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 บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ปี 2564 เป็นปีที่โดดเด่นของ TTA มีรำยไดท้ี่เตบิโต จ ำนวน 22,128.1 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 72%YoY สาเหตุหลกัมาจาก          

ผลการด าเนินงานทีด่ีขึน้อย่างมีนัยส าคญัของเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรอื ทัง้นี ้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรอื        

กลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกจิเคมีภณัฑเ์พือ่การเกษตร กลุ่มธุรกจิอาหารและเคร ือ่งดืม่ และกลุ่มการลงทุนอืน่ มีสดัส่วนรายได ้

รอ้ยละ 53 รอ้ยละ 16 รอ้ยละ 18 รอ้ยละ 9 และรอ้ยละ 4 ของรายไดร้วมทัง้หมด ตามล าดบั ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิารรวม(1) เพิม่ขึน้ 

49%YoY เป็น 15,121.5 ลา้นบาท ซ ึง่เพิ่มสูงขึน้ตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้แต่ในอตัราทีน่้อยกว่า ดงัน้ัน ก าไรขัน้ตน้เป็น 7,006.6 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 159%YoY และเพิม่ขึน้กวา่ 2 เท่า เมือ่เทยีบกบัชว่งกอ่นการระบาดของโควดิ-19 โดยมสีาเหตุมาจากรายไดแ้ละอตัราก าไรทีสู่งขึน้ 

ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 20 ในปี 2562 และรอ้ยละ 21 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 32 ในปี 2564 จากอตัราก าไรขัน้ตน้ที่

ปรบัตวัดขีึน้อย่างมากของกลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอื ตามอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่า (TCE) ทีป่รบัตวัขึน้อย่างมนัียส าคญั ในขณะทีค่่าใชจ้า่ย

ในการด าเนินงานของเรอื (OPEX) ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม ส่งผลให ้EBITDA เติบโต 675%YoY เป็น 5,454.7    

ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารค่อนขา้งคงทีเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 1%YoY เป็น 416.0 

ลา้นบาท จากหนีส้นิทีม่ีภาระดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ ซ ึง่ส่วนใหญ่มาจากการออกหุน้กูช้ดุใหม่ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบีย้อา้งองิ

ลดลง เชน่ LIBOR-3M ซึง่ปรบัตวัลดลงอย่างมากในชว่งทีม่ีการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 โดยมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ในชว่งรอ้ยละ 1.90 

ลดลงต ่าสุดถึงรอ้ยละ 0.20 ในปี 2563 และอยู่ในช่วงระหว่างรอ้ยละ 0.11 และ 0.24 ในปี 2564 นอกจากนี้ ย ังมีผลก าไรจาก                  

อตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จรงิและยงัไม่เกิดขึน้จรงิสุทธิ จ านวน 130.8 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินบาทอ่อนตวัลงเมื่อเทียบกบัสกุลเงิน       

ดอลลารส์หรฐั และยังมีผลขาดทุนสุทธิจากรายการพิเศษที่ไม่ไดเ้กิดขึน้เป็นประจ า จ านวน 150.1 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็น                  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ในขณะเดยีวกนั กลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอืมอีตัราคา่ระวางเรอืเทยีบเทา่ (TCE) เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญั เตบิโต 153%YoY 

จากค่าเฉลีย่ 9,517 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ในปี 2563 เป็นค่าเฉลีย่ 24,074 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั โดยมีก าไรทัง้จากเรอืทีก่ลุ่มธุรกิจฯ        

เป็นเจา้ของและเรอืเชา่ ส่วนกลุ่มธรุกจิบรกิารนอกชายฝ่ังมกี าไรขัน้ตน้พลกิกลบัมาเป็นบวก จากอตัราก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ และมมูีลค่างาน

ใหบ้รกิารทีร่อส่งมอบ (order book) ทีแ่ข็งแกรง่ จ านวน 292 ลา้นดอลลารส์หรฐั ณ สิน้ปี ส่วนกลุ่มธุรกจิเคมีภณัฑเ์พือ่การเกษตรยงัคง

สามารถท าก าไรไดต้่อเน่ือง มีปรมิาณขายปุ๋ ยแตะระดบัสูงสุดที ่224.2 พนัตนั และท าก าไรสุทธเิพิม่ขึน้มากกว่า 3 เท่าตวั เมื่อเทียบกบั     

ชว่งก่อนการระบาดของโควดิ-19 ในปี 2562 โดยสรุป TTA รายงานผลก าไรสุทธสิูงสุดเป็นประวตักิารณใ์นรอบกว่าทศวรรษ จ านวน 

3,858.7 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 586 และรอ้ยละ 298 จากปี 2562 และปี 2563 ตามล าดบั เน่ืองจากค่าระวางเรอืทีเ่ตบิโตขึน้อย่าง

โดดเด่นของกลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอื และมอีตัราก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของ TTA เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 4 ในปี 2562 และรอ้ยละ -15 ในปี 2563 

เป็นรอ้ยละ 17 ในปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
(1)  รวมค่าตดัจ าหน่ายจากการน าเรอืเขา้อูแ่หง้ แต่ไม่รวมค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายอืน่ๆ  
(2)  ส่วนกลางและการตดัรายการระหว่างกนั 

โครงสรำ้ง EBITDA โครงสรำ้งรำยได ้

 

  

MEMBER OF  

 
MEMBER OF SET100 

MEMBER OF SETWB 

อุตสำหกรรมเรอืเทกองขำขึน้ 
ส่งผลให ้TTA มีก ำไรสุทธิสูง
เป็นประวตัิกำรณ์ในรอบกว่ำ
ทศวรรษที ่3,858.7 ลำ้นบำท 
ในปี 2564 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื กลุ่มธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

กลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ัง กลุ่มการลงทุนอืน่

กลุ่มธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร

(2) 
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ในไตรมำสที ่4/2564 TTA มรีำยได ้จ ำนวน 7,607.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 28%QoQ และ 129%YoY สาเหตุหลกัมาจากการเตบิโต

ของผลการด าเนินงานของเกือบทุกกลุ่มธุรกิจหลกั โดยกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื กลุ่มธุรกิจบรกิารนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกจิเคมีภณัฑ ์

เพือ่การเกษตร กลุ่มธรุกจิอาหารและเคร ือ่งดืม่ และกลุ่มการลงทุนอืน่ มสีดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 50 รอ้ยละ 19 รอ้ยละ 22 รอ้ยละ 6 และรอ้ยละ 

3 ของรายไดร้วมทัง้หมด ตามล าดบั ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั 149%YoY เป็น 2,320.9 ลา้นบาท จากอตัราก าไรขัน้ตน้ 

ทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างมากของกลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอื ดงัน้ัน อตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 28 ในไตรมาสที ่4/2563 เป็นรอ้ยละ 31 

ในไตรมาสที ่4/2564 และลดลงจากรอ้ยละ 42 ในไตรมาสที ่3/2564 นอกจากนี ้มกี าไรจากเงนิลงทุนเพิม่ขึน้ 302%QoQ และ 43%YoY 

เป็น 66.5 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนสุทธเิพิม่ขึน้ และส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

ทีใ่ชว้ธิส่ีวนไดส่้วนเสยีเพิม่ขึน้ 325%QoQ และ 513%YoY เป็น 83.1 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งก าไรทีเ่พิม่ขึน้ของการรว่มคา้    

ทีก่่อตัง้ขึน้ใหม่ภายใตก้ลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ัง ส่งผลให ้EBITDA เติบโต 4%QoQ และ 243%YoY เป็น 2,011.7 ลา้นบาท ทัง้นี ้   

ในไตรมาสนี ้กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอืมีอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่า (TCE) เฉลีย่อยู่ที ่31,222 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั สูงกว่าอตัราค่าระวาง

ตลาดสุทธิอยู่รอ้ยละ 8 โดยมีก าไรทัง้จากเรอืที่กลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจา้ของและเรอืเช่า ส่วนกลุ่มธุรกิจบรกิารนอกชายฝ่ังยงัคงมีมูลค่า           

งานใหบ้รกิารทีร่อส่งมอบ (order book) ทีแ่ข็งแกรง่ จ านวน 292 ลา้นดอลลารส์หรฐั อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิฯ 

ไดร้บัผลกระทบจากความล่าชา้ของโครงการจากสภาพอากาศทีเ่ลวรา้ยและมาตรการกกัตวัเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ระหว่างการเปลีย่นลูกเรอื ในขณะทีก่ลุ่มธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตรสามารถท าก าไรส าหรบัไตรมาสไดสู้งสุดในรอบ 5 ปี โดยสรุป TTA 

รายงานผลก าไรสุทธ ิจ านวน 1,524.8 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 1,284%YoY ในไตรมาสที ่4/2564 

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิหลกั 

ส ำหรบัปี 2564 รำยไดค้่ำระวำงของกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงเรอือยู่ที ่11,718.5 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 147%YoY มีสาเหตุหลกั

มาจากค่าระวางเรอืทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ โดยมปัีจจยัสนับสนุนมาจากการเตบิโตของกองเรอืทีจ่ ากดั ความตอ้งการถา่นหนิและสนิคา้เทกองย่อย 

(minor bulk) ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก ความแออดัของท่าเรอืจากมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

และผลกระทบจากการขาดแคลนเรอืคอนเทนเนอร  ์ทัง้นี ้อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซท์ าสถติิสูงสุดที ่39,860 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั 

นับตัง้แต่สถติสูิงสุดคร ัง้ก่อนหนา้ในปี 2551 และมีค่าเฉลีย่อยู่ที ่26,770 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ในปี 2564 ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 227%YoY 

จากค่าเฉลีย่ปี 2563 ส าหรบัการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของเรอืเทกองน้ัน ผลการด าเนินงานรายวนั เชน่ อตัราค่าระวางเรอื

