financial costs 

ระดบั 8,665 เหรยีญสหรัฐตอ่วนันัน้สงูกวา่คา่เฉลีย่ของตลาด Supramax โดยรวม 
7% ถงึแมว้า่ ขนาดเฉลีย่ของกองเรอืโทรเีซนจะมขีนาดเพยีง 90% ของขนาดเรอื 
Supramax ใน BSI เทา่นัน้  ซึง่หากปรับฐานใหเ้ทา่กนั อตัราคา่ระวางเรอืเฉลีย่ของ
โทรเีซนชปิป้ิงจะสงูกวา่ดชัน ีBSI ถงึ 19%  

ในไตรมาส 2/2556 นี ้ อตัราคา่ระวาง TCE เฉลีย่ของเรอืเชา่ตดิลบทีร่ะดบั 273 
เหรยีญสหรัฐตอ่วนั ซึง่เป็นตวัเลขทีส่ะทอ้นการลงทนุเชา่เรอืเขา้มาในชว่งแรก ซึง่
ตามปกตขิองการสง่สนิคา้ในสองสามเทีย่วแรกมักจะขาดทนุกอ่นทีเ่รอืจะสามารถเขา้
ไปทํางานในน่านน้ําทางแอตแลนตกิซึง่มอีตัราคา่ระวางเรอืทีส่งูขึน้  รายไดจ้ากเรอื
เชา่น่าจะดขี ึน้ใน 2 ไตรมาสขา้งหนา้ เนือ่งจากเรอืเหลา่นีจ้ะเขา้ไปทํางานในภมูภิาค
ทีม่คีา่ระวางเรอืสงูขึน้  สําหรับแผนการรกุตลาดแอตแลนตกิของโทรเีซนชปิป้ิงนัน้
ไดม้กีารเปิดสํานักงานขายแหง่ใหมเ่พิม่ขึน้ทีก่รงุโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์ เมือ่
เดอืนมกราคมทีผ่า่นมา โดยมกีารวา่จา้งทมีงานทีม่ปีระสบการณ์สงูสองคนมาประจํา 
นอกเหนอืจากทมีขายทีม่อียูเ่ดมิทีส่งิคโปร ์ 

โทรเีซนชปิป้ิงยังคงพยายามควบคมุตน้ทนุคํา่ใชจ้า่ยอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในไตรมาสนี ้
คา่ใชจ้า่ยในสว่นของการเป็นเจา้ของเรอื ซึง่เป็นสว่นทีใ่หญท่ีส่ดุของคา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสด อยูท่ีร่ะดบั 3,986 เหรยีญสหรัฐตอ่วนั เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 
6% เนือ่งจากมกีารจา่ยโบนัสใหก้บัลกูเรอื แตล่ดลง 6% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที่
แลว้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทางเทคนคิทีล่ดลง ซึง่คา่ใชจ้า่ยสว่นนีตํ้า่กวา่คา่เฉลีย่ของ
ตลาดซึง่อยูท่ีร่ะดบั 4,500-4,600 เหรยีญสหรัฐตอ่วนั  คา่ใชจ้า่ยในการนําเรอืเขา้
ซอ่มบํารงุยังคงลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง จากทีเ่คยสงูกวา่ 1,500 เหรยีญสหรัฐตอ่วนัเมือ่
ไตรมาสที ่1/2554 ลดลงมาเหลอื 658 เหรยีญสหรัฐตอ่วนัในไตรมาสนี ้ โดยเป็นผล
มาจากการมกีองเรอืทีอ่ายเุฉลีย่นอ้ยลง และการวางแผนซอ่มบํารงุเรอืโดยลกูเรอื
ในขณะเดนิเรอืทีด่ขี ึน้  คา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดอยูท่ีร่ะดบั 10,130 เหรยีญสหรัฐตอ่วนั
ในไตรมาสนี ้(ซึง่ลดลง 5% จากปีกอ่น และลดลง 3% จากไตรมาสทีแ่ลว้) โดยเป็น
การลดลงจากระดบัทีเ่คยสงูกวา่ 14,000  เหรยีญสหรัฐตอ่วนัในไตรมาส 4/2554 
แตย่ังสงูกวา่คา่ระวางเฉลีย่ TCE ของไตรมาสนี ้  สง่ผลใหโ้ทรเีซนชปิป้ิง มผีล
ขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ทีร่ะดบั 36 ลา้นบาท  
แตก่ารควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานทีเ่ป็นเงนิสดตอ่วนัใหตํ้า่กวา่ 6,000 
เหรยีญสหรัฐ ทําใหโ้ทรเีซนชปิป้ิงสามารถสรา้งกระแสเงนิสดไดใ้นทา่มกลางสภาวะ
คา่ระวางเรอืตกตํา่เชน่นี ้ โดยมผีลกําไรจากการดําเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่
เสือ่ม และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) 106 ลา้นบาท ผลของการควบคมุตน้ทนุนี ้จะ
สง่ผลใหโ้ทรเีซนชปิป้ิงพลกิกลบัทํากําไรได ้เมือ่สถานการณ์คา่ระวางเรอืปรับตวัขึน้ 

  Thoresen Shipping's income statement*
Baht millions 2QFY12 1QFY13 2QFY13 %yoy %qoq

