
 
 

 
 
 
 
 
 
เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL09041t/pc 

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 
เรื่อง    ช้ีแจงผลประกอบการของรอบปบัญชี 2552 
เรียน    กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผลกําไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 
(“รอบปบัญชี 2552”) เทากับ 1,813.71 ลานบาท และมีกําไรตอหุนเทากับ 2.56 บาท เทียบกับผลกําไรสุทธิและกําไรตอหุน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 (“รอบปบัญชี 2551”) ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 8,776.44 ลานบาท และกําไรตอหุนเทากับ 
12.40 บาท ตามลําดับ 
 
การวิเคราะหผลประกอบการของรอบปบัญชี 2552  
 

ในรอบปบัญชี 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานทั้งหมด เทากับ  19,959.92 ลานบาท มีรายจายจากการ
ดําเนินงานทั้งหมด เทากับ 18,494.04 ลานบาท ทําใหมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 1,465.88 ลานบาท กําไรจากการ
ดําเนินงานลดลงรอยละ 83.77 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก ทําใหความตองการใชบริการในธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ลดลงไปดวย 

 
รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักใหกับบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปบัญชี 2552 และในรอบป

บัญชี 2552 แบงออกเปน 
                                 

สวนแบงกําไรสุทธิท่ีใหกับบริษัทฯ ไตรมาสที่ 4 ของปบัญชี 2552 รอบปบัญชี 2552 รอยละ 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 130.9 623.7 34.4 

ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ 56.8 221.7 12.2 

ธุรกิจบริการนอกชายฝงและเรือขุดเจาะ 67.7 400.9 22.1 

บริษัทที่ถือหุนเพื่อการลงทุนและการตัด
รายการระหวางกัน 

209.4 567.4 31.3 

รวม (ลานบาท) 464.8 1,813.7 100 

 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีสวนแบงกําไรใหกับบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2552 คิดเปนรอยละ 34.4        

เทียบกับ 94.7 ในรอบปบัญชี 2551 บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) หรือ กลุมธุรกิจบริการนอก
ชายฝงและบริการเรือขุดเจาะมีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 22.1 ในรอบปบัญชี 2552 เทียบกับรอยละ 
6.5 ในงวดเดียวกันของปกอน บริษัทที่ถือหุนเพื่อการลงทุนและการตัดรายการระหวางกันมีผลขาดทุนในรอบปบัญชี 2551 
จํานวน 358.84 ลานบาท 

...ตอหนา 2/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 2 เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL09041t/pc 

 
ณ สิ้นรอบปบัญชี 2552 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคิดเปนเงิน 10,718.89 ลานบาท ลดลง 808.91 ลานบาท 

จากรอบปบัญชี 2551 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกิจกรรมการดําเนินงาน เปนเงิน 5,000.68 ลานบาท และใชไปในกิจกรรมการ
ลงทุน เปนเงิน 4,757.44 ลานบาท และใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (financing activities)  1,111.25 ลานบาท  และมีรายการ
เงินสดรับจํานวน 140.36 ลานบาท จากการลงทุนในบริษัทยอยใหม สวนที่เหลืออีกจํานวน 81.26 ลานบาท เกิดจาก
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลง 

 
ในรอบปบัญชี 2552 กิจกรรมการลงทุนสวนใหญเปนของเมอรเมด ซึ่งรวมถึงการชําระเงินคางวดในการสั่งตอเรือ

ขุดเจาะใหม เปนเงิน 979 ลานบาท การชําระเงินคางวดในเรือสนับสนุนงาน ROV และยาน ROV จํานวน 1,050 ลานบาท 
นอกจากนี้ ก็ไดแกการชําระเงินคางวดในระบบควบคุมและอุปกรณสําหรับดําน้ําลึก (saturation diving system) จํานวน 
396 ลานบาท คาใชจายสวนทุน (capital expenditures) อื่นๆ ไดแก คาใชจายสะสมของการนําเรือเขาอูแหง (accumulated 

dry-docking payment) ทั้งของบริษัทฯ และของเมอรเมด 
 
ในรอบปบัญชี 2552 บริษัทฯ ไดขายเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง จํานวน 8 ลําใหกับบริษัทอื่น และหนึ่งลําขาย