เทียบเท่า (TCE) ต่อวนั ถูกใชเ้ป็นบรรทดัฐานในระดบัสากล ทัง้นี ้อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่าเฉลีย่ของกลุ่มธุรกจิฯ ในปี 2564 ปรบัตวั

เพิม่ขึน้ 153%YoY เป็น 24,074 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั โดยอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่าประกอบไปดว้ยอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่าส าหรบัเรอื

ทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของที ่22,575 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั และก าไรจากเรอืเชา่ (chartered-in vessel) ที ่1,499 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั 

นับตัง้แต่ไตรมาสที ่3/2564 อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่าของกลุ่มธรุกจิฯ สูงกว่าอตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซส์ุทธิ โดยสูงกว่ารอ้ยละ 4 ใน

ไตรมาสที ่3/2564 และสูงกว่ารอ้ยละ 8 ในไตรมาสที ่4/2564 นอกจากนี ้เรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของมอีตัราการใชป้ระโยชนเ์รอืสูง 

อย่างต่อเน่ืองทีร่อ้ยละ 100 และมีอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่าสูงสุดอยู่ที ่53,755 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ส่วนธุรกจิเรอืเชา่มีจ านวนเรอืเชา่

เทียบเท่าเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคญัเมือ่เทยีบกบัปีก่อนจาก 7.9 ล า เป็น 13.9 ล า เน่ืองจากมีความตอ้งการเรอืเทกองเพิม่สูงขึน้ ส่งผลให ้

จ านวนวนัท างานของเรอืเชา่เพิม่ขึน้ 76%YoY และมีก าไรจากเรอืเชา่เพิม่ขึน้ 71%YoY ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของเรอื 

(OPEX) ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าที่ 3,991 ดอลลารส์หรฐัต่อวนัต่อวนั ซ ึง่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม(1) ที่ 4,553 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั            

อยู่รอ้ยละ 12 อย่างไรก็ตาม OPEX ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 8%YoY เน่ืองจากมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นลูกเรอืเพิม่ขึน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และค่าใชจ้่ายดา้นเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซอ่มแซมและการบ ารุงรกัษาทีเ่พิม่ขึน้ ดงัน้ัน 

ดว้ยอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่าทีเ่พิม่สูงขึน้เป็นประวตักิารณข์ณะที ่OPEX ค่อนขา้งต ่า ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ต่อวนั (per-day gross 

profit margin) ปรบัเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 54 จากปีก่อน เป็นรอ้ยละ 81 ท าใหก้ าไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 316%YoY เป็น 5,228.0          

ลา้นบาท ในท านองเดียวกนั EBITDA ของกลุ่มธุรกจิฯ ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 421%YoY เป็น 4,945.2 ลา้นบาท โดยสรุป กลุ่มธุรกจิขนส่ง     

ทางเรอืรายงานผลก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของ TTA ท าสถติสิูงสุดในรอบกวา่ทศวรรษ จ านวน 4,329.8 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 1,008%YoY    

ในปี 2564 และ ณ สิน้ปี กลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของเรอื จ านวน 24 ล า (เรอืซปุราแมกซ ์จ านวน 22 ล า และเรอือลัตราแมกซ ์จ านวน 2 ล า)   

มรีะวางบรรทุกเฉลีย่เท่ากบั 55,913 เดทเวทตนั (DWT) และมอีายุเฉลีย่ 13.7 ปี ณ สิน้ปี 2564 โดยไดร้บัมอบเรอื จ านวน 1 ล า ในปี 2564 

ในไตรมำสที ่4/2564 รำยไดค้ำ่ระวำงของกลุ่มธุรกจิขนสง่ทำงเรอือยู่ที ่3,814.4 ลำ้นบำท ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 214%YoY มสีาเหตุ

หลกัมาจากค่าระวางเรอืทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ และปรบัตวัเพิม่ขึน้ 9%QoQ มสีาเหตุมาจากสดัส่วนการใหบ้รกิารเชา่เรอืแบบรายเทีย่ว (voyage 

charter) ทีเ่พิม่ขึน้ แมว้า่ค่าระวางเรอืจะออ่นตวัลง อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซใ์นชว่งตน้เดอืนตุลาคมเพิม่สูงขึน้ต่อเน่ืองมาจากไตรมาสที่

ผ่านมา ท าสถติสูิงสุดที ่39,860 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั และหลงัจากน้ันก็เร ิม่ออ่นตวัลง เน่ืองจากความแออดัของท่าเรอืบางแห่งเร ิม่บรรเทาลง

และความตอ้งการเหล็กในจนีเร ิม่ชะลอตวั ประกอบกบัแรงกดดนัจากปัจจยัตามฤดูกาล ส่งผลใหอ้ตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซสุ์ทธเิฉลีย่ของ 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
(1)  ค่าใชจ้า่ยในการเดนิเรอื (OPEX) เฉลีย่ของอตุสาหกรรมล่าสุดส าหรบัเรอืซปุราแมกซอ์ยู่ที ่4,553 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ซ ึง่เผยแพรเ่มือ่เดอืนพฤศจกิายน 2564 โดย BDO ซึง่กอ่นหนา้รูจ้กักนัในนาม Moore Stephens 

ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ข น ส่ ง ท ำ ง เ ร ื อ
รำยงำนผลก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็น
ของ TTA ที ่4,329.8 ลำ้นบำท
ท ำ ส ถิ ติ สู ง สุ ด ใ น ร อ บ ก ว่ ำ
ทศวรรษ ดว้ยอตัรำค่ำระวำงเรอื
เ ที ย บ เ ท่ ำ ที ่โ ด ด เ ด่ น เ ฉ ลี ่ย 
24,074 ดอลลำรส์หรฐัต่อวนั 
ในปี 2564  
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 ไตรมาสนีอ้ยู่ที ่28,956 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ส่วนกลุ่มธุรกิจฯ มีอตัราค่าระวางเรอืเทียบเท่าเฉลี่ยอยู่ที ่31,222 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั          

ซ ึง่ประกอบไปดว้ยอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่าส าหรบัเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของที ่29,948 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั และก าไรจากเรอืเชา่ 

(chartered-in vessel) ที ่1,274 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่ายงัคงสูงกวา่อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซส์ุทธอิยู่รอ้ยละ 

8 และเพิม่ขึน้ 177%YoY จากแนวโนม้ขาขึน้ของอุตสาหกรรมเรอืเทกองหลงัการฟ้ืนตวัหลงัจากผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 

ทัง้นี ้ อตัราค่าระวางเรอืเทียบเท่าของเรอืทีก่ลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจา้ของเฉลีย่ยงัคงปรบัตวัเพิ่มต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากไดร้บั          

อตัราค่าระวางเรอืทีสู่งกว่าปกติ (premium rate) ของเรอือลัตราแมกซร์ุน่พิเศษ จ านวน 2 ล า ซ ึง่มีการติดตัง้อุปกรณส์ าหรบัล าเลยีง     

ท่อนไม ้(log-loading equipment) และอตัราค่าระวางเรอืบางส่วนทีท่ าสญัญาในอตัราทีสู่งมาตัง้แต่ไตรมาสกอ่น ขณะทีก่ าไรจากเรอืเชา่

ลดลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาสกอ่น ดงัน้ัน อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่าจงึลดลง 8%QoQ ในขณะทีค่่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของเรอื (OPEX) 

ค่อนขา้งคงที่ QoQ และ YoY ที่ 3,868 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ต่อวนั (per-day gross profit margin)          

ปรบัเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญจากรอ้ยละ 60 ในไตรมาสที่ 4/2563 เป็นรอ้ยละ 86 ในไตรมาสที่ 4/2564 และลดลงเล็กน้อย 

จากรอ้ยละ 87 ในไตรมาสที่ 3/2564 ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 355%YoY แต่ลดลง 5%QoQ เป็น 1,908.8 ลา้นบาท            

ในท านองเดียวกนั EBITDA ของกลุ่มธุรกจิฯ ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 368%YoY แต่ลดลงเล็กน้อย 4%QoQ เป็น 1,845.9 ลา้นบาท โดยสรุป  

กลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอืรายงานผลก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 1,683.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 592%YoY ในไตรมาสที ่4/2564 

ส ำหรบัปี 2564 รำยไดข้องกลุ่มธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ่ังอยู่ที ่3,605.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 38%YoY มสีาเหตุหลกัมาจากรายไดท้ี่

เพิ่มขึน้จากการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารไปยงังานวางสายเคเบิลใตท้ะเล อย่างไรก็ตาม อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืวศิวกรรม 

ใตท้ะเล (performing subsea-IRM(1)
1 vessel utilization) ลดลงจากรอ้ยละ 85 ในปีกอ่น เป็นรอ้ยละ 66 ในปี 2564 จากการสิน้สุดงาน

ก่อนก าหนดในไตรมาสที ่1/2564 และมีการเคลือ่นยา้ยเรอื 1 ล า จากโซนตะวนัออกกลางไปยงัโซนเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต  ้ (SEA)          

ในไตรมาสที่ 4/2564 เพื่อไปท างานโครงการร ือ้ถอน (decommissioning) และโครงการขนส่งและติดตัง้ (Transportation & 

Installation: T&I) ซ ึง่อยู่ระหว่างด าเนินการ และอยู่ระหว่างการประมูลงานในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซ ึง่เป็นโอกาสใหม่ส าหรบัปี 

2565 และปีต่อๆ ไป ก าไรขัน้ตน้พลิกกลบัมาเป็นบวก ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั 979%YoY เป็น 249.8 ลา้นบาท เทียบกบั 

ผลขาดทุนขัน้ตน้ จ านวน 28.4 ลา้นบาท ในปีก่อน ตามรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ แมว้่าตน้ทุนในโครงการวางสายเคเบิล้ใตท้ะเลจะเพิ่มขึน้