Total revenues 753           1,211        1,118        49% ‐8%

Total costs 553           1,102        947           71% ‐14%

Gross profits 200           109           171           ‐14% 57%

%Gross margins 27% 9% 15% ‐11% 6%

SG&A 68             65             65             ‐4% 0%

EBITDA 132           44             106           ‐20% 144%

%EBITDA margins 18% 4% 9% ‐8% 6%

EBIT (7)              (94)            (36)            ‐389% 62%
*as consolidated on TTA's P&L  
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  Average Daily Operating Results (USD/Day)
 USD/Day   2Q FY12 1Q FY13 2Q FY13 %yoy %qoq

 USD/THB Rate (Daily Average)   31.00 30.68 29.80                ‐4% ‐3%

 Time charter equivalent (TCE Rate)*  $9,515 $7,540 $8,665 ‐9% 15%

     TCE Rate of Owned Fleet   $9,673 $7,759 $8,938 ‐8% 15%

     TCE Rate of Chartered‐In   ‐$158 ‐$218 ‐$273 ‐73% ‐25%

 Vessel operating expenses (owner expenses) $3,773 $4,257 $3,986 6% ‐6%

 Dry‐docking expenses   $925 $812 $658 ‐29% ‐19%

 General and administrative expenses   $1,639 $1,484 $1,529 ‐7% 3%

 Financial costs, net $207 ‐$211 ‐$256 ‐224% ‐21%

 Depreciation   $4,087 $4,087 $4,213 3% 3%

 Operating earnings* ‐$1,116 ‐$2,889 ‐$1,465 ‐31% 49%

**Restated in compliance with IFRS

*The per day basis is calculated based on available service days.  
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Fleet data summary
2Q FY12 1Q FY13 2Q FY13 %yoy %qoq

Average DWT   43,925 45,532 45,593 4% 0%

Calendar days for owned fleet
 (1) 

1,365 1,493 1,440 5% ‐4%

Available service days for owned fleet
 (2)

1,339 1,437 1,436 7% 0%

Operating days for owned fleet
 (3) 

1,308 1,437 1,428 9% ‐1%

Owned fleet utilisation
 (4) 

97.7% 100.0% 99.5% 2% 0%

Voyage days for chartered‐in fleet   171 1,189         1,216 610% 2%

Average number of vessels
 (5)  

16.3 28.5 29.4 81% 3%
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รบัมอบเรอืสองลาํในไตรมาส 3/2556 

ณ สิน้สดุไตรมาส 2/2556 กองเรอืของโทรเีซนชปิป้ิงมจํีานวนเรอืทัง้ส ิน้ 16 ลํา 
(แบง่เป็น Handymax 8 ลํา และ Supramax 8 ลํา) มอีายเุฉลีย่ที ่ 10.5 ปี และมี
ระวางบรรทกุเฉลีย่ 45,593 เดทเวทตนั  ทัง้นี ้โทรเีซนชปิป้ิงยังคงมองหาโอกาสใน
การขยายกองเรอืและปรับปรงุกองเรอืใหท้ันสมัยในชว่งทีร่าคาสนิทรัพยอ์ยูท่ีจ่ดุ
ตํา่สดุของวฎัจักรเพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว ซึง่เงนิสว่นหนึง่
ทีไ่ดม้าจากการเพิม่ทนุของ TTA เมือ่เดอืนมนีาคม 2556 จะนํามาใชเ้ป็นสว่นทนุใน
การซือ้เรอื  อยา่งไรก็ดกีารหาเงนิกูใ้นชว่งนีค้อ่นขา้งลําบากเนือ่งจากมกีารเขม้งวด
กบัการใหเ้ครดติวงเงนิกูใ้นตลาดสําหรับอตุสาหกรรมชปิป้ิง 

โทรเีซนชปิป้ิงจะรับมอบเรอือกีสองลําซึง่ไดแ้ก ่ เรอืเอ็มว ี ซเิมอรก์ และ เรอืเอ็มว ี
ทอร ์บรซี  ในชว่งไตรมาส 3/2556  เรอืเอ็มว ีซเีมอรก์ เป็นเรอื Supramax มอืสอง
ขนาด 54,881 เดทเวทตนัสรา้งโดยอูต่อ่เรอืโอชมิาเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2548  
ในขณะที ่ เรอืเอ็มว ีทอร ์บรซี เป็นเรอื Supramax ทีส่ัง่ตอ่ใหมข่นาด 53,464 เดท
เวทตนั ทีส่ัง่ตอ่ไวต้ัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2550 กบัอูต่อ่เรอื Vietnam Shipbuilding 
Industry Group (Vinashin) โดยเป็นเรอืรุน่เดยีวกบัเรอืเอ็มว ีทอร ์ เบรฟ ทีเ่พิง่สง่
มอบไปเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2555 ทีผ่า่นมา 

 

 

อตุสาหกรรมโดยรวมมแีนวโนม้ปรบัตวัดขี ึน้  

โดยปกตชิว่งระหวา่งเดอืนมกราคม-มนีาคม นับเป็นชว่งโลวซ์ซีนัของธรุกจิเรอืขนสง่
สนิคา้แหง้แบบเทกอง และคา่ระวางของเรอืขนสง่สนิคา้แหง้แบบเทกองมักจะ
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Source: Drewry and Marsoft 

ปรับตวัสงูขึน้หลงัจากผา่นพน้เทศกาลตรษุจนีไปแลว้  โดยในชว่งทีผ่า่นมาของไตร
มาสที ่ 3/2556 ดชัน ี BDI ปรับตวัสงูขึน้ 10% และอตัราคา่ระวางสําหรับเรอื 
Supramax ก็เพิม่สงูขึน้ 16% จากไตรมาส 2/2556 ซึง่น่าจะสง่ผลใหบ้รรยากาศ
ของการขนสง่ในไตรมาส 3 นีด้ขี ึน้ 

