
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL10038t/ms 
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 
เรื่อง    ช้ีแจงผลประกอบการของรอบปบัญชี 2553 
 
เรียน    กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผลกําไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
(“รอบปบัญชี 2553”) เทากับ 795.57 ลานบาท และมีกําไรตอหุนเทากับ 1.12 บาท เทียบกับผลกําไรสุทธิและกําไรตอหุน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (“รอบปบัญชี 2552”) ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 1,813.71 ลานบาท และกําไรตอหุนเทากับ 
2.56 บาท ตามลําดับ 
 
การวิเคราะหผลประกอบการของรอบปบัญชี 2553  
 

บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานทั้งหมด เทากับ  18,386.51 ลานบาท มีรายจายจากการดําเนินงานทั้งหมด 
เทากับ 17,545.04 ลานบาท ทําใหมีกําไรจากการดําเนินงานเทากับ 841.47 ลานบาท กําไรจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 
42.32 เทียบจากกําไรจากการดําเนินงานของปที่แลวซึ่งมีจํานวน 1,458.78 ลานบาท 

 
รายละเอียดของสวนแบงกําไรสุทธิจากธุรกิจหลักใหกับบริษัทฯ แบงออกเปน 
                                 

ลานบาท รอบปบัญชี 2553 รอบปบัญชี 2552 เทียบเปนรอยละปตอป 

กลุมธุรกิจขนสง 1,021.32 1,045.03 -2.27 
กลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน 301.94 22.87 1220.24 
กลุมธุรกิจพลังงาน -199.62 400.93 -149.79 
สวนของบริษัท1 -328.07 344.88 -195.13 
รวม 795.57 1,813.71 -56.14 
หมายเหตุ: รายการพิเศษในรอบปบัญชี 2553 รวมถึงกําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพจํานวน 9.63 ลานบาท และในรอบปบัญชี 2552 
รายการพิเศษรวมถึงกําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพจํานวน 676.33 ลานบาทและคาความนิยมติดลบจํานวน 287.21 ลานบาท   
 
 
 
 
 

...ตอหนา 2/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 2 เลขที่เรื่อง  COR:MS/EL10038t/ms 

 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจรอบปบัญชี 2553 
 
กลุมธุรกิจขนสง ประกอบดวยธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง บริษัทที่ใหบริการงานที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ  

และธุรกิจเรือบรรทุกน้ํามันและกาซธรมชาติที่บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนเมื่อไมนานมานี้ 
 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ในรอบปบัญชี 2553 ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีผลกําไรสุทธิจํานวน 

1,113.34 ลานบาท โดยไมรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 719.38 ลานบาทในปที่ผานมา 
กลุมธุรกิจขนสงมีสวนแบงกําไรสุทธิรอยละ 128.38 ใหกับกําไรสุทธิของบริษทัฯ ในรอบปบัญชี 2553 เทียบกับรอยละ 
57.62 รอบปบัญชี 2552 

 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองปรับตัวดีขึ้นบาง แมวาภาวะคาระวางเรือในตลาดมีความผันผวนในชวงรอบป

บัญชี 2553 ดัชนีคาระวางเรือบอลติคสําหรับรอบปบัญชี 2553 เทากับ 3,011 จุด เทียบกับ 2,072 จุดในรอบปบัญชี 2552 ดัชนี
คาระวางเรือบอลติคในชวงตนปเทากับ 2,220 (ณ วันที่  1 ตุลาคม 2552) และปดลงที่ 2,468 จุด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) 
อยางไรก็ตาม คาระวางเรือบอลติคทรงตัวในชวงตนป และมาถึงจุดสูงสุดที่ 4,661 จุด ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 หลังจาก
นั้น ตลาดคาระวางเรือไดออนตัวถึงจุดต่ําสุดที่ 1,700 จุด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2553  ต้ังแตนั้นมา คาระวางเรือบอลติคได
คงที่เหนือระดับ 2,000 จุด ในทํานองเดียวกัน ดัชนีคาระวางเรือบอลติคของเรือ Supramax โดยเฉลี่ยเทากับ 23,657 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอวันในรอบปบัญชี 2553 เทียบกับคาเฉลี่ย 14,139 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในรอบปบัญชี 2552 หรือ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 67.18 