ใหแกบริษัทยอย PT. Perusahaan Pelayaran Equinox เงินที่ไดรับจากการขายเรือ 8 ลํานี้ใหกับบริษัทอื่นคิดเปนเงิน
จํานวน 623.29 ลานบาท โดยมีกําไรในทางบัญชีจากการขายเรือทั้ง 8 ลํา คิดเปนเงินจํานวน 33.51 ลานบาท มูลคาทางบัญชี
ของเรือทั้ง 8 ลํานี้คิดเปนเงินประมาณ 463.90 ลานบาท คาใชจายเขาอูแหงคิดเปนเงิน 42.98 ลานบาท อุปกรณเรือและอื่นๆ 
คิดเปนเงิน 82.90 ลานบาท 

 
ในรอบปบัญชี 2552 บริษัทฯ ไดซื้อคืนและยกเลิกหุนกูแปลงสภาพบางสวนคิดเปนเงินตน 56.4 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา หรือคิดเปนเงิน 1,927.5 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 33.2 ของเงินตนคงคางภายใตหุนกูแปลงสภาพที่ออก  
กําไรที่ไดจากการยกเลิกหุนกูแปลงสภาพคิดเปนเงิน 676.3 ลานบาท และไดบันทึกไวในงบการเงินรวมและงบการเงิน
บริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2552 

 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552  Soleado Holdings Pte. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 100 ได

ซื้อหุนรอยละ 100 ของ EMC Gestion S.A.S. (“EMCG”) ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน Baconco Co., Ltd. ซึ่งเปน
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม ในราคารวม 7.8 ลานยูโร หรือคิดเปนเงิน 374.1 ลานบาท และมีคาความนิยมติดลบ 
(negative goodwill) จากการเขาซื้อ EMCG คดิเปนเงิน 287.2 ลานบาท เนื่องจากราคาที่ซื้อมาต่ํากวามูลคาทางบัญชี  และ
นับจากวันที่เขาซื้อจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ธุรกิจที่ซือ้นี้มีรายรับ 365.9 ลานบาท และกําไรสุทธิ 17.6 ลานบาท
ใหกับบริษัทฯ  

 
 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง: ในรอบปบัญชี 2552 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีกําไรสุทธิ 608.59 
ลานบาท ไมรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 8,389.26 ลานบาท ไมรวมผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ในรอบปบัญชี 2551  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลสรุป 
 
 รอบปบัญชี 2552 รอบปบัญชี 2551 เปล่ียนแปลงรอยละ 

ขอมูลเก่ียวกับกองเรือ    

จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทินของ

เรือที่บริษัทเปนเจาของ  (1) 
(Calendar days for owned fleet) 

14,308 15,713 -8.94 

จํานวนวันเดินเรือที่ใชไดของเรือที่

บริษัทเปนเจาของ  (2) 
(Available days for owned fleet) 

13,721 14,881 -7.80 

อัตราการใชประโยชนจากเรือที่
บริษัทเปนเจาของ (3)   

รอยละ 95.90 รอยละ 94.71 +1.26 

จํานวนวันเดินเรือที่ใชไดของเรือที่
บริษัทเชามาเสริมกองเรือ   
(Available days for chartered-in 
fleet) 

5,023 7,274 -30.95 

จํานวนเรือเฉลี่ย (4) 52.96 62.81 -15.68 
 
 
ผลการดําเนินงานเฉลี่ยคิดเปนรายวัน 

 (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน) 
2552  2551 เปล่ียนแปลงรอยละ 

อัตราคาเชาเรือ  $10,973 $25,303 -56.63 
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
เรือเดินทะเล (สวนของเจาของเรือ) 

$5,563 $5,297 +5.02 

คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการ
บริหาร 

$1,342 $1,527 -12.12 

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน $6,905 $6,824 +1.19 
 
หมายเหตุ:  