เมือ่ดดูา้นอปุสงค ์พบวา่การเก็บเกีย่วธญัพชืของลาตนิอเมรกิาทีเ่พิม่ขึน้ในปีนี ้มสีว่น
ชว่ยใหม้กีจิกรรมการขนสง่ทางเรอืเพิม่มากขึน้ จากทีเ่คยมกีารขนสง่สงูสดุในเดอืน
เมษายน แตใ่นปีนีก้ลบัขยายมาจนเดอืนพฤษภาคม ซึง่ปัจจัยดงักลา่วนีม้สีว่นชว่ย
กระตุน้อตัราคา่ระวางในสว่นของ Panamax, Supramax และ Handysize ไดบ้า้ง  
อยา่งไรก็ด ีมารซ์อฟต ์คาดวา่การเพิม่ขึน้ของคา่ระวางเรอืจะคอ่ยๆ แผว่ลง โดยสว่น
หนึง่เป็นผลมาจากการเตบิโตของกองเรอืทีย่ังมอียู ่ และสว่นหนึง่เป็นผลมาจากการ
ทรงตวัของการคา้ขายธญัพชื และความหนาแน่นของทา่เรอืทีล่ดลง ในทางกลบักนั 
มารซ์อฟต ์ คาดวา่ การคา้ขายสนิแรเ่หล็กจะกลบัมาคกึคกัมากขึน้ในชว่งทีเ่หลอืของ
ปี 2556 ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการเพิม่การนําเขา้จากจนี นอกจากนีก้ารคอ่ยๆ 
ปรับตวัดขี ึน้ของเศรษฐกจิโลกก็น่าจะชว่ยกระตุน้อปุสงคข์องการคา้ขายนอกประเทศ
จนีดว้ยเชน่กนั  

สว่นทางดา้นอปุทาน พบวา่มกีารสัง่ตอ่เรอืเพิม่ขึน้ในไตรมาส 2/2556 โดยเฉพาะใน
เรอืขนาด Capesize มกีารยนืยันคําสัง่ตอ่เรอืจํานวน 20 ลํา ในเดอืนมกราคมและ
กมุภาพันธ ์ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัยอดการสัง่ตอ่เรอืขนาด Capesize จํานวนทัง้ส ิน้ 30 
ลําตลอดทัง้ปี 2555  ซึง่เรอืทัง้หมดทีเ่พิง่สัง่ตอ่นีใ้นไตรมาส 2 นี ้ จะมกํีาหนดรับ
มอบในปี 2558  ดงันัน้ หากดจํูานวนคําสัง่ตอ่เรอืทีย่นืยนัแลว้ มคีวามเป็นไปไดว้า่ 
การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมใน 2-3 ปีขา้งหนา้อาจจะไมส่งูมากนัก   

ถงึแมว้า่จะมคํีาสัง่ตอ่เรอืเพิม่มากขึน้ในชว่งทีผ่า่นมา แตอ่ตัราการเตบิโตของกองเรอื
ขนสง่สนิคา้แหง้แบบเทกองก็น่าจะยังลดลงในชว่ง 2-3 ปีขา้งหนา้นี ้ และน่าจะเป็น
ปัจจัยสําคญัทีทํ่าใหต้ลาดโดยรวมฟ้ืนตวั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากทีก่องเรอืเคย
เตบิโตมากกวา่ 10% ตอ่ปีในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา  การสง่มอบเรอืน่าจะลดลง
อยา่งมากในชว่งนี ้ โดยลดจาก 95 ลา้นเดทเวทตนั มาเหลอื 67 ลา้นเดทเวทตนั 
ในขณะทีก่ารปลดระวางเรอืยังคงสงูอยูใ่นระดบั 35 ลา้นเดทเวทตนั 
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กลุม่ธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐาน Highlights 

 อกีหนึง่ไตรมาสทีท่า้ทายสาํหรบั UMS 

 ยกเลกิคาํส ัง่ปิดโรงงานสมทุรสาคร คาดวา่จะเปิดดาํเนนิการไดใ้นไตรมาส 3/2556 

 บาคองโคยงัคงสรา้งผลงานไดด้ ี 

 เปิดตวัคลงัสนิคา้แหง่ใหมใ่นเดอืนกมุภาพนัธ ์
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อกีหนึง่ไตรมาสทีท่า้ทายสาํหรบั UMS 