เชน่เดยีวกนัจากความล่าชา้ในงานโครงการเน่ืองจากสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย และผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 ทีส่่งผลต่อ

การเปลีย่นลูกเรอื นอกจากนี ้ในปี 2563 กลุ่มธุรกจิฯ ไม่มีรายไดใ้นชว่งทีเ่รอืท างานทัง้ 3 ล า ถูกส่งไปเขา้อู่แหง้ตามรอบการบ ารุงรกัษา  

ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของเรอื ขณะในปี 2564 ไม่มีเรอืทีต่อ้งเขา้อู่แหง้ ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ -1 ในปี 2563 เป็น

รอ้ยละ 7 ในปี 2564 ทัง้นี ้งานโครงการวศิวกรรมใตท้ะเลดา้นส ารวจและซอ่มบ ารุง (IRM)(1) มีอตัราก าไรทีด่ขีึน้จากอตัราค่าเชา่รายวนั 

ทีเ่พิม่ขึน้ 8%YoY ส่วนค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารค่อนขา้งคงทีเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ ในขณะที ่EBITDA ของกลุ่มธรุกจิฯ ตดิลบ

ที่ 151.8 ลา้นบาท แต่ปรบัตวัดีขึน้ 68%YoY สอดคลอ้งกบัก าไรขัน้ตน้ทีป่รบัตวัเพิ่มขึน้ นอกจากนี้ มีก าไรจากการขายเรอืทีอ่ยู่ใน 

อู่เย็น (cold-stacked vessel) 1 ล า จ านวน 18.5 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1/2564 โดยสรุป กลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ังมีผลขาดทุน

สุทธิ จ านวน 504.2 ลา้นบาท และผลขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 294.4 ลา้นบาท ในปี 2564 ปรบัตวัดีขึน้ 85%YoY          

เมื่อเทียบกบัผลขาดทุนสุทธ ิจ านวน 2,000.5 ลา้นบาท ในปี 2563 ทัง้นี ้มีผลขาดทุนสุทธจิากรายการพิเศษทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า 

จ านวน 2,511.0 ลา้นบาท ในปี 2563 ซ ึง่ส่วนใหญ่เป็นรายการขาดทุนทีไ่ม่ใช่เงินสดจากการขายหุน้ในบรษิัทรว่มแห่งหน่ึงเพื่อลด        

ความเสีย่งในธุรกจิขดุเจาะ ดงัน้ัน หากไม่นับรายการพิเศษทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า กลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ังมีผลขาดทุนสุทธ ิ

จากการด าเนินงานปกตสิ่วนทีเ่ป็นของ TTA ปรบัตวัดขีึน้ 38%YoY เป็น 331.7 ลา้นบาท ในปี 2564 จากผลการด าเนินงานทีด่ขีึน้ตามที่

ไดก้ล่าวไปแลว้ และมมูีลค่าสญัญาใหบ้รกิารทีร่อส่งมอบทีแ่ข็งแกรง่แตะระดบั 292 ลา้นดอลลารส์หรฐั ณ สิน้ปี ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 54 %YoY 

ในไตรมำสที ่4/2564 รำยไดข้องกลุ่มธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ่ัง อยู่ที่ 1,418.9 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 65%QoQ และ 95%YoY 

เน่ืองจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากงานวางสายเคเบลิใตท้ะเลและรายไดจ้ากงานทีไ่ม่ใชเ้รอืในโครงการวศิวกรรมใตท้ะเลดา้นส ารวจและซอ่มบ ารุง 

(IRM)(1) ส่วนอตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืวศิวกรรมใตท้ะเล (performing subsea-IRM(1) vessel utilization) ลดลงจากรอ้ยละ 93 

ในไตรมาสที ่4/2563 และรอ้ยละ 74 ในไตรมาสที ่3/2564 เป็นรอ้ยละ 64 ในไตรมาสที ่4/2564 เน่ืองจากมีการเคลือ่นยา้ยเรอืท างาน 1 

ล า จากโซนตะวนัออกกลางไปยงัโซนเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) เพือ่ท างานในโครงการร ือ้ถอน และโครงการขนส่งและตดิตัง้ (T&I)  

ทีด่ าเนินอยู่และทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต ทัง้นี ้มีผลขาดทุนขัน้ตน้อยู่ที ่1.2 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากความล่าชา้ในงานวางสายเคเบิล 

ใตท้ะเลเน่ืองจากสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย และผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 ตามทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้ ดงัน้ัน อตัราก าไรขัน้ตน้

ลดลงจากรอ้ยละ 16 ในไตรมาสที ่4/2563 และรอ้ยละ 9 ในไตรมาสที ่3/2564 เป็นรอ้ยละ –0.1 ในไตรมาสที ่4/2564 ทัง้นี ้EBITDA ของ

กลุ่มธรุกจิฯ ลดลงเป็น (77.2) ลา้นบาท โดยสรุป กลุ่มธรุกจิบรกิารนอกชายฝ่ังรายงานผลขาดทุนสุทธสิ าหรบังวด จ านวน 142.1 ลา้นบาท 

และผลขาดทุนสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 81.7 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่4/2564 ซึง่ปรบัตวัดขีึน้ 23%YoY  

                                                           
1หมำยเหต:ุ 
(1)  Inspection, Repair, and Maintenance (IRM) = งานส ารวจ ซอ่มแซม และซอ่มบ ารงุ  

กลุ่มธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ่ังมี
ก ำไรข ัน้ตน้กลบัมำเป็นบวกที ่
249.8 ล้ำนบำท ใน ปี  2564 
และมีมูลค่ำสญัญำใหบ้รกิำรที ่

รอส่งมอบทีแ่ข็งแกรง่แตะระดบั 
292 ล้ำนดอลลำรส์หร ฐั  ณ    
สิน้ปี  
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 ส ำหรบัปี 2564 รำยไดข้องกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อกำรเกษตรอยู่ที่ 3,932.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 39%YoY จากรายได ้

จากทุกผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ ไม่วา่จะเป็นปุ๋ ย ผลติภณัฑเ์คมเีพือ่การเกษตรอืน่ (pesticide) และการใหบ้รกิารจดัการพืน้ทีโ่รงงาน 

โดยรายไดจ้ากการขายปุ๋ยเพิ่มขึน้ 40%YoY จากทัง้ปรมิาณขายปุ๋ยและราคาขายปุ๋ยทีเ่พิ่มขึน้ ท ัง้นี ้ในปี 2564 ปรมิาณขายปุ๋ ยรวม 

แตะระดบัสูงสุดที ่224.2 พนัตนั เพิม่ขึน้ 8%YoY เน่ืองจากปรมิาณขายปุ๋ยในประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้ ท ัง้นี ้ปรมิาณขายในประเทศ คดิเป็น

รอ้ยละ 82 ของปรมิาณขายปุ๋ยทัง้หมด และไดป้รบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30 จากปี 2563 และรอ้ยละ 29 จากปี 2562 เป็น 184.0 พนัตนั      

จากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ และจากความส าเรจ็ในการส่งเสรมิทางการตลาดและสรา้งแบรนด ์ทัง้นี ้การส่งออกปุ๋ ยไปประเทศทีอ่ยู่ห่างออกไป

อย่างแอฟรกิาถูกจ ากดัจากปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรแ์ละอตัราค่าระวางเรอืทีสู่งต ัง้แต่ไตรมาสที ่4/2563 แต่มีทศิทางปรบัตวั 

ดขีึน้ต ัง้แต่ไตรมาสที ่2/2564 ถงึแมว้า่การส่งออกไปยงัประเทศทีอ่ยู่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะประเทศฟิลปิปินส ์ไทย และกมัพูชา

จะไดร้บัผลกระทบนอ้ยกว่าและมกีารขยายตวั แต่ปรมิาณส่งออกปุ๋ ยยงัคงปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 15 จากปี 2562 และรอ้ยละ 39 จากปี 2563 

เป็น 40.1 พนัตนั ทัง้นี ้หากพจิารณาตามประเภทของปุ๋ ย ปรมิาณขายปุ๋ยเชงิเดีย่ว (single fertilizer) เพิม่ขึน้ 42%YoY เป็น 76.2 พนัตนั 

ส่วนปรมิาณขายปุ๋ ยเชงิผสม (NPK fertilizer) คงที ่YoY อยู่ที ่147.9 พนัตนั แมว้่าปรมิาณการส่งออกปุ๋ยเชงิผสมจะลดลงจากสาเหตุที่

กล่าวไปขา้งตน้ แต่ไดถ้กูชดเชยโดยการเตบิโตของปรมิาณขายปุ๋ ยเชงิผสมในประเทศ ทัง้จากความตอ้งการของผูท้ีใ่ชปุ๋้ยเชงิผสมเป็นปกติ

อยู่แลว้และผูใ้ชปุ๋้ยเชงิเดีย่วทีเ่ปลีย่นมาใชปุ๋้ยเชงิผสม เน่ืองจากราคาของปุ๋ยเชงิเดีย่วปรบัตวัสูงขึน้อย่างมากในเวยีดนาม นอกจากนี ้รายได ้

จากการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรอืน่ (pesticide) เพิ่มขึน้ 33%YoY เป็น 208.8 ลา้นบาท จากความส าเร็จในการส่งเสรมิ

การตลาดส าหรบัผลติภณัฑท์ดแทนผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของสารไกลโฟเซต (glyphosate) หลงัจากการหา้มน าเขา้ผลติภณัฑด์งักล่าว

เขา้ประเทศเวยีดนามตัง้แต่ตน้ปี 2563 ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการพืน้ทีโ่รงงานเพิม่ขึน้ 29%YoY เป็น 59.9 ลา้นบาท จากความ

ตอ้งการที่เพิ่มขึน้ของลูกคา้ในงวดนี ้ส่วนก าไรขึน้ตน้เพิ่มขึน้ 6%YoY เป็น 491.7 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการเติบโตของรายได ้         

อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 16 ในปีที่แลว้ เป็นรอ้ยละ 13 เน่ืองจากสดัส่วนปรมิาณขายของแต่ละผลิตภณัฑ ์       

(sales mix) ทีแ่ตกต่างกนั และราคาวตัถุดบิทีสู่งขึน้จากอุปทานจากจนีทีล่ดลงและราคาน ้ามนัทีสู่งขึน้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกจิเคมภีณัฑ ์

เพือ่การเกษตรสามารถปรบัราคาขายเพิม่ขึน้และมกีารบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหย้งัคงรกัษาอตัราการท าก าไรให ้

อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมได ้ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้เล็กน้อย 3%YoY เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดและ        

ค่าขนส่งเพิ่มขึน้ตามปรมิาณขายที่เพิ่มขึน้ ดงัน้ัน EBITDA ของกลุ่มธุรกิจฯ เป็น 226.2 ลา้นบาท ซ ึง่เพิ่มขึน้ 12%YoY นอกจากนี้         

การออ่นค่าของสกลุเงนิบาทเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ท าใหม้ผีลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิและยงัไม่เกดิขึน้จรงิสุทธ ิ

จ านวน 27.0 ลา้นบาท โดยสรุป กลุ่มธุรกจิเคมีภณัฑเ์พือ่การเกษตรรายงานผลก าไรสุทธสิ าหรบังวดที ่133.3 ลา้นบาท และผลก าไรสุทธิ

ส่วนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 91.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 42%YoY ในปี 2564 ท าสถติสิูงสุดนับจากสถติคิร ัง้กอ่นในปี 2560 

ในไตรมำสที่ 4/2564 รำยไดข้องกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อกำรเกษตรอยู่ที่ 1,682.8 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 103%QoQ และ 

141%YoY เน่ืองจากรายไดจ้ากทุกผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะรายไดจ้ากการขายปุ๋ย ซ ึง่เพิม่ขึน้ 111%QoQ และ 154%YoY 

จากทัง้ปรมิาณขายปุ๋ยและราคาขายปุ๋ยทีเ่พิม่ขึน้ ปรมิาณขายปุ๋ยรวมของไตรมาสนีแ้ตะระดบัสูงสุดที ่84.7 พนัตนั เพิม่ขึน้ 70%QoQ และ 

83%YoY สาเหตุหลกัจากการเตบิโตอย่างมนัียส าคญัของปรมิาณขายปุ๋ยในประเทศ โดยปรมิาณขายปุ๋ ยในประเทศแตะระดบั 66.6 พนัตนั 

เพิม่ขึน้ 86%QoQ จากปัจจยัตามฤดูกาลและการผ่อนคลายมาตรการจ ากดัการขนส่งทางบกซึง่บงัคบัใชเ้พือ่ควบคุมการแพรร่ะบาดของ  

โควดิ-19 ระลอกใหม่มาตัง้แต่ไตรมาสที ่3/2564 และปรมิาณขายปุ๋ ยในประเทศไดเ้พิม่ขึน้ 74%YoY จากอุปสงคท์ีเ่พิ่มขึน้ประกอบกบั

ความส าเรจ็ในการส่งเสรมิกจิกรรมทางการตลาดและสรา้งแบรนด ์ส่วนปรมิาณส่งออกปุ๋ ยไปยงัประเทศฟิลปิปินสฟ้ื์นตวัอย่างมนัียส าคญัโดย

เติบโต 75%QoQ  ส่งผลใหป้ร ิมาณส่งออกปุ๋ ยเพิ่มขึน้ 29%QoQ และ 126%YoY เ ป็น 18.1 พันตัน  ทั้ง นี ้ หากพิจารณาตาม             

ประเภทของปุ๋ ย ปรมิาณขายปุ๋ ยเชงิผสม (NPK fertilizer) เพิม่ขึน้ 119%QoQ และ 73%YoY เป็น 63.0 พนัตนั เชน่เดยีวกนักบัปรมิาณ

ขายปุ๋ยเชงิเดีย่ว (single fertilizer) เพิม่ขึน้ 4%QoQ และ 123%YoY เป็น 21.7 พนัตนั นอกจากนี ้รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑเ์คมี

เพือ่การเกษตรอืน่ (pesticide) เพิม่ขึน้ 20%QoQ และ 17%YoY เป็น 69.8 ลา้นบาท ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการพืน้ทีโ่รงงาน

เพิม่ขึน้ 20%QoQ และ 110%YoY เป็น 21.2 ลา้นบาท ทัง้นี ้ดว้ยรายไดท้ีเ่ตบิโตอย่างมีนัยส าคญั ท าใหก้ าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 74%QoQ 

และ 37%YoY เป็น 180.8 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 19 ในไตรมาสที ่4/2563 และรอ้ยละ 12 ในไตรมาที ่

3/2564 เป็นรอ้ยละ 11 ในไตรมาสที ่4/2564 เน่ืองจากสดัส่วนการขายผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนัและราคาวตัถดุบิทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 32%QoQ และ 49%YoY เน่ืองจากค่าใชจ้า่ยดา้นการตลาดและค่าขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ตามการเตบิโต

ของรายได ้อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมลดลงจากรอ้ยละ 8 ในไตรมาสที ่4/2563 และในไตรมาส

ที่ 3/2564 เป็นรอ้ยละ 5 ในไตรมาสที่ 4/2564 ดว้ยเหตุนี ้ EBITDA ของกลุ่มธุรกิจฯ เป็น 98.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 141%QoQ และ 

28%YoY ดงัน้ัน กลุ่มธุรกจิเคมีภณัฑเ์พือ่การเกษตรรายงานผลก าไรสุทธสิ าหรบังวด จ านวน 62.3 ลา้นบาท และผลก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็น

ของ TTA จ านวน 42.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 151%QoQ และ 61%YoY ในไตรมาสที ่4/2564 

 
 
 

 

กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เ ค มี ภ ัณฑ ์เ พื ่อ
กำรเกษตรมปีรมิำณขำยปุ๋ยท ำ
สถิติ สู งสุ ดที ่ 224.2 พันต ัน 
ส่งผลใหก้ ำไรสุทธิส่วนทีเ่ป็น
ของ TTA แตะระดบั 91.3 ลำ้น
บำท  เพิม่ขึน้  42%YoY ในปี 
2564 
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินทีส่ ำคญั(1)  
 
 

 
 
 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
*      ส่วนกลางและการตดัรายการระหว่างกนั 

(1)  ตามทีร่วมอยู่ในงบก าไร (ขาดทนุ) ของงบการเงนิรวมของ TTA 
(2)  รวมค่าตดัจ าหน่ายจากการน าเรอืเขา้อูแ่หง้ แต่ไม่รวมค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายอืน่ๆ  
(3)  ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (ไม่รวมรายการพเิศษทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานปกต)ิ 
(4)  ก าไร (ขาดทนุ) สุทธจิากการด าเนินงานปกต ิ= ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ- รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานปกต ิ

หน่วย: ล้านบาท 4Q/63 3Q/64 4Q/64 YoY QoQ 2562 2563 2564 YoY 4Q/63 3Q/64 4Q/64 2562 2563 2564

รายได้รวม 3,326.4   5,947.7   7,607.3   129% 28% 15,428.0  12,829.8  22,128.1 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 1,213.1  3,489.5  3,814.4  214% 9% 6,772.6    4,747.7    11,718.5 147% 36% 59% 50% 44% 37% 53%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ 727.4     859.7     1,418.9  95% 65% 3,286.0    2,616.7    3,605.3   38% 22% 14% 19% 21% 20% 16%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 697.4     830.7     1,682.8  141% 103% 2,877.7    2,829.1    3,932.5   39% 21% 14% 22% 19% 22% 18%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม 487.8     508.2     439.3     -10% -14% 1,988.0    2,009.5    1,934.7   -4% 15% 9% 6% 13% 16% 9%

กลุม่การลงทุนอื่น 200.7     259.6     252.0     26% -3% 503.6      626.8      937.1     49% 6% 4% 3% 3% 5% 4%

ต้นทนุขายและการให้บริการรวม 2,394.1   3,468.1   5,286.4   121% 52% 12,284.7  10,120.1  15,121.5 49% 72% 58% 69% 80% 79% 68%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 793.5     1,477.5  1,905.6  140% 29% 5,280.1    3,491.0    6,490.5   86% 65% 42% 50% 78% 74% 55%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ 608.8     784.6     1,420.1  133% 81% 2,983.4    2,645.1    3,355.4   27% 84% 91% 100% 91% 101% 93%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 565.2     726.8     1,502.0  166% 107% 2,489.5    2,366.8    3,440.8   45% 81% 88% 89% 87% 84% 87%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม 285.2     293.6     272.2     -5% -7% 1,207.5    1,207.7    1,161.0   -4% 58% 58% 62% 61% 60% 60%

กลุม่การลงทุนอื่น 141.4     185.5     186.6     32% 1% 324.3      409.5      673.9     65% 70% 71% 74% 64% 65% 72%

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 932.2      2,479.6   2,320.9   149% -6% 3,143.3     2,709.8     7,006.6    159% 28% 42% 31% 20% 21% 32%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 419.6     2,012.0  1,908.8  355% -5% 1,492.5    1,256.7    5,228.0   316% 35% 58% 50% 22% 26% 45%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ 118.6     75.1      (1.2)       -101% -102% 302.7      (28.4)       249.8     979% 16% 9% -0.1% 9% -1% 7%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 132.2     103.8     180.8     37% 74% 388.2      462.3      491.7     6% 19% 12% 11% 13% 16% 13%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม 202.6     214.6     167.1     -18% -22% 780.6      801.8      773.8     -3% 42% 42% 38% 39% 40% 40%