 (1) จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน (Calendar Days) คือ จํานวนวันทั้งหมดของเรือที่บริษัทเปนเจาของในชวง
ระยะเวลานั้นๆ ซึ่งรวมวันที่ไมไดใชประโยชนจากเรือ เชน การซอมแซมครั้งใหญ การเขาอูแหง หรือการ
ตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) และการตรวจสอบระดับพิเศษ    
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 4 เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL09041t/pc 
 

 (2) จํานวนวันเดินเรือที่ใชไดของเรือ คือ จํานวนวันในรอบปปฏิทินทั้งหมด หักจํานวนวันที่ไมไดใชประโยชนจาก
เรือ เชน การซอมแซมครั้งใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) 

และการตรวจสอบระดับพิเศษ   

(3) อัตราการใชประโยชนจากเรือ คือ สัดสวนของเวลาที่เรือสามารถหารายได โดยวัดจากจํานวนวันเดินเรือที่ใชได
ของเรือหารดวยจํานวนวันในรอบปปฏิทินสําหรับชวงเวลานั้นๆ 

(4) จํานวนเรือเฉลี่ยเทากับ จํานวนเรือที่อยูในกองเรือ ณ ชวงเวลานั้น โดยวัดจากผลรวมของจํานวนวันเดินเรือในรอบ
ปปฏิทินของเรือที่บริษัทเปนเจาของ บวกกับจํานวนวันเดินเรือของเรือเชา หารดวยจํานวนวันเดินเรือในรอบป
ปฏิทินในชวงเวลานั้นๆ  

 
ณ สิ้นรอบปบัญชี 2552 บริษัทฯ เปนเจาของเรือทั้งสิ้น 36 ลํา และเชาเรือในระยะยาวมาเสริมกองเรือจํานวน 3 ลํา 

ซึ่งเรือที่เชามาสองลําจะสิ้นสุดสัญญาเชาในไตรมาสที่ 3 ของรอบปบัญชี 2553 (“รอบปบัญชี 2553”) และอีกหนึ่งลํา           
จะสิ้นสุดสัญญาเชาในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2554 (“รอบปบัญชี 2554”) 

 
ภายในสิ้นรอบปบัญชี 2553 เรือที่บริษัทฯ เปนเจาของประมาณรอยละ 26 ของกองเรือจะมีอายุครบ 25 ป ดังนั้น

บริษัทฯ จึงจําเปนจะตองมีแผนการปรับปรุงกองเรืออยางเรงดวน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ สั่งตอเรือใหมไปแลวจํานวน 5 ลํา     
ซึ่งมีกําหนดรับมอบเรือต้ังแตเดือนมกราคม 2553 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2555 โดยใชเงินลงทุนทั้งสิ้นสําหรบัการสั่งตอ
เรือใหมคิดเปนเงิน 182 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งเงินที่ใชสําหรับแผนปรับปรุงกองเรือมาจากเงินสดที่ไดจากการ
ดําเนินงาน และมาจากเงินกูรวมหลายสถาบัน (syndicated loan facility) ซึ่งมีธนาคารนอรเดียเปนแกนนํา จํานวน 360 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 
ในอดีตราคาเรือมือสองไดสะทอนอายุและสภาพของเรือ ปจจัยอื่นๆ ที่สําคัญนอยกวา แตก็ไมยิ่งหยอนไปกวากัน

ในการซื้อเรือ ไดแก ความตองการของผูซื้อหลังจากที่เขาเหลานั้นไดพิจารณาถึงการคาดการณในการทํากําไรในระยะสั้น
และระยะยาวจากการซื้อเรือใหม ถึงแมวา ราคาเรือจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ (ประมาณรอยละ 60 จากระดับราคาสูงสุดใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2551) บริษัทฯ ยังคงเชื่อวายังมีแนวโนมที่ราคาเรือจะลดลงตอไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง
ดําเนินการหา ตรวจสอบ และเสนอเรือมือสองที่มีศักยภาพในการที่จะใหผลตอบแทนจากการลงทุนที่เปนไปตามอัตรา
ผลตอบแทนที่บริษัทฯ ไดต้ังเปาหมายไว (hurdle rate) 

 
ปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมดของกองเรือในรอบปบัญชี 2552 ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปที่แลวคิดเปน