ในไตรมาส 2/2556 UMS ยังคงตอ้งดําเนนิงานจากโรงงานทีอ่ยธุยาเพยีงแหง่เดยีว 
เพราะโรงงานทีส่มทุรสาครยังคงปิดอยู ่  UMS มรีายไดท้ัง้ส ิน้ 409 ลา้นบาท ลดลง 
61% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น สอดคลอ้งกบัปรมิาณถา่นหนิทีข่ายลดลง 
62% จากปีกอ่น  UMS ขายถา่นหนิไปประมาณ 163,000 ตนัในไตรมาสนี ้ เมือ่
เทยีบกบั 428,000 ตนัเมือ่ปีทีแ่ลว้ หากเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา ในไตร
มาสนี ้ รายไดล้ดลง 19% ในขณะทีย่อดขายลดลง 8% UMS เรง่ระบายถา่นหนิ
ขนาด 0-5 มม.ไปในหลายไตรมาสทีผ่น่มา เพือ่ลดขนาดของกองสตอ๊คถา่นหนิ อนั
เป็นหนึง่ในเงือ่นไขสําคญัทีท่างจังหวดัสมทุรสาครกําหนดไว ้ สําหรับการอนุญาต
ใหก้ลบัมาเปิดโรงงานถา่นหนิไดอ้กีครัง้  เนือ่งจากในไตรมาสนีม้กีารลดการขาย
ถา่นหนิขนาด 0-5 มม.ไปอยา่งมากจาก 181,000 ตนัหรอื 42% ของปรมิาณถา่น
หนิทีข่ายทัง้หมดในไตรมาส 2/2555 เหลอืเพยีง 23,000 ตนั หรอืเพยีง 14% ของ
ปรมิาณถา่นหนิทีข่ายในไตรมาส 2/2556นี ้สง่ผลใหอ้ตัรากําไรเบือ้งตน้ปรับตวัดขี ึน้ 
10% จากปีกอ่นมาอยูท่ี ่ 21% UMS มกํีาไรจากการดําเนนิงานกอ่นหกัภาษี 
ดอกเบีย้ คา่เสือ่ม และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) ที ่ 6 ลา้นบาท ในขณะทีม่ผีล
ขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 10 ลา้นบาท เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัผลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เสือ่ม และ
คา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) และ ผลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้และ
ภาษี (EBIT) ที ่15 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาทตามลําดบัในไตรมาส 2/2556 UMS 
มผีลขาดทนุสทุธทิัง้ส ิน้ 16 ลา้นบาท ลดลงจาก 43 ลา้นบาทของชว่งเดยีวกนัของ
ปีกอ่น 

UMS' income statement*
Baht millions 2QFY12 1QFY13 2QFY13 %yoy %qoq

Total revenues 1,044        503           409           ‐61% ‐19%

Total costs 930           383           323           ‐65% ‐16%

Gross profits 114           120           87             ‐24% ‐28%

%Gross margins 11% 24% 21% 10% ‐3%

SG&A 129           82             81             ‐37% ‐2%

EBITDA (15)            38             6               141% ‐84%

%EBITDA margins ‐1% 8% 1% 3% ‐6%

EBIT (35)            22             (10)            72% ‐146%
*as consolidated on TTA's P&L  

  ยกเลกิคาํส ัง่ปิดโรงงานสมทุรสาคร คาดวา่จะเปิดดาํเนนิงานไดใ้นไตรมาส 
3/2556 
เมือ่วนัที ่ 29 เมษายนทีผ่า่นมา ทางจังหวดัสมทุรสาครก็ไดม้คํีาสัง่ยกเลกิ การปิด
โรงงานทีส่มทุรสาครเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากทีต่อ้งปิดดําเนนิการไปนานกวา่ 
21 เดอืน  ซึง่ UMS ไดเ้รง่ดําเนนิการเรือ่งขออนุญาตกิารประกอบกจิการโรงงานตอ่
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สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวดัทันท ี ซึง่คาดวา่น่าจะไดรั้บอนุมัตภิายในเดอืน
พฤษภาคมนี ้ ซึง่เมือ่ไดรั้บอนุมัตแิลว้ UMS จะเริม่ขนสง่ถา่นหนิเขา้สูโ่รงงานที่
สมทุรสาครเพือ่ทําการคดัขนาดและจัดจําหน่าย อยา่งไรก็ด ี UMS ยังไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใหใ้ชท้า่เรอืเพือ่ขนสง่ ดงันัน้ ตน้ทนุคา่ขนสง่จะยังไมล่ดลงอยา่งชดัเจน
จนกวา่จะสามารถกลบัเปิดทา่เรอืไดอ้กีครัง้ แตส่ถานการณ์โดยรวมน่าจะดขีึน้กวา่
การดําเนนิงานจากโรงงานแหง่เดยีวทีอ่ยธุยา  ซึง่ทําใหเ้กดิตน้ทนุคา่ขนสง่ขา้ม
จังหวดัจากการขนถา่นหนิจากอยธุยามาใหก้บัลกูคา้ในบรเิวณจังหวดัสมทุรสาคร
และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ทัง้นี ้ UMS ไดพ้จิารณาหามาตรการตา่งๆ ในการชว่ยเพิม่กําไร
ในสถานการณ์ดงักลา่วนี ้ เชน่ การขายถา่นหนิทีม่คีา่ความรอ้นสงูขึน้ ซึง่มักจะมี
อตัรากําไรขัน้ตน้ทีค่อ่นขา้งสงู  นอกจากนี ้ UMS กําลงัหาแนวทางใหม่ๆ  ในการ
ปรับปรงุการทํากําไรในระยะยาว ซึง่จะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป 
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บาคองโคยงัคงสรา้งผลงานไดด้ ี

บาคองโคยังคงมผีลงานทีด่ใีนไตรมาสนี ้โดยมกํีาไรสทุธ ิ46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปีกอ่น 31%  รายไดอ้ยูท่ี ่ 655 ลา้นบาท ลดลง 2% จากปีกอ่น เนือ่งมาจากราคา
ขายทีตํ่า่กวา่เดมิเล็กนอ้ย  ในไตรมาสนี ้ บาคองโคขายปุ๋ ยและผลติภณัฑด์แูลพชื
ภณัฑท์ัง้หมด 40,000 ตนั เพิม่ขึน้ 12% จากยอดขายของไตรมาสเดยีวกนัเมือ่ปีที่
แลว้  ปุ๋ ย NPK คดิเป็น 95% ของยอดขายทัง้หมด  ถงึแมร้าคาขายจะปรับตวัลดลง
เล็กนอ้ย แตอ่ตัรากําไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 4.7% มาอยุท่ีร่ะดบั 14.6% ซึง่เป็นผลมาจาก
ความสามารถในการซือ้วตัถดุบิไดใ้นราคาตํา่ในไตรมาสนี ้  กําไรจากการดําเนนิงาน
กอ่นหกัภาษี ดอกเบีย้ คา่เสือ่ม และคา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) อยูท่ี ่ 65 ลา้นบาท 
และ กําไรจากการดําเนนิงานกอ่นหกัดอกเบีย้และภาษี (EBIT) อยูท่ี ่ 62 ลา้นบาท 
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัเมือ่ปีทีผ่า่นมาซึง่อยูท่ี ่ 43 ลา้นบาท และ 39 ลา้น
บาทตามลําดบั 