กลุม่การลงทุนอื่นและอื่น *ๆ 59.3      74.1      65.4      10% -12% 179.3      217.3      263.2     21% 30% 29% 26% 36% 35% 28%

EBITDA 585.8      1,935.8   2,011.7   243% 4% 1,911.6     704.2        5,454.7    675% 18% 33% 26% 12% 5% 25%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 394.4     1,922.1  1,845.9  368% -4% 1,331.7    949.4      4,945.2   421% 33% 55% 48% 20% 20% 42%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ 20.4      (47.1)     (77.2)     -479% -64% (66.2)       (481.4)     (151.8)    68% 3% -5% -5% -2% -18% -4%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 76.8      40.8      98.4      28% 141% 152.3      202.2      226.2     12% 11% 5% 6% 5% 7% 6%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม 48.7      55.1      50.0      3% -9% 126.1      200.8      192.7     -4% 10% 11% 11% 6% 10% 10%

กลุม่การลงทุนอื่นและอื่น *ๆ 45.5      (35.2)     94.6      108% 369% 367.7      (166.9)     242.4     245% 23% -14% 38% 73% -27% 26%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของ TTA 110.1      1,614.4   1,524.8   1,284% -6% 562.6        (1,944.6)   3,858.7    298% 3% 27% 20% 4% -15% 17%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 243.3     1,769.2  1,683.8  592% -5% 749.0      390.9      4,329.8   1,008% 20% 51% 44% 11% 8% 37%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ (106.0)    (81.4)     (81.7)     23% -0.3% (437.2)     (2,000.5)   (294.4)    85% -15% -9% -6% -13% -76% -8%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 26.6      17.0      42.7      61% 151% 30.0        64.3        91.3       42% 4% 2% 3% 1% 2% 2%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม (7.1)       (1.5)       (0.4)       94% 70% (0.3)         (20.3)       (22.4)      -10% -1% -0.3% -0.1% 0.0% -1% -1%

กลุม่การลงทุนอื่นและอื่น *ๆ (46.6)     (89.0)     (119.6)    -157% -34% 221.0      (379.0)     (245.8)    35% -23% -34% -47% 44% -60% -26%
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการด าเนินงาน

ปกติส่วนท่ีเป็นของ TTA 160.4      1,634.5   1,538.6   859% -6% 392.1        (503.1)       4,030.0    901% 5% 27% 20% 3% -4% 18%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 243.3     1,769.2  1,685.3  593% -5% 737.0      374.8      4,331.4   1,056% 20% 51% 44% 11% 8% 37%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ (49.3)     (84.8)     (104.8)    -112% -23% (358.8)     (538.6)     (331.7)    38% -7% -10% -7% -11% -21% -9%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 26.5      17.0      42.7      61% 151% 29.9        64.2        91.3       42% 4% 2% 3% 1% 2% 2%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม (6.9)       (1.5)       (0.4)       94% 71% 5.3          (20.1)       (19.1)      5% -1% -0.3% -0.1% 0.3% -1% -1%

กลุม่การลงทุนอื่นและอื่น *ๆ (53.1)     (65.4)     (84.2)     -59% -29% (21.3)       (383.4)     (41.9)      89% -26% -25% -33% -4% -61% -4%

จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนและช าระ

แล้ว
1,822.5   1,822.5   1,822.5   1822.5 1,822.5     1,822.5    

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.06        0.89        0.84        1,284% -6% 0.3087 (1.07)         2.12         298%

โครงสร้างรายได้
  อตัราก าไรขัน้ต้น

  
อตัราส่วนต้นทนุต่อรายได้
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั 1 

 

 
 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
(1)   จ านวนวนัตามปฏิทนิ คือ จ านวนวนัตามปฏิทนิทัง้หมดของเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของในชว่งเวลานัน้ รวมถึงจ านวนวนัทีเ่รอืไม่ไดท้ างานเนือ่งจากอยู่ระหว่างการซอ่มแซม การเขา้อู่แหง้ (dry docking) หรอืการตรวจเรอืแบบ special 

survey หรอื intermediate survey ตามแผน 
(2)   จ านวนวนัของเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของสามารถท างานได ้คือ จ านวนวนัตามปฏทินิ (1) หกัดว้ยจ านวนวนัทีเ่รอืไม่ไดท้ างานเนือ่งจากอยู่ระหว่างการซอ่มแซม การเขา้อู่แหง้ (dry docking) หรอืการตรวจเรอืแบบ special survey หรอื 

intermediate survey ตามแผน 
(3)   จ านวนวนัท างานของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ คอื จ านวนวนัของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของสามารถท างานได ้(2) หกัดว้ยจ านวนวนัทีเ่รอืไม่ไดท้ างานเนือ่งจากการหยุดนอกแผนระหว่างการใหบ้รกิาร 
(4)   อตัราการใชป้ระโยชนเ์รอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ คอื รอ้ยละของจ านวนวนัทีเ่รอืสรา้งรายได ้โดยค านวณจากจ านวนวนัท างานของเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของ (3) หารดว้ยจ านวนวนัของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของสามารถท างานได ้ (2) 

ในชว่งเวลานัน้ 
(5)   จ านวนเรอืเฉลีย่เทยีบเทา่ คอื จ านวนเรอืทีใ่หบ้รกิารในชว่งเวลานัน้ โดยค านวณจากจ านวนวนัท างานทัง้หมดของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของและเรอืเชา่ หารดว้ยจ านวนวนัตามปฏทินิในชว่งเวลานัน้ 
(6)   อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซห์กัค่าคอมมชิช ัน่ อา้งองิดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่ีระวางบรรทกุ 52,000 เดทเวทตนั ส าหรบัระยะเวลาก่อนไตรมาสที ่4/2561 และเปลีย่นมาอา้งองิดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่ีระวางบรรทกุ 58,000 เดท

เวทตนั ตัง้แต่ไตรมาสที ่1/2562 เป็นตน้ไป 
(7)   ผลการด าเนินงานรายวนัอา้งองิจากจ านวนวนัของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของสามารถท างานได ้
(8)   อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ ประกอบไปดว้ยอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ส าหรบัเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของ และก าไร (ขาดทนุ) จากเรอืเชา่ ไม่รวมก าไร (ขาดทนุ) สุทธทิีเ่กดิขึน้จรงิและยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าของอนุพนัธ ์
(9)   อตัราส่วนก าไรข ัน้ตน้ต่อวนั = (อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ (8) – ค่าใชจ้า่ยในการเดนิเรอื – ค่าใชจ้า่ยในการเขา้อูแ่หง้)/อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ (8) 

     TCE Rate  = อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่  BDI  = ดชันีค่าระวางเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกอง 
     TC Rate = อตัราค่าระวางเรอื  BSI  = ดชันีค่าระวางเรอืซปุราแมกซ ์

ห    4Q/63 3Q/64 4Q/64 %YoY %QoQ 2562 2563 2564 %YoY

อัตราแลกเปลีย่น (1ดอลลาร์สหรัฐ : บาท) บาท 30.61 32.92 33.38 9% 1% 31.05 31.29 31.98 2%

 ล  ม                 ื:

ดัชน ีBDI จดุ 1,361    3,732    3,498    157% -6% 1,353     1,066   2,943   176%

ดัชน ีBSI จดุ 977       3,115    2,771    184% -11% 880        744      2,434   227%

อัตราคา่ระวางเรือซปุราแมกซส์ทุธ ิ(6) ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 10,211  32,556  28,956  184% -11% 9,451     7,779   25,432  227%

จ านวนวนัตามปฏทินิ (1) วนั 2,053    2,208    2,208    8% 0% 7,665     7,990   8,740   9%

จ านวนวนัของเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ สามารถท างานได ้(2) วนั 2,012    2,084    2,140    6% 3% 7,453     7,845   8,394   7%

จ านวนวนัท างานของเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ (3) วนั 2,012    2,084    2,140    6% 3% 7,430     7,845   8,394   7%

อัตราการใชป้ระโยชน์เรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ (4) % 100% 100% 100% 0% 0% 99.7% 100% 100% 0%

จ านวนวนัท างานของเรือเชา่ วนั 704       1,174    1,024    45% -13% 5,869     2,885   5,086   76%

TC (%) % 63% 55% 51% 53% 54% 53%

VC/COA (%) % 37% 45% 49% 47% 46% 47%

ระวางบรรทกุเฉลีย่ เดทเวทตัน 55,686  55,913  55,913  0% 0% 55,285   55,686  55,913  0%

จ านวนเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด ล า 23         24         24         4% 0% 21         23        24        4%

จ านวนเรือเฉลีย่เทยีบเทา่ (5) ล า 29.5      35.4      34.4      17% -3% 36.4       29.3     36.9     26%

อายุเฉลีย่ของเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ปี 13.1      13.5      13.7      12.7       13.1     13.7     

ผล                    (7):

อัตราคา่ระวางเรือเทยีบเทา่สงูสดุส าหรับเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 20,983  53,160  53,755  156% 1% 27,531   20,983  53,755  156%

อัตราคา่ระวางเรือเทยีบเทา่ (8) ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 11,282  33,842  31,222  177% -8% 10,982   9,517   24,074  153%

     อัตราคา่ระวางเรือเทยีบเทา่ส าหรับเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 10,982  29,555  29,948  173% 1% 10,259   8,638   22,575  161%

     ก าไร (ขาดทนุ) จากเรือเชา่ (chartered-in vessel) ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 300       4,287    1,274    325% -70% 723        879      1,499   71%

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรือ (OPEX) ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 3,835    3,861    3,868    1% 0% 3,869     3,709   3,991   8%

คา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นเงนิสด ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 5,493    5,981    5,485    0% -8% 5,572     5,356   5,724   7%

ตน้ทนุรวม ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 7,850    8,283    7,703    -2% -7% 8,080     7,679   8,014   4%

อัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ตอ่วนั (9) % 60% 87% 86% 59% 54% 81%

อัตราสว่น EBITDA ตอ่วนั  % 51% 82% 82% 49% 44% 76%

อัตราสว่นก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานตอ่วนั % 30% 76% 75% 26% 19% 67%

 ล  ม      บ        ช  ฝ   :

อัตราการใชป้ระโยชน์ของเรือวศิวกรรมใตท้ะเล % 93% 74% 64% 79% 85% 66%

มูลคา่งานใหบ้รกิารทีร่อสง่มอบ ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 190       260       292       54% 12% 217        190      292      54%

 ล  ม       คม ภ  ณฑ ์พื       ษ  :

ปรมิาณขายปุ๋ ยรวม พันตัน 46.3      49.7      84.7      83% 70% 189.8     206.6   224.2   8%

ปรมิาณขายปุ๋ ยจ าแนกตามภมูภิาค

 - ในประเทศ (เวยีดนาม) พันตัน 38.3      35.7      66.6      74% 86% 142.9     141.3   184.0   30%

 - ตา่งประเทศ พันตัน 8.0        14.0      18.1      126% 29% 47.0       65.3     40.1     -39%

ปรมิาณขายปุ๋ ยจ าแนกตามประเภทสนิคา้

 - ปุ๋ ยเชงิผสม (NPK fertilizer) พันตัน 36.5      28.8      63.0      73% 119% 144.5     153.1   147.9   -3%

 - ปุ๋ ยเชงิเดีย่ว (single fertilizer) พันตัน 9.7        20.9      21.7      123% 4% 45.4       53.6     76.2     42%

 ล  ม        ห  และ ค ื    ื ม:

จ านวนสาขาของพซิซา่ ฮัท (Pizza Hut) สาขา 169       171       177       5% 4% 148        169      177      5%

จ านวนสาขาของทาโก ้เบลล ์(Taco Bell) สาขา 8          11         11         38% 0% 5           8          11        38%
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 เหตุกำรณ/์ กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในปี 2564  
 กลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอืไดร้บัมอบเรอืเทกองมอืสอง จ านวน 1 ล า ในเดอืนมกราคม 

 กลุ่มธรุกจิบรกิารนอกชายฝ่ังไดข้ายเรอืทีไ่ม่ไดใ้ชง้านทีเ่ก็บอยู่ในอูเ่ย็น (cold-stacked vessel) จ านวน 1 ล า และบนัทกึผลก าไรจากการขายเรอืล าดงักล่าว จ านวน 18.5 

ลา้นบาท ในเดอืนมนีาคม 

 TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้หม่ จ านวน 1,500 ลา้นบาท ในเดอืนมนีาคม และ จ านวน 2,000 ลา้นบาท ในเดอืนพฤศจกิายน 

 TTA ไดไ้ถถ่อนหุน้กูเ้ดมิทีค่รบก าหนด จ านวน 1,805 ลา้นบาท ในเดอืนมนีาคม 

 ทรสิเรทติง้ปรบัแนวโนม้อนัดบัเครดติองคก์รของ TTA จาก BBB แนวโนม้ negative เป็น BBB แนวโนม้ stable เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2564 

 TTA ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 บรษิัท วี เวนเจอรส์ เทคโนโลจสี  ์จ ากดั (“VVT”) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยที ่TTA ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ไดเ้ขา้ซ ือ้หุน้ในบรษิัท สกูต๊ตาร ์บียอนด ์จ ากดั ซ ึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร

แพลตฟอรม์ส าหรบับรกิารรบัส่งส่งเอกสารและพสัดุผ่านชอ่งทางออนไลน ์ในเดอืนตุลาคม ในสดัส่วนรอ้ยละ 60 คดิเป็นมูลค่าเงนิลงทุนทัง้สิน้ 100 ลา้นบาท 

 กลุ่มธรุกจิบรกิารนอกชายฝ่ังไดร้ว่มจดัตัง้การรว่มคา้ใหม่โดยถอืหุน้รอ้ยละ 50 เพือ่ซ ือ้เรอืสนับสนุนงานกอ่สรา้งนอกชายฝ่ัง มูลค่า 16 ลา้นดอลลารส์หรฐั เพือ่สนับสนุนงาน

วางสายเคเบลิใตท้ะเล 

 กลุ่มธรุกจิบรกิารนอกชายฝ่ังไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง (MOA) เพือ่ซ ือ้เรอืสนับสนุนงานกอ่สรา้งนอกชายฝ่ัง มูลค่า 7 ลา้นดอลลารส์หรฐั ในเดอืนพฤศจกิายน และต่อมา

ไดร้บัมอบเรอืในเดอืนมกราคม 2565 เพือ่สนับสนุนงานร ือ้ถอนและงานวศิวกรรมใตท้ะเลอืน่ๆ 

 TTA ไดร้บัการจดัอนัดบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการในเกณฑ ์“ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 

ฐำนะทำงกำรเงิน 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

1) สนิทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 TTA มีสนิทรพัยร์วมเท่ากบั 38,947.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7,917.8 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26 จากสิน้ปี 2563 

สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดภายใตก้ารบรหิาร การเพิม่ขึน้ของลูกหนีก้ารคา้ และการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์

ทัง้นี ้เงินสดภายใตก้ารบรหิาร ซ ึง่ประกอบดว้ยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่เพิ่มขึน้ 3,782.4     

ลา้นบาท เป็น 11,482.9 ลา้นบาท จากก าไรจากการด าเนินงานทีเ่พิ่มขึน้ และเงินสดรบัจากการออกหุน้กูใ้หม่ ส่วนลูกหนีก้ารคา้สุทธิ

เพิม่ขึน้ จ านวน 1,356.4 ลา้นบาท เป็น 3,201.8 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ โดยปกตริะยะเวลาการใหส้นิเช ือ่แก่ลูกคา้ของ 

TTA มีระยะเวลาตัง้แต่ 1 ถงึ 120 วนั มลูีกหนีก้ารคา้ทีเ่กนิก าหนดช าระสุทธ ิจ านวน 1,104.4 ลา้นบาท ในจ านวนนี ้ส่วนใหญ่รอ้ยละ 76  

เกนิก าหนดช าระนอ้ยกว่า 3 เดอืน ซ ึง่ลูกหนีเ้หล่านีส่้วนใหญ่ในอดตีมกีารช าระเงนิเป็นปกตแิต่ล่าชา้เน่ืองจากก าหนดรอบการวางบลิของ

ลูกคา้ไม่ตรงกบัรอบการออกใบแจง้หนี ้อย่างไรก็ตาม TTA ก็ไดม้กีารตดิตามหนีเ้กนิก าหนดช าระอย่างใกลช้ดิ ในขณะที ่ทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการรบัมอบเร ือเทกองมือสอง จ านวน 1 ล า ภายใตก้ลุ่มธุรกิจขนส่งทางเร ือในเดือนมกราคม                   

รวมถงึผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 
 
 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
(1)   เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 
(2)   ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
(3)   ไม่รวมหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

ฐำนะกำรเงินแข็งแกร่งอย่ำง
ต่อเนือ่งดว้ยเงินสดภำยใตก้ำร
บรหิำร จ ำนวน 1.1 หมืน่ลำ้น
บ ำ ท  จ ำ ก ก ำ ไ ร จ ำ ก ก ำ ร
ด ำเนินงำนทีสู่งสุดในรอบกว่ำ
ทศวรรษ ในปี 2564  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 

สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและ 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรพัยถ์ำวรทีม่ตีวัตน
(2)

 

38,947 31,029 

หน้ีสนิอืน่ 
เงินสดภำยใตก้ำรบรหิำร

(1)
 

 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 

สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและ 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้
(3)

 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 2) หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 หนีส้นิรวมเพิม่ขึน้ จ านวน 2,709.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23 จากสิน้ปี 2563 เป็น จ านวน 14,546.8 

ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของหุน้กูจ้ากการออกหุน้กูใ้หม่ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ การเพิม่ขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้ ซ ึง่สอดคลอ้ง

กบัรายไดท้ีเ่พิ่มขึน้ และการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายซ ึง่ส่วนใหญ่มาจากปรมิาณงานของกลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ังทีเ่พิ่มขึน้      

TTA ไดอ้อกหุน้กูใ้หม่ จ านวนรวม 3,500 ลา้นบาท และไดช้ าระคนืหุน้กูช้ดุเดมิทีค่รบก าหนดช าระ จ านวน 1,805 ลา้นบาท โดยเงนิบางส่วน 

ทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้กู ้จ านวน 1,500 ลา้นบาท จะถูกส ารองไวเ้พือ่ช าระคนืหุน้กูช้ดุเดมิทีก่ าลงัจะครบก าหนดไถ่ถอนในเดอืนมกราคม 

2565 ดงัน้ัน หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิน้ปี เพิม่ขึน้ จ านวน 1,234.9 ลา้นบาท จากสิน้ปี 2563 เป็น 10,450.8 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม 

หนีส้ินทีม่ีภาระดอกเบีย้จะลดลงเมื่อ TTA ช าระคืนหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเพิม่ขึน้ จ านวน 

5,208.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 จากสิน้ปี 2563 เป็น 24,400.3 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากก าไรสุทธทิีด่เีป็นพเิศษและผลต่างจาก

อตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิของกจิการทีด่ าเนินธุรกจิในต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ในงวดนี ้ท ัง้นี ้ในเดอืนพฤษภาคม 2564   

TTA  ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จ านวน 0.02 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็น จ านวนรวม 36.4 ลา้นบาท  

กระแสเงินสด 

1) กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 TTA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 8,273.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 3,796.4 ลา้นบาท     

จากตน้ปี โดยในปี 2564 มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 5,121.4 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจาก                 

ผลการด าเนินงานทีท่ าสถติสูิงสุดในรอบกว่าทศวรรษของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื มีกระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน จ านวน 