รอยละ 31.85 เปน 11.718 ลานตัน แมวาอัตราการใชประโยชนจากเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของจะสูงขึ้น แตการที่จํานวนเรือ
ลดลงในรอบปที่ผานมา ผนวกกับจํานวนวันเดินเรือที่เชามาเสริมกองเรือลดลง สงผลตอรายไดอยางเห็นไดชัด ซึ่งในรอบป
บัญชี 2552 จํานวนวันเดินเรือของเรือที่เชามาเสริมกองเรือ คือ 5,023 วัน (หรือ 13.76 ลํา) เทียบกับ 7,274 วัน (หรือ 19.87 
ลํา)  ในรอบปบัญชี 2551  
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ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเผชิญความผันผวนระหวางปจากวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 เมื่อเริ่มตนป ดัชนีคาระวางเรือบอลติคอยูที่ 3,025 จุด (ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551) แตเมื่อสิ้นรอบปบัญชี 2552  
ดัชนีคาระวางเรือบอลติคลดลงเหลือ 2,220 จุด (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552) หรือลดลงรอยละ 27.77  เชนเดียวกับอัตรา
คาเชาเรือเฉลี่ยของเรือ Baltic Supramax Index อยูที่ 27,179 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และลด
ระดับลงเหลือ 20,562 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน ซึ่งลดลงรอยละ 24.35 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 การลดลงของ
ดัชนีคาระวางเรือบอลติคสงผลกระทบตออัตราคาเชาเรือของบริษัทฯ เนื่องจากจํานวนวันเดินเรือมากกวารอยละ 65 ของ
บริษัทฯ อิงกับอัตราคาเชาเรือในตลาดเชาเรือระยะสั้น (spot market) อัตราคาเชาเรือเฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลงประมาณ      
รอยละ 56.63 จาก 25,303 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในรอบปบัญชี 2551 เหลือ 10,973  ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันใน
รอบปบัญชี 2552   
 
 แนวโนมของกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 
 

การฟนตัวของดัชนีคาระวางบอลติค (BDI) มากกวารอยละ 430 จากตนปนี้ มีสาเหตุหลักจากความแออัดของ
ทาเรือหลักๆ ของประเทศจีน ออสเตรเลีย และบราซิล โดยที่ประเทศจีนไดมีการนําเขาแรเหล็กและถานหินสูงขึ้น  และการ
เก็บเกี่ยวธัญพืชและถั่วเหลืองในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไมเปนไปตามฤดูกาล ทําใหเกิดการสงออกไปยังเอเชียมากขึ้น 
สาเหตุหลักสองประการนี้ มีผลตอปริมาณขนสงสินคาและระยะทางขนสงสินคาที่คิดเปนตันไมล ซึ่งสามารถเปรียบเทียบ
ไดโดยการสงออกจากจนีไปยังเกาหลีใต ญี่ปุน และไตหวัน กับการนําเขาจากออสเตรเลีย บราซิล และแอฟริกา หรือ
เชนเดียวกับการสงออกธัญพืชและถั่วเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังลูกคาที่ไกลออกไปอยางเชน ในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตและตะวันออกไกล  
    
 จากนี้ตอไป บริษัทฯ คาดวาดัชนีคาระวางบอลติค (BDI) จะผันผวนมากและอิงกับความตองการของจีนในการ
นําเขาแรเหล็กและถานหิน แตกระนั้นก็ตาม ผลกระทบที่สําคัญตอดัชนีคาระวางบอลติคจะไดแกปริมาณการสั่งตอเรือใหม
จํานวนมากซึ่งจะมีกําหนดสงมอบเรือในป 2553 และป 2554 
 
 ในชวงสิบเดือนแรกของป 2552 ปริมาณเรือใหมที่เขาสูตลาดมีจํานวน 32.9 ลานเดทเวทตัน หรือประมาณรอยละ 
57.7 ของเรือที่มีกําหนดสงมอบในปนี้ หากปริมาณเรือที่จะสงมอบในชวงเวลาอีกสองเดือนที่เหลือของปนี้มีปริมาณเทากับ
คาเฉลี่ยของสิบเดือนแรก ก็นาจะมีปริมาณเรือที่สงมอบในปนี้ทั้งสิ้นประมาณ 40 ลานเดทเวทตัน หรือประมาณรอยละ 70.2 
ของกําหนดการสงมอบในป 2552 ซึ่งตัวเลขที่มีการสงมอบจริงในปนี้อาจจะเกินความคาดหมายได เนื่องจากอัตราการสง
มอบเรือในชวงสามเดือนที่ผานมา (ต้ังแตสิงหาคม 2552) ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว   
 