Baconco's income statement*
Baht millions 2QFY12 1QFY13 2QFY13 %yoy %qoq

Total Revenues 667          770          655          ‐2% ‐15%

Total costs 601          655          559          ‐7% ‐15%

Gross profits 66            116          96            45% ‐17%

%Gross margins 10% 15% 15% 5% 0%

SG&A 23            26            31            34% 20%

EBITDA 43            90            65            51% ‐28%

%EBITDA margins 6% 12% 10% 3% ‐2%

EBIT 39            87            62            58% ‐29%
*as consolidated on TTA's P&L  
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บาคองโคยังคงขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยการคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม ่ และขยาย
ตลาดไปยังภมูภิาคอืน่ โดยลา่สดุไดม้กีารเปิดตวัปุ๋ ยทีค่ดิคน้มาเพือ่การปลกูกาแฟ
โดยเฉพาะ  ปัจจบุนับาคองโคสง่ออกปุ๋ ยไปขายยังประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละแอฟรกิาและกําลงัอยูร่ะหวา่งการสํารวจตลาดสง่ออกเพิม่เตมิ          
การขยายตลาดสง่ออกเป็น หนึง่ในกลยทุธท์ีบ่าคองโคจะใหค้วามสําคญัในปีนี ้ 
ทัง้นีบ้าคองโคตอ้งการทีจ่ะมรีายไดจ้ากการสง่ออกในสกลุเงนิสหรัฐในระดบัที่
ใกลเ้คยีงกบัรายจา่ยในการซือ้วตัถดุบิซึง่ใชส้กลุเงนิสหรัฐเชน่เดยีวกนั ซึง่เป็น
วธิกีารป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบจากความผัน
ผวนของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงนิของเวยีดนามกบัสหรัฐทีม่ตีอ่ผล
ประกอบการ 

 



 

Ref No. COR:EL13014t/UP 

TTA: บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) 

ผลประกอบการไตรมาสที ่2 ของรอบปีบญัช ี2556 
เดอืนมกราคม 2556 – เดอืนมนีาคม 2556

 

 
 

Page | 10TTA | 2QFY13 Earnings Release 

เปิดตวัคลงัสนิคา้แหง่ใหมใ่นเดอืนกมุภาพนัธ ์

หลงัจากการกอ่สรา้งคลงัสนิคา้แหง่ใหมข่นาด 27,000 ตารางเมตรเสร็จสมบรูณ์
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยในเดอืนมกราคม 2556 ปัจจบุนั บาคองโคก็มคีลงัสนิคา้รวมกนั
ทัง้ส ิน้ 3 แหง่ ประกอบดว้ย คลงัสนิคา้บาคองโคหมายเลข 1, 3 และ 5 ซึง่มพีืน้ที่
รวมกนัทัง้ส ิน้ 37,000 ตารางเมตร มขีดีความสามารถในการรองรับสนิคา้รวมกนั 
140,000 เมตรกิตนั ปัจจบุนั คลงัสนิคา้บาคองโคหมายเลข 5 (ซึง่เพิง่เปิดตวัไป
เมือ่เดอืนกมุภาพันธท์ีผ่า่นมา) ไดถ้กูจับจองพืน้ทีไ่ปแลว้ถงึ 75%   สว่นในภาพรวม 
คลงัสนิคา้ทกุแหง่ของบาคองโคมลีกูคา้เชา่พืน้ทีไ่ปแลว้รวมกนัทัง้ส ิน้ถงึ 80% ใน
ไตรมาส 2/2556 นี ้และจากการเปิดตวัคลงัสนิคา้แหง่ใหมน่ี ้ รายไดจ้ากการใหเ้ชา่
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้ของบาคองโคสงูขึน้กวา่ปีกอ่นถงึ 70% แตร่ายไดใ้นสว่นนีย้ังนับวา่
นอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัรายไดจ้ากการขายปุ๋ ยและผลติภณัฑด์แูลพชืภณัฑ ์ ทัง้นี ้เมือ่
รวมคลงัสนิคา้หมายเลข 5 ทีเ่พิง่เปิดตวัไป กลุม่บรษัิทของ TTA ในเวยีดนามมี
พืน้ทีค่ลงัสนิคา้รวมกนัทัง้ส ิน้ 53,000 ตารางเมตร ซึง่มขีดีความสามารถในการ
รองรับสนิคา้รวมกนัถงึเกอืบ 190,000 เมตรกิตนั 

 