1,622.6 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายในการลงทุน (Capex) จ านวน 1,824.7 ลา้นบาท ซ ึง่รอ้ยละ 46 มาจากกลุ่มธุรกจิขนส่ง

ทางเรอื ส่วนใหญ่มาจากการรบัมอบเรอืเทกองมือสอง จ านวน 1 ล า และการน าเรอืเขา้อู่แหง้ รอ้ยละ 44 มาจากกลุ่มธุรกิจบรกิาร 

นอกชายฝ่ัง ส่วนใหญ่มาจากการรบัมอบเรอืสนับสนุนงานกอ่สรา้งนอกชายฝ่ังมอืสอง จ านวน 1 ล า และรอ้ยละ 6 มาจากกลุ่มธรุกจิอาหาร

และเคร ือ่งดืม่ ส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา ในขณะทีม่กีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 154.0 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

มาจากเงนิสดรบัจากการออกหุน้กูใ้หม่สุทธกิบัเงนิจ่ายเพือ่ช าระคนืหุน้กูท้ีค่รบก าหนดช าระและช าระคนืเงนิกูย้มื ดงัน้ัน เมือ่รวมผลกระทบ

อตัราแลกเปลีย่น จ านวน 143.7 ลา้นบาท จากผลของเงนิบาททีอ่่อนตวัลงเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั ท าใหม้เีงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิจ านวน 3,796.4 ลา้นบาท ในปี 2564 

2) สภำพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 TTA มีเงินสดภายใตก้ารบรหิาร จ านวน 11,482.9 ลา้นบาท มากกว่าหนีส้ินทีม่ีภาระดอกเบีย้ ซ ึง่มีจ านวน 

10,450.8 ลา้นบาท อยู่ 1,032.1 ลา้นบาท นอกจากนี ้โครงสรา้งเงนิทุนยงัคงแข็งแกรง่ ซ ึง่เห็นไดจ้ากอตัราส่วนหนีส้นิตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้(1) 

อยู่ในระดับต ่าที่ 0.10 เท่า และมีอ ัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (2) ติดลบที่ 0.04 เท่า ซ ึง่สะทอ้นถึง 

การมีเงินสดภายใตก้ารบรหิารมากกว่าหนีส้ิน้ทีม่ีภาระดอกเบีย้ ขณะทีม่ีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ที ่2.83 เท่า ซ ึง่อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ที่มากกว่า 1 เท่า จะสะทอ้นถึงสภาพคล่องที่เพียงพอ โดย TTA ไดด้ ารงระดบัเงินสดภายใตก้ารบรหิารและโครงสรา้งเงินทุนใหอ้ยู่                

ในระดบัทีเ่หมาะสม ตลอดจนมกีารสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัสถาบนัการเงิน เพื่อรกัษาสภาพคล่องและเงนิทุนใหเ้พียงพอส าหรบั    

การด าเนินธรุกจิและการลงทุนในอนาคต ตลอดจนการช าระหนีต้่างๆ 

 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
(1)  ตามขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กูข้องบรษิทัฯ ส าหรบัหุน้กู ้TTA221A ซ ึง่ตอ้งด ารงอตัราส่วนไม่เกนิ 1.5 เทา่ 
(2)  ตามขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กูข้องบรษิทัฯ ส าหรบัหุน้กู ้TTA233A TTA239A TTA252A และ TTA265A ซ ึง่ตอ้งด ารงอตัราส่วนไม่เกนิ 2.0 เทา่ 

กระแสเงินสดสุทธจิำกกจิกรรม
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น เ ป็ น บ ว ก 
จ ำนวน 5,121.4 ลำ้นบำท ในปี 
2564 

อตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 
2.83 เท่ำ แสดงถงึสภำพคล่อง
ทีเ่พียงพอ พรอ้มด้วยเงินสด
ภำยใตก้ำรบรหิำรที ่1.1 หมืน่
ลำ้นบำท ซึง่มำกกว่ำหนีส้นิทีม่ี
ภำระดอกเบีย้ 

เงินสดและรำยกำร
เทยีบเท่ำเงินสด  
ณ 1 ม.ค. 64 

กระแสเงินสด 
สุทธไิดม้ำจำก

กจิกรรม
ด ำเนินงำน 

กระแสเงินสด 
สุทธใิชไ้ปใน
กจิกรรม      
ลงทุน 

กระแสเงินสด 
สุทธไิดม้ำจำก

กจิกรรม       
จดัหำเงิน 

กำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินและอืน่ๆ 

เงินสดและรำยกำร
เทยีบเท่ำเงินสด  
ณ 31 ธ.ค. 64 

สนิทรพัยท์ำง
กำรเงิน

หมุนเวยีนอืน่ 

เงินสดภำยใต ้
กำรบรหิำร  

ณ  31 ธ.ค. 64 

สนิทรพัยท์ำง
กำรเงิน

หมุนเวยีนอืน่ 

เงินสดภำยใต ้
กำรบรหิำร  
ณ  1 ม.ค. 64 
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 อตัรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั 

 
อตัราก าไรข ัน้ตน้ =   ก าไรข ัน้ตน้ (ไม่รวมค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย)/ รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร    

อตัราส่วน EBITDA ต่อรายได ้ =   EBITDA/ รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  

อตัราก าไรสุทธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของ TTA) =   ก าไร (ขาดทนุ) สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ/่ รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  

อตัราก าไรสุทธ ิ =   ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ/ิ รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม       =   ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ/ิ สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ส่วนทีเ่ป็นของ TTA)   =   ก าไร (ขาดทนุ) สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ/่ รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญเ่ฉลีย่  

อตัราส่วนสภาพคล่อง =   สนิทรพัยห์มุนเวยีน/ หนีส้นิหมุนเวยีน 

อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ =   (หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้– เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด)/ รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ =   (หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ไม่รวมหนีส้นิตามสญัญาเชา่ – เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด – สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่)/ รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

แนวโน้มอุตสำหกรรม: ธุรกจิขนส่งทำงเรอื 1 
 

 

 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
(1)   ตามขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กูข้องบรษิทัฯ ส าหรบัหุน้กู ้TTA221A ซ ึง่ตอ้งด ารงอตัราส่วนไม่เกนิ 1.5 เทา่ 
(2)   ตามขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กูข้องบรษิทัฯ ส าหรบัหุน้กู ้TTA233A TTA239A TTA252A และ TTA265A ซ ึง่ตอ้งด ารงอตัราส่วนไม่เกนิ 2.0 เทา่ 
(3)   อตัราส่วนทีต่ดิลบแสดงถงึการมเีงนิสดภายใตก้ารบรหิารมากกว่าหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
(4)   เป็นดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่รีะวางบรรทกุ 52,000 เดทเวทตนั ส าหรบัระยะเวลากอ่นวนัที ่3 เม.ย. 2560 และเปลีย่นมาเป็นดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่รีะวางบรรทกุ 58,000 เดทเวทตนั ตัง้แต่วนัที ่3 เม.ย. 2560 เป็นตน้ไป 
(5)   อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซอ์า้งองิดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่ีระวางบรรทกุ 52,000 เดทเวทตนั จนถงึไตรมาสที ่4/2561 และเปลีย่นมาอา้งองิดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่ีระวางบรรทกุ 58,000 เดทเวทตนั ตัง้แต่ไตรมาสที ่1/2562 

เป็นตน้ไป เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกบัขนาดกองเรอืของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอืได ้

                    -  บ         ม ห    4Q/63 3Q/64 4Q/64 2562 2563 2564

อัตราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 28.0              41.7              30.5              20.4             21.1             31.7             

อัตราสว่น EBITDA ตอ่รายได ้ รอ้ยละ 17.6              32.5              26.4              12.4             5.5               24.7             

อัตราก าไรสทุธ ิ(สว่นทีเ่ป็นของ TTA) รอ้ยละ 3.3                27.1              20.0              3.6               (15.2)           17.4             

อัตราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 1.2                26.2              19.6              1.4               (26.3)           16.7             

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม* รอ้ยละ (10.4)            6.8                10.5              0.6               (10.4)           10.5             

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้* (สว่นทีเ่ป็นของ TTA) รอ้ยละ (11.3)            13.3              20.6              3.0               (11.3)           20.6             

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 2.25              2.50              2.83              3.15             2.25             2.83             

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.26              0.12              0.10              0.17             0.26             0.10             

อัตราสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้สทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.08              0.00              (0.04)            0.05             0.08             (0.04)           

*ปรับเป็นเต็มปี

(1)

(2), (3)

ดชันีเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกอง 

(4) (5) 
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 ในปี 2564 ดชันีซปุรำแมกซ ์(BSI) มคี่ำเฉลีย่อยู่ที ่2,434 จุด เพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัจากค่าเฉลีย่ 744 จุด ในปี 2563 เน่ืองจากปรมิาณการคา้สนิคา้แหง้เทกองปรบัตวัดขีึน้

อย่างแข็งแกรง่ตามสภาพเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวั และมีปัจจยัอืน่ๆ ท าใหอ้ตัราค่าระวางเรอืเพิม่ขึน้ เชน่ ความแออดัของท่าเรอื และผลกระทบจากการขาดแคลนเรอืคอนเทนเนอร  ์ทัง้นี ้ 

อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซใ์นปี 2564 ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั 227%YoY จากค่าเฉลีย่ 8,189 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั เป็นค่าเฉลีย่ 26,770 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั และ 

แตะระดบัสูงสุดที ่39,860 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ในเดอืนตุลาคม ซ ึง่เป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่สถติคิร ัง้กอ่นที ่70,507 ดอลลารส์หรฐัต่อวนัในปี 2551 และจากน้ันเร ิม่ออ่นตวัลงจนถงึสิน้ปี 