 ในขณะเดียวกัน เรือที่สั่งตอใหมจํานวน 2,850 ลํา คิดเปน 259.26 ลานเดทเวทตัน ในชวงสองสามปขางหนาจะ
เปนการเพิ่ม (ประมาณรอยละ 58) ของปริมาณกองเรือโลกในปจจุบันอยางเปนนัยสําคัญ ซึ่งมีรายงานวามีเรืออยางนอย 600 
ลําที่มีการยกเลิกสัญญาไป อยางไรก็ตาม ตัวเลขที่มีการยกเลิกไปนี้ไมไดมีผลอะไรมากนัก เนื่องจากอูตอเรือของประเทศจีน
และเกาหลีใตยังคงไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและยังคงสรางเรือตอไป โดยหวังวาจะหาผูซื้อเรือรายอื่นได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูซื้อเรือชาวจีน ซึ่งมีรัฐบาลและธนาคารทองถิ่นของประเทศจีนที่ใหการสนับสนุน 
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 กลาวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงมีความกังวลตอตลาดเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองในป 2553 และ 2554 เนื่องจาก
ปริมาณเรือที่ลนตลาดและสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังคงซบเซา  
 

ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวของกับการเดินเรือ: สําหรับสวนงานบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือนั้น มีสวนแบงผลกําไร
สุทธิใหกับบริษัทฯ (หลังจากหักสวนของผูถือหุนสวนนอย) เทากับ 209.14 ลานบาท โดยไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
สวนแบงผลกําไรสุทธิ (หลังหักสวนผูถือหุนสวนนอย) ลดลงรอยละ 17.38 ระหวางรอบปบัญชี 2552 กับรอบปบัญชี 2551  
ทั้งนี้ Baconco Co., Ltd. มีสวนแบงกําไรใหกับบริษัทฯ สูงสุด รองลงมาไดแก บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส 
จํากัด 
 

แนวโนมของกลุมธุรกิจบริการที่เก่ียวของกับการเดินเรือ:  บริษัทฯ คาดวาผลประกอบการของธุรกิจในกลุมนี้จะ
ผสมกัน โดยที่ในปหนา บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ไมนาจะมีผลประกอบการที่โดดเดนในป 2553 
เนื่องจากเศรษฐกิจทรงตัวและการแขงขันในธุรกิจการเปนตัวแทนเรือจะรุนแรงมากขึ้น และในปหนา บริษัท เฟรนเลย 
(ประเทศไทย) จํากัด อาจจะมีผลกําไรใกลเคียงกับรอบปบัญชี 2552 โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่คาระวางออนตัวลง 
 
 บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”):  ในรอบปบัญชี 2552 เมอรเมดมีรายไดจากการบริการ 
เทากับ 5,209.87 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.4 จากรอบปบัญชี 2551  ธุรกิจหลักของเมอรเมดซึ่งประกอบดวย กลุมธุรกิจงาน
บริการนอกชายฝง และกลุมธุรกิจงานขุดเจาะ ไดมีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2552 เปนจํานวน  
432.62 ลานบาท โดยไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือลดลงรอยละ 10.67 จากรอบปบัญชี 2551 (หมายเหตุ: 
ตัวเลขสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ เปนตัวเลขตามมาตรฐานบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีไทย (Thai 

GAAP)  อยางไรก็ตาม ขอมูลที่จะแสดงในตารางขางลางนี้มาจากตัวเลขของเมอรเมดที่ใชมาตรฐานบัญชีสากล IFRS) 
 