TTA ยงัคงมุง่มั่นทีจ่ะดําเนนิกลยทุธใ์นการใหบ้รกิารโลจสิตแ์บบครบวงจรใน
เวยีดนามตอนใต ้  การลงทนุในบาคองโค โทรเีซน วนิามา โลจสิตกิส ์  และ   บา
เรยีเซเรส ซึง่แตล่ะธรุกจิตา่งก็มคีวามแตกตา่งแตก็่ชว่ยสนับสนุนซึง่กนัและกนั ทํา
ใหก้ลุม่ธรุกจิของ TTA กลายเป็นผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจรทีส่ามารถ
ใหบ้รกิารการขนสง่ทัง้ทางบกและทางทะเล บรกิารคลงัสนิคา้ บรกิารพืน้ทีบ่รรจุ
ภณัฑ ์บรกิารสง่สนิคา้ และบรกิารทางศลุกากร  ซึง่บรกิารโลจสิตกิสเ์หลา่นีเ้ป็นตวั
ชว่ยสนับสนุนการเตบิโตของทา่เรอืน้ําลกึบาเรยีเซเรส ซึง่ TTA ถอืหุน้อยู ่20% ได ้
เป็นอยา่งด ี  โดยในไตรมาส 2/2556 นี ้ บาเรยีเซเรส สรา้งผลกําไรใหก้บั TTA 
ทัง้ส ิน้ 7 ลา้นบาท 
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กลุม่ธรุกจิพลงังาน  Highlights 

 รายไดน้อ้ยกวา่ทีค่วรเนือ่งจากเรอืขดุเจาะ MTR-2 ตอ้งเขา้ตรวจสภาพบํารงุรกัษา 

 แนวโนม้เชงิบวกสาํหรบัธรุกจิเรอืขดุเจาะและวศิวกรรมใตท้ะเล 

 ประกาศแผนการเพิม่ทนุไปในเดอืนมนีาคม 

 

 

 

รายไดน้อ้ยกวา่ทีค่วรเนือ่งจากเรอืขดุเจาะ MTR-2 ตอ้งเขา้ตรวจสภาพ
บํารงุรกัษา 

เมอรเ์มดรายงานผลขาดทนุสทุธ ิ69 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2556 โดยสาเหตหุลกั
เนือ่งจากเรอืขดุเจาะหนึง่ในจํานวนสองลําไดเ้ขา้รับการตรวจสภาพตลอดทัง้ไตรมาส 
ทัง้นี ้ เรอืขดุเจาะ MTR-2 เขา้รับการตรวจสภาพบํารงุรักษา (special periodic 
survey) ตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2555 ถงึเดอืนเมษายน 2556 ดงันัน้จงึไมม่รีายได ้
ใดๆ จากเรอืในชว่งเวลาดงักลา่ว แตย่ังคงมคีา่ใชจ้า่ยจากการดําเนนิงานเกดิขึน้
ตามปกตใินไตรมาส 2/2556 

ในไตรมาส 2/2556 เมอรเ์มดมรีายไดร้วมทัง้ส ิน้ 1,394  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตร
มาสเดยีวกนัของปีกอ่น 40%  จากการเริม่งานบรกิารประดาน้ําตามสญัญาทีทํ่าไวก้บั 
Saudi Aramco แตล่ดลง 14% เมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่นหนา้ เนือ่งจากความไม่
พรอ้มในการใชง้านของสนิทรัพยสํ์าคญัของเมอรเ์มดหลายรายการ โดยในไตรมาส 
2/2556 เรอืขดุเจาะ MTR-2 เขา้รับการตรวจสภาพบํารงุรักษา เรอืเอ็มว ี เอ็นเดฟ
เวอร ์ และเรอืเมอรเ์มด คอมมานเดอร ์ เขา้อูแ่หง้ ในขณะทีเ่รอืเมอรเ์มด เอเชยีน่าก็
เขา้รับการปรับปรงุประสทิธภิาพเพือ่ใหพ้รอ้มทํางานตามสญัญาวา่จา้งงานทีทํ่าไวก้บั 
Saudi Aramco จากการทีเ่มอรเ์มดยังมภีาระคา่ใชจ้า่ยจากการดําเนนิงานของเรอืขดุ
เจาะ MTR-2 ตามปกต ิ ทัง้ยงัตอ้งมตีน้ทนุคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหบ้รกิารสญัญาวา่จา้งงาน
กบั  Saudi Aramco สง่ผลใหอ้ตัรากําไรขัน้ตน้ของเมอรเ์มด ลดลง 17% จากปีกอ่น 
เป็น 11% เมอรเ์มดจงึมผีลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอ่นหกัคา่เสือ่ม ดอกเบีย้และ
ภาษี (EBITDA) ที ่ 20 ลา้นบาทและผลขาดทนุจากการดําเนนิงานหลงัหกัคา่เสือ่ม 
ดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 234 ลา้นบาท  

บนสมมตฐิานคา่เชา่เรอืขดุเจาะ MTR-2 ที ่ 88,000 ดอลลารส์หรัฐตอ่วนั รายไดท้ี่
หายไปในชว่งไตรมาส 2/2556 จากการทีเ่รอืขดุเจาะ MTR-2เขา้รับการตรวจสภาพ
บํารงุรักษาสงูถงึ 236 ลา้นบาท ซึง่เงนิจํานวนนีส้ว่นใหญน่่าจะชว่ยเพิม่กําไรขัน้ตน้
ของเมอรเ์มด เนือ่งจากเมอรเ์มดรับรูค้า่ใชจ้า่ยจากการดําเนนิงานของเรอืขดุเจาะ 
MTR-2ไปแลว้ 