จากความแออดัของท่าเรอืบางแห่งทีเ่ร ิม่บรรเทาลงและความตอ้งการเหล็กของจนีทีช่ะลอตวัลง ประกอบกบัผลจากปัจจยัตามฤดูกาลในชว่งเทศกาลหยุดยาว ทัง้นี ้ส าหรบัภาพรวมของทัง้

ปี 2564 การคา้สนิคา้แหง้เทกองเตบิโตประมาณ 195 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.8 ในหน่วยตนั หรอืรอ้ยละ 4.0 ในหน่วยตนั-ไมล ์ซ ึง่มากกวา่การเตบิโตในชว่งกอ่นการระบาดของ  

โควิด-19 ในปี 2562 ซึง่มีการเติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 0.5 ในหน่วยตนั หรอืรอ้ยละ 0.4 ในหน่วยตนั-ไมล  ์โดยการเพิ่มขึน้ของปรมิาณการคา้สินคา้แหง้เทกองส่วนใหญ่มาจาก                 

การฟ้ืนตวัของการคา้ถา่นหนิและสนิคา้แหง้เทกองย่อย ซ ึง่คดิเป็นรอ้ยละ 87 ของปรมิาณการคา้สนิคา้แหง้เทกองทัง้หมด ทัง้นี ้การคา้ถ่านหนิทางทะเลทัว่โลกไดฟ้ื้นตวัอย่างแข็งแกรง่

และเตบิโตรอ้ยละ 6 ในหน่วยตนั จากการผลติเหล็กทีเ่พิม่ขึน้และความตอ้งการพลงังานทีเ่พิม่สูงขึน้ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวั นอกจากนี ้การฟ้ืนตวัของปรมิาณการผลติเหล็ก 

ยงัชว่ยสนับสนุนการคา้แรเ่หล็กใหเ้พิม่ขึน้ ส่วนสนิคา้แหง้เทกองย่อยโดยเฉพาะซเีมนตแ์ละผลติภณัฑเ์หล็กทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานและอุปสงคภ์าคอุตสาหกรรม

ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากการฟ้ืนตวัของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ นอกจากนี ้การคา้ธญัพืชทางทะเลเตบิโตอย่างต่อเน่ืองทีร่อ้ยละ 2 ในหน่วยตนั โดยไดร้บั 

อานิสงคจ์ากขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและจนี ระยะที ่1 ในทางกลบักนั การขยายกองเรอืชะลอตวัลงเหลอืรอ้ยละ 3.6 ในหน่วยเดทเวทตนั (DWT) โดยมคี าสัง่ต่อเรอืใหม่ 

(order book) เพยีงรอ้ยละ 7 ของปรมิาณกองเรอืทัง้หมดทัว่โลก ซ ึง่ต ่าทีสุ่ดในรอบ 30 ปี สะทอ้นถงึการส่งมอบทีช่ะลอตวัจากค าสัง่ต่อเรอืใหม่ทีล่ดลง ส่วนแนวโนม้ในอนาคตส าหรบัปี 

2565 Clarksons Research ไดค้าดการณก์ารเตบิโตของการคา้สนิคา้แหง้เทกองทีร่อ้ยละ 1.9 ในหน่วยตนั และรอ้ยละ 2.5 ในหน่วยตนั-ไมล ์โดยการคา้เมล็ดธญัพืช (+รอ้ยละ 4) 

และสนิคา้แหง้เทกองย่อย (+รอ้ยละ 2) ถูกคาดการณว์่าจะเตบิโตอย่างแข็งแกรง่ในปีหนา้ ในขณะทีก่ารคา้แรเ่หล็ก (+รอ้ยละ 1) และถ่านหนิ (+รอ้ยละ 2) ถูกคาดการณว์่าจะเตบิโต 

ในระดบัปานกลาง คาดการณก์ารขยายตวัของกองเรอืจะอยู่ที่รอ้ยละ 2.1 ในปี 2565 และเพียงรอ้ยละ 0.3 ในปี 2566 เน่ืองจากคาดว่าจะมีการปลดระวางเรอืเก่าเพิ่มขึน้                    

จากการบังคับใชก้ฎระเบียบดา้นสิ่งแวดลอ้มฉบับใหม่ ทั้งนี ้ ความแออัดของท่าเร ือในปี 2565 คาดว่าจะตอ้งใชเ้วลาในการคลี่คลาย โดยในกลางเดือนกุมภาพันธ  ์                                   

มเีรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกองทีจ่อดอยู่ทีท่่าเรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่ชว่งกอ่นการระบาดของโควดิในระหวา่งปี 2559-2562 ทัง้นี ้แนวโนม้ตลาดในภาพรวมยงัคงเป็นบวก

ดว้ยปัจจยัพืน้ฐานทีส่มดุล แมว้า่ค่าระวางเรอืทัง้ปีน่าจะลดลงต ่ากวา่ปี 2564 ซ ึง่เป็นปีทีม่คี่าระวางเรอืดเีป็นพเิศษ อย่างไรก็ตาม ยงัคงมคีวามไม่แน่นอนอยู่ 

ทีม่ำ: Clarksons Research เดอืนกมุภาพนัธ ์2565 

หมำยเหตุ: กองเรอืของกลุ่มธรุกจิฯ ถกูจดัอยู่ในประเภทเรอืขนาดเล็กและสามารถอา้งองิกบัดชันีซปุราแมกซ ์(BSI-58) ถงึแมว้า่ขนาดของกองเรอืของกลุ่มธรุกจิฯ จะมขีนาดเล็กกว่า

เรอืทีด่ชันีใชอ้า้งองิ (เรอืเทกองมาตรฐาน ขนาดระวางบรรทุก 58,000 เดทเวทตนั) 

กำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยนื 
TTA ไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีความโปรง่ใสในการด าเนินธรุกจิ และการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซ ึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 การแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการเพือ่ทบทวน ก ากบัดูแล และตดิตามผลของนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ รวมถงึการปฏบิตัใิหอ้ยู่ในกรอบของจรยิธรรม 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่ก ากบัดูแลการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

 การไดร้บัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC)  

 TTA ไดร้บัการจดัอนัดบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการในเกณฑ ์“ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 

โครงกำร/กจิกรรมดำ้นสงัคม 

โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มใหแ้ก่นกัเรยีนเดนิเรอืพำณิชย :์  โทรเีซน ชปิป้ิง ภายใตก้ลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอืไดใ้หก้ารสนับสนุนการฝึกอบรมนักเรยีนของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ี

โดยจดัส่งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการเดนิเรอืพาณิชยเ์ขา้รว่มเป็นวทิยากรพเิศษ โครงการนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งฐานความรูท้ีถู่กตอ้งเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตังิาน 

หลกัการปฏบิตัติน และนโยบายดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตังิานบนเรอืสนิคา้ใหแ้ก่นักเรยีนเดนิเรอืพาณิชยท์ีจ่ะเขา้ฝึกภาคปฏบิตัทิางทะเลกบัเรอืกลเดนิทะเลระหว่างประเทศ ในปี 

2564 

โครงกำร/กจิกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

แผนลดปรมิำณกำรปล่อยกำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซด:์ กลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอืไดจ้ดัท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัเิพือ่ลดปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกของกองเรอื ซ ึง่ไดแ้ก ่

การใชน้ ้ามนัเช ือ้เพลงิทีม่ีค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดต์ ่า และการทดลองใชน้ ้ายาพิเศษผสมในน ้ามนัเช ือ้เพลงิเพื่อชว่ยใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่มบูรณย์ิง่ขึน้ รวมถงึลดการใชเ้ช ือ้เพลิงลง     

โดยการใชร้ะบบการควบคุมการใชป้รมิาณน ้ามนัหล่อลืน่ (Alpha Lubricator) เพื่อลดความสิน้เปลืองของน ้ามนัเช ือ้เพลิงในกระบอกสูบ การบ ารุงและดูแลอุปกรณต์่างๆ ใหอ้ยู่          

ในสภาพทีเ่หมาะสม เพื่อสามารถปฏิบตัิการไดเ้ต็มประสิทธภิาพ การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าพาสปอรต์สีเขยีว (Green Passport Certification) มาใชก้บัเรอื ซ ึง่จาก        

ความมุ่งมั่นและความพยายามในลดปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกอย่างต่อเน่ือง ท าใหก้ลุ่มธุรกจิฯ ไดร้บัประกาศนียบตัรของการบงัคบัใชแ้ผนการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

จากเรอืตามกฎระเบยีบ MRV (Monitoring Reporting และ Verification) ของสหภาพยุโรป อกีทัง้ยงัไดร้บัประกาศนียบตัรในการบนัทกึการใชเ้ช ือ้เพลงิของเรอืขณะเดนิทางไป

ยุโรป EUMRV และ IMODCS ซึง่เป็นการยนืยนัวา่กองเรอืของกลุ่มธรุกจิฯ มกีารตรวจสอบและรายงานผลเกีย่วกบัปรมิาณการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต์ามมาตรฐานระดบัสากล 
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่4/2564 และปี 2564 

Ref No. COR: EL22007t/ PTP 

 โครงกำร/กจิกรรมดำ้นเศรษฐกจิ 

กำรเขำ้รว่มกบัแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทุจรติ (Thai CAC): TTA ไดย้ืน่ประกาศเจตนารมณก์บัโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจรติ หรอื CAC เมือ่วนัที ่8 พฤษจกิายน 2562 และไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 

2564 นอกจากนีบ้รษิทัยงัขอความรว่มมอืคู่คา้ใหต้่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ และเชญิชวนเขา้รว่มเป็นภาคเีครอืขา่ยต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ:  

งบกำรเงิน   กำรก ำกบัดูแลกจิกำร  
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ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) 

________________________________   ________________________________ 

นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ    นายคทารฐั สขุแสวง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 
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https://th.thoresen.com/corporate_governance.html