ลานบาท*  2552   2551  เปล่ียนแปลงรอยละ 
รายไดจากการบริการ         5,210        5,285  -1.4% 
กําไรขั้นตน         1,439        1,599  -10.0% 
กําไรจากการดําเนินงาน           947        1,194  -20.7% 
คาใชจายจากการขายและการบริหาร           486          732  -33.6% 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (- ขาดทุน)           -561         1602 -134.7% 
กําไรสุทธิ           747        1,162  -35.7% 
หมายเหตุ: 1 100% ยังไมเกิดขึ้นจริง;  2 68.5% ยังไมเกิดขึ้นจริง    

 
หมายเหตุ *: ขอมูลนี้ตัดมาจากงบการเงินของเมอรเมดซึ่งสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 
 

การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 56 ลานบาทในรอบปบัญชี 2552 และ 160 ลานบาทในรอบปบัญชี 2551 
สวนใหญเกิดจากการแปลงรายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนเงินบาท ณ วันที่ในงบดุล 
ทั้งนี้ ไมมีผลกระทบทางดานกระแสเงินสดจากกําไรหรือขาดทุนดังกลาว 
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ในรอบปบัญชี 2552 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 3,124 ลานบาท (รอยละ 37.5 เมื่อเทียบปตอป) เปน 
11,447  ลานบาทในรอบปบัญชี 2552 สวนใหญเกิดจาก (ก) การลงทุนระยะยาวอื่นๆ จํานวน 78 ลานบาท จากการลงทุนใน 
Nemo Subsea IS (ข) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จํานวน 2,809 ลานบาท จากการชําระเงินคางวดเพิ่มเติมของเรือขุดเจาะที่
สั่งตอใหม (KM-1) จํานวน 946 ลานบาท การชําระคาเงินคางวดของเรือที่สั่งตอใหม (Mermaid Endurer) จํานวน 963 
ลานบาท การชําระเงินคางวดของระบบอุปกรณดําน้ําลึก จํานวน 396 ลานบาท การชําระคางวดของเรือสนับสนุนงาน ROV 

(Mermaid Sapphire) จํานวน 418 ลานบาท  การซื้ออุปกรณ ROV จํานวน 287 ลานบาท และการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ จํานวน 353 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดถูกหักกลบไปโดยคาเสื่อมราคาจํานวน 554 ลานบาท (ค) คาความนิยม จํานวน 
87 ลานบาท ซึ่งเปนการชําระเงินคางวดครั้งที่สองและครั้งสุดทายในการลงทุนในหุนของ Seascape Surveys Pte. Ltd.     
รอยละ 80 ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2551  และ (ง) คาใชจายรอตัดจาย จํานวน 84 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากตนทุน
กูยืมรอตัดจายเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพยและเรือ    
 
 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝง:  ในสวนงานธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํามีอัตราการใชประโยชนจากทรัพยสินรอยละ 
52.6 ในรอบปบัญชี 2552 และสรางรายไดรอยละ 57.5 ของรายไดรวมของเมอรเมด อัตราการใชประโยชนจากทรัพยสิน   

ไดแตะจุดต่ําสุดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธในชวงที่เศรษฐกิจอยูในภาวะวิกฤตที่สุด และคอยๆ ปรับตัวดีขึ้นหลัง
จากนั้น แมกระนั้นก็ตาม ในชวงไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 2552 อัตราการใชประโยชนจากทรัพยสินต่ําลงมากเนื่องจาก
เรือ Mermaid Commander และเรือ Team Siam ซึ่งสรางรายไดสวนใหญใหกับธุรกิจวิศกรรมโยธาใตน้ําในไตรมาสที่
แลวมีอัตราการใชประโยชนตํ่ากวาเดิม  แมวาอัตราการใชประโยชนจากทรัพยสินลดลงกวาปที่ผานมา แตอัตราคาเชาเรือ
เฉลี่ยรายวันยังคงสูง  

ธุรกิจบริการนอกชายฝง 2552 2551  เปล่ียนแปลงรอยละ
รายได (ลานบาท)         2,997        4,036  -25.7% 
กําไรขั้นตน (ลานบาท)           495  1,377 -64.1% 
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 16.5% 34.1% -51.6% 
อัตราการใชประโยชนจากทรัพยสิน 52.6% 86.1% -38.9% 