Mermaid's income statement*
Baht millions 2QFY12 1QFY13 2QFY13 %yoy %qoq

Total Revenues 996              1,618           1,394           40% ‐14%

Total costs 716              1,186           1,235           72% 4%

Gross profits 280              432              159              ‐43% ‐63%

%Gross margins 28% 27% 11% ‐17% ‐17%

SG&A 145              169              179              24% 6%

EBITDA 135              264              (20)               ‐115% ‐107%

%EBITDA margins 14% 16% ‐1% ‐15% ‐15%

EBIT (56)               68                (234)             ‐322% ‐446%
*as consolidated on TTA's P&L  
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แนวโนม้เชงิบวกสาํหรบัธรุกจิเรอืขดุเจาะและวศิวกรรมใตท้ะเล 

ผลประกอบการทลีดลงของเมอรเ์มดในไตรมาส 2/2556 ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึแนวโนว้ที่
คอ่นขา้งดขีองบรษัิท สําหรับธรุกจิวศิวกรรมใตท้ะเล อปุสงคข์องเรอืบรกิารนอก
ชายฝ่ังเพิม่สงูขึน้ เรอืวศิวกรรมใตท้ะเลซึง่ประกอบดว้ยเรอืสนับสนุนงานนักประดาน้ํา 
(Dive Support Vessel) และเรอืสนับสนุนยานควบคมุระยะไกล (Remotely 
Operated Vehicle) กําลงัไดรั้บความตอ้งการสงูในหลายๆ ภมูภิาค ธรุกจิเรอื
วศิวกรรมใตท้ะเลไดรั้บการจา้งงานดว้ยอตัราคา่จา้งรายวนัทีส่งูขึน้เนือ่งจากเมอรเ์มด
ใหบ้รกิารทีม่มีลูคา่เพิม่และมอีายสุญัญาจา้งงานทีย่าวขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากสญัญา
วา่จา้งงานตา่งๆของเมอรเ์มดในชว่งทีผ่า่นมา อยา่งไรก็ดสีญัญาจา้งงานของเมอร์
เมดบางสญัญายังคงเป็นสญัญาระยะสัน้และอาจถกูเปลีย่นแปลงอยา่งกระทนัหนัตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ เมอรเ์มดจงึยังคงมุง่เนน้ทีก่ารหาสญัญาเพือ่ผลกําไรตอ่ลํา
เรอืทีส่งูขึน้และระยะเวลาของสญัญาวา่จา้งเรอืทีย่าวนานขึน้ในตลาดทีม่กีารเตบิโต
สงู เชน่ ตะวนัออกกลางและยโุรป และจากการทีส่ภาวะเศรษฐกจิโลกมเีสถยีรภาพ
มากขึน้  แนวโนม้ของอตุสาหกรรมน้ํามันและกา๊ซจงึยังน่าจะเป็นบวกในอกี 12 เดอืน
ขา้งหนา้ ซึง่จะทําใหอ้ตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืและอตัราคา่เชา่เรอืรายวนัสงูขึน้ 

แนวโนม้ของธรุกจิเรอืขดุเจาะของเมอรเ์มดก็เป็นเชงิบวกเชน่กนั ตลาดเรอืขดุเจาะ
แบบทอ้งแบนเป็นตลาดเฉพาะ (niche market) ซึง่มอีปุทานทั่วโลกอยูป่ระมาณ 35 
ลํา อปุสงค-์อปุทานของตลาดเรอืขดุเจาะทอ้งแบนมแีนวโนม้ทีด่ ี ดงัจะเห็นไดจ้าก
อตัราคา่เชา่เรอืรายวนัและอตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอื โดยในสว่นของเมอรเ์มดนัน้
เรอืขดุเจาะ MTR-1 ยังคงปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเรอืสนับสนุนการทํางานนอกชายฝ่ัง 
(accommodation barge support unit) อยูใ่นประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่สญัญา
ปัจจบุนัจะสิน้สดุลงในเดอืนกรกฎาคม 2556 และเมอรเ์มดกําลงัวางแผนการตลาด
เพือ่ใหเ้รอืขดุเจาะ MTR-1 ไดค้งทําหนา้ทีเ่ป็นเรอืสนับสนุนการทํางานนอกชายฝ่ัง
ตอ่ไปหลงัจากสญัญาปัจจบุนัสิน้สดุลง สว่นเรอืขดุเจาะ MTR-2 ไดเ้ขา้รับการตรวจ
สภาพบํารงุรักษาตามระยะเวลาในประเทศสงิคโปรเ์สร็จสิน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ย  และได ้
เริม่ปฏบิตังิานตามสญัญา มรีะยะเวลาวา่จา้งงาน 2 ปี ในประเทศอนิโดนเีซยีใน
สปัดาหน์ี ้

ความตอ้งการใชง้านของเรอืขดุเจาะแบบสามขา (jack-up rig) ปรับตวัดขี ึน้ทั่วโลก 
ความตอ้งการใชง้านของเรอืขดุเจาะแบบสามขาประสทิธภิาพสงูยังคงแข็งแกรง่ใน
ภมูภิาคสําคญัทั่วโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแถบเอเชยีและตะวนัออกกลาง เมอรเ์มด
คาดวา่จะไดรั้บผลกําไรจากบรษัิท เอเชยี ออฟชอร ์ดรลิลิง่ จํากดั (“AOD”) ซึง่เมอร์
เมดถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 33.8 ในปีงบประมาณหนา้เป็นตน้ไป ทัง้นี ้ AOD ไดรั้บมอบเรอื
ขดุเจาะแบบ 3 ขาสองลํา คอืเรอื AOD I  และเรอื AOD II เมือ่วนัที ่ 31 มกราคม 
2556 และ 17 เมษายน 2556 ตามลําดบั AOD I ไดเ้ริม่ปฏบิตังิานตามสญัญาใน
เดอืนเมษายน ในขณะที ่AOD II จะเริม่ในปลายเดอืนมถินุายน 2556 เรอืลําสดุทา้ย 
AOD III มกํีาหนดรับมอบเรอืในเดอืนมถินุายน 2556 จะเห็นไดว้า่ AOD จะใชเ้วลา
ในปีงบประมาณนีใ้นการทยอยรับสง่มอบเรอืขดุเจาะ รวมถงึเคลือ่นยา้ยเรอืขดุเจาะ
และเริม่ดําเนนิการตามสญัญา 

 
 

 

 

Mermaid Asiana 
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ประกาศแผนการเพิม่ทนุไปในเดอืนมนีาคม 

เมือ่วนัที ่ 20 มนีาคม 2556 เมอรเ์มดไดป้ระกาศแผนการเพิม่ทนุประมาณ 176.1 
ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์ โดยการออกหุน้เพิม่ทนุทีโ่อนขายไมไ่ด ้ จําหน่ายสทิธไิมไ่ด ้
(Non-Renounceable) และไมม่กีารรับประกนัการจําหน่าย  (Non-Underwritten) 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของเมอรเ์มดตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Shares) และใหแ้ก่
บคุคลในวงจํากดั (private placement)โดยเมอรเ์มดจะเสนอขายหุน้สามัญใหม่
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของเมอรเ์มดจํานวนไมเ่กนิ 628.8 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของ
จํานวนหุน้ทีม่อียูข่องเมอรเ์มด ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.28 เหรยีญสงิคโปร ์ซึง่การ
เพิม่ทนุในครัง้นีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศสงิคโปร ์
เมอรเ์มดจะนําเงนิทีไ่ดรั้บจากการขายหุน้เพิม่ทนุนีไ้ปใชสํ้าหรับการซือ้เรอืขดุเจาะ
ใหมจํ่านวน 2 ลําและการลงทนุอืน่ๆ ทัง้นี ้TTA ไดต้กลงทีจ่ะเขา้ซือ้หุน้เพิม่ทนุนีเ้ต็ม
จํานวน 
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กลุม่ธรุกจิการลงทนุ   
TTA เป็นบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้เพือ่การลงทนุในธรุกจิทีสํ่าคญั 4 ธรุกจิทีม่วีฎัจักรทีแ่ตกตา่งกนั  นโยบาย
ของบรษัิทเกีย่วกบัการลงทนุคอืการเฝ้าจับความเคลือ่นไหวของตลาดในธรุกจิหลกัอยา่งใกลช้ดิ เพือ่มองหาโอกาสใน
การลงทนุทีจ่ะนํามาซึง่ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ในอนาคตจากธรุกจิหลกัทีไ่ดล้งทนุไปแลว้   

ปัจจบุนั ราคาเรอืขนสง่สนิคา้แหง้แบบเทกองไดป้รับตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง อนัเป็นผลมาจากสภาวะตกตํา่ของ
อตุสาหกรรมนีท้ีเ่กดิขึน้มาตัง้แตปี่ 2551 จากปัญหาความไมส่มดลุของอปุสงคแ์ละอปุทานในตลาด  ในขณะเดยีวกนั 
ในสว่นของภาคธรุกจิการใหบ้รกิารน้ํามันและกา๊ซของเมอรเ์มดกําลงัสง่สญัญาณอยูใ่นชว่งภาวะขาขึน้ตอ่ไปอกีเป็นเวลา
หลายปี เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยในการสํารวจและผลติของบรษัิทน้ํามันและกา๊ซ (Exploration & Production – E&P) คาด
วา่ยังคงปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  จากการสํารวจกบับรษัิทน้ํามันและกา๊ซจํานวน 463 แหง่ โดย Dahlman Rose พบวา่ 
มกีารคาดการณ์วา่ คา่ใชจ้า่ย E&P จะเพิม่ขึน้ 5.5% ทําสถติสิงูสดุถงึ  645 พันลา้นเหรยีญสหรัฐในปี 2556 นี ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สําหรับพืน้ทีใ่นแถบบรเิวณเอเชยี และตะวนัออกกลางจะมอีตัราการเตบิโตทีส่งูกวา่ 10%  และใน
ภาพรวมของตลาด แลว้ ขณะนีกํ้าลงัอยูใ่นชว่งระยะตน้ ถงึกลางของวฎัจักรของอตุสาหกรรมนี ้ เนือ่งจากมกีาร
คาดการณ์วา่ ราคาน้ํามันทั่วโลกจะยังคงอยูใ่นระดบัสงูเชน่นีต้อ่ไป   

ดงันัน้จงึเชือ่ไดว้า่การลงทนุในสองธรุกจิหลกั ซึง่ไดแ้ก ่ ธรุกจิเรอืขนสง่สนิคา้แหง้แบบเทกอง และธรุกจิการใหบ้รกิาร
นอกชายฝ่ังในชว่งเวลาทีเ่หมาะสมเชน่นีจ้ะเป็นการสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้ในอนาคต 

 

ขอแสดงความนับถอื 
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ม.ล. จันทรจฑุา จันทรทตั 
กรรมการผูจั้ดการใหญแ่ละ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

  นางฐติมิา รุง่ขวญัศริโิรจน ์
ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
สายงานบญัชแีละการเงนิ

 

 