 เรือ Mermaid Commander ไดเขารับการบํารุงรักษาและซอมแซมตามหมายกําหนดการ โดยหยุดปฏิบัติงานเปน
เวลาประมาณ 20 วัน เรือ Mermaid Commander ไดจบงานโครงการที่บราซิลและแลนกลับไทยโดยใชเวลาประมาณ       
38 วัน เมื่อเรือดังกลาวมาถึงประเทศไทย เรือดังกลาวตองใชเวลาอีก 21 วัน ในการเตรียมเรือเพื่อใชในโครงการของ CUEL     
ณ ขณะนี้เรือลําดังกลาวยังคงปฏิบัติงานตามสัญญา 

 เรือ Team Siam ซึ่งนําไปใชปฏิบัติงานที่ตะวันออกกลางในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2552 ไดหยุดปฏิบัติงาน
เปนเวลาประมาณ 30 วัน เนื่องจากโครงการหนึ่งในหลายโครงการที่ไดมีสัญญาไวมีการเลื่อนเวลาออกไป อยางไรก็ตาม     
ณ เวลานี้เรือลําดังกลาวไดเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาแลวโดยมีโอกาสที่จะไดรับการขยายระยะเวลาของสัญญา 
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 แนวโนมของกลุมธุรกิจบริการนอกชายฝง: แมวาจะมีการลาชาตางๆ เกิดขึ้น แตอัตราการใชประโยชนของเรือ
วิศวกรรมโยธาใตน้ํายังคงสูงอยู 

 บริษัทฯ ไดมองเห็นความตองการของตลาดในการใชเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทน้ํามันและ
กาซธรรมชาติเริ่มกลับมาสานตองานโครงการที่ไดลาชาไว จากการที่งานโครงการเริ่มกลับมาอีก บริษัทฯ จึงคาดวาจะเขา
ประมูลงานเพื่อใหไดงานตางๆ เพิ่มมากขึ้น และในเรือที่มีเทคนิคที่ดีกวาลําอื่นๆ ของบริษัทฯ อาจจะไดรับงานที่มีสัญญา
ระยะยาวไดบาง 

 ในระหวางไตรมาสที่ผานมา ผลกระทบตองานโครงการและอัตราคาเชาเรือมีไมมากนัก โดยทั่วไปธุรกิจ
วิศวกรรมโยธาใตน้ําไมคอยไดรับแรงกดดันจากอัตราคาเชาเรือที่ลดลง และในบางกรณี เรือที่มีเทคนิคที่ดีจะไดรับอัตราคา
เชาเรือที่สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงไดรับงานจากตะวันออกกลาง ซึ่งเปนบริเวณที่มีงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนโครงสราง 
งานดําน้ําลึกโดยใชอุปกรณ ROV และบริการสํารวจตางๆ 

   เรือสนับสนุนงานดําน้ําลึกชนิด DP2 สองลําที่บริษัทฯ สั่งตอใหม กําลังอยูในระหวางการสราง และคาดวาจะรับ
มอบเรือไดในไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี 2553 ซึ่งอาจจะมีการรับเรือลาชาลงโดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
การทดสอบขั้นสุดทาย เรือสองลํานี้มีความพิเศษทางเทคนิค เนื่องจากสรางขึ้นมาตามความตองการเฉพาะ ซึ่งทําใหอูตอเรือ
เกิดความลาชาจากสิ่งที่ไมไดคาดหมายไวกอน 

 สวนเรือสนับสนุนงานประดาน้ํา ชนิด DP2 ROV มีกําหนดสงมอบในเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งบริษัทฯ คาดวา
จะปลอยเรือ DP2 ROV ที่เชามาไดพรอมๆ กับวันรับมอบเรือ DP2 ROV ที่สั่งตอใหม 

 สภาวะตลาดในปจจุบันมีความตองการเรือที่มีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯ คาดวาจะสามารถคง
อัตราการใชประโยชนจากเรือไดในอัตราทื่สูง 

สวนงานขุดเจาะ: ในรอบปบัญชี 2552 สวนงานธุรกิจขุดเจาะสรางรายไดรอยละ 42.5 ของรายไดรวมของ      
เมอรเมด อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะ MTR-1 และ MTR-2 ในรอบปบัญชี 2552 คิดเปนรอยละ 94.9             
ระดับกิจกรรมของตลาดเรือขุดเจาะนอกชายฝงแบบ tender ในไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 2552 ยังคงทรงตัวเหมือนกับ
ไตรมาสที่ผานมา เรือขุดเจาะ MTR-1 หมดสัญญาเชากับ Hess Indonesia เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552  และขณะนี้เรือ
ขุดเจาะ MTR-1 อยูที่ประเทศไทยเพื่อทําการตรวจสอบและซอมแซม สวนเรือขุดเจาะ MTR-2 ยังคงปฏิบัติงานตามสัญญา
กับ Chevron Indonesia โดยจะครบกําหนดการปฏิบัติงานตามสัญญาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 โดยบริษัทฯ คาดวาจะมี
การตออายุสัญญาเมื่อครบสัญญารอบแรก 
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สวนงานขุดเจาะ 2552 2551  เปล่ียนแปลงรอยละ
รายได (ลานบาท) 2,213 1,249 +77.2% 
กําไรขั้นตน (ลานบาท) 944 290 +225.5% 
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 42.7% 23.2% 84.1% 
อัตราการใชประโยชนจากทรัพยสิน 94.9% 69.1% +37.3% 

 เรือขุดเจาะที่สั่งตอใหม KM-1 ซึ่งอยูที่อูตอเรือในประเทศมาเลเซียใกลจะเสร็จแลว และมีกําหนดสงมอบเรือใน
ไตรมาสแรกของปปฏิทิน 2553 โดยเรือขุดเจาะลํานี้จะเริ่มใชงานทันทีที่ Petronas ประเทศมาเลเซีย โดยมีระยะเวลาสัญญา
หาป  

 แนวโนมของกลุมธุรกิจบริการนอกชายฝง: อัตราการใชประโยชนจากกองเรือขุดเจาะทั่วโลกยังอยูในอัตราที่ดี
พอสมควร บริษัทน้ํามันและกาซธรรมชาติที่เคยยกเลิกหรือเลื่อนโครงการขุดเจาะไดเริ่มเรียกประมูลหาเรือขุดเจาะ ซึ่งเรา
อาจจะไดเห็นความตองการใชเรือขุดเจาะอีกสองหรือสามลําโดยเริ่มจากเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 2553 ซึ่งบริษัทฯ 
ไดเสนอเรือขุดเจาะ MTR-1 ไปยังโครงการทุกโครงการที่ตองการใชเรือขุดเจาะ  

 จากการที่ราคาน้ํามันกําลังอยูในภาวะทรงตัว และการฟนตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกกําลังดําเนินไปอยางตอเนื่อง  
บริษัทฯ จึงคาดวาจะเห็นความตองการใชเรือขุดเจาะเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ เช่ือวาอัตราคาเชาเรือขุดเจาะอยูในภาวะทรงตัว 
และจากการที่เรือขุดเจาะมีสัญญาวาจางใหมๆ เขามา ดังนั้น จึงมีโอกาสที่อัตราคาเชาเรือขุดเจาะจะสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
กําลังเจรจากับลูกคาที่มีความตองการเรือที่มีอุปกรณใหมขึ้นโดยเสนอเรือขุดเจาะใหมของบริษัทฯ    

สรุป 
 

 ทามกลางสภาวการณทางเศรษฐกิจที่เต็มไปดวยการแขงขัน บริษัทฯ ยังคงมีผลกําไรและมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานในเชิงบวกในรอบปบัญชี 2552 ซึ่งบริษัทฯ ไดเห็นความมีเสถียรภาพและการพัฒนาของธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
แตบริษัทฯ เช่ือวาสภาวการณทางเศรษฐกิจจะยังคงอยูในภาวะยากลําบากในป 2553 

 
ขอแสดงความนับถือ 

            บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
 

………………………                     ……………………… 
     (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)                   (นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน) 

     กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร           ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
                                                                                                         กลุมบัญชีและการเงิน 

 

หมายเหต ุ  รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2552 ของเมอรเมด สามารถดูไดที่เว็บไซต 
http://www.mermaid-maritime.com 