  
จากสภาวะตลาดที่ดีขึ้น อัตราคาระวางเรือโดยเฉลี่ยของกองเรือบริษัทฯ อยูที่ 12,619 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน

ในรอบปบัญชี 2553 เทียบกับ 11,127 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในรอบปบัญชี 2552 ถาไมรวมการขาดทุนจากเรือเชาที่
บริษัทฯ เชาเรือเพื่อมาเสริมกองเรือ กองเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของมีอัตราคาระวางที่ 13,032 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันใน
ปนี้ ซึ่งดีขึ้นกวาปที่แลวรอยละ 18.91 สําหรับปนี้ ประมาณรอยละ 40.53 ของรายรับจากคาระวางสินคามาจากการจอง
ลวงหนา การเชาเหมาลําเปนระยะเวลา (period time charter)และการเซ็นสัญญารับขนสงสินคาลวงหนา (COA) เมื่อเทียบ
กับรอยละ 28.28 ในปที่แลว ดังนั้น คาระวางเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ จึงมีความผันผวนนอยกวาตลาด 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 3 เลขที่เรื่อง  COR:MS/ EL10038t/ms 
 
 
ผลการดําเนินงานเฉลี่ยคิดเปนรายวัน(1) (ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน) 

 
ดอลลารสหรัฐอเมริกา / วัน รอบปบัญชี 2553 รอบปบัญชี 2552 เทียบเปนรอยละ 

ปตอป 
อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร
สหรัฐอเมริกาตอเงินบาท (เฉลี่ย)  

32.56 34.72 -6.22 

อัตราคาระวางเรือ (1) 12,619 11,127 13.41 
     -  อัตราคาระวางเรือที่บริษัทเปนเจาของ  13,032 10,960 18.91 
     - อัตราคาระวางเรือที่เชามาเสริมกองเรือ  -413 167 -347.31 
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
เรือเดินทะเล (สวนของเจาของเรือ) (1) 

4,806 4,446 8.10 

คาใชจายในการเขาอูแหง 1,378 1,210 13.88 
คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการ
บริหาร 

1,520 1,307 16.30 

ตนทุนทางการเงิน 48 428 -88.79 
คาเสื่อมราคา 2,977 2,434 22.31 
ภาษีเงินได 213 69 208.70 
รายไดจากการดําเนินงาน (1) 1,677 1,233 36.01 
 
หมายเหตุ:  (1) ตัวเลขตอวันที่คํานวณไดนั้นคิดจากจํานวนวันที่ใหบริการของเรือ 
 

สาเหตุหลักที่อัตราคาระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นในปนี้ก็คือ 
ก) ผลทางบวกจากการที่บริษัทฯ ปดการใหบริการการเดินเรือแบบประจําเสนทาง ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถใช

เรือในภูมิภาคที่ไดคาจางสูงกวา ซึ่งรวมถึงแอตแลนติคดวย 
ข) การใหเชาเรือทั้งแบบเปนระยะเวลาและแบบระยะสั้นปรับตัวดีขึ้น 
ค) สัดสวนรายรับที่มีความแนนอนมีเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราคาระวางเรือของบริษัทฯ ไมผันผวนไดงายหากมีการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราคาระวางในตลาดระยะสั้น 
 
รายจายของเจาของเรือตอวันเพิ่มขึ้นรอยละ 8.10 เทียบปตอป เนื่องจาก 
ก) คาเดินทางของลูกเรืออันเนื่องมาจากการขายเรือ 
ข) ตนทุนประกันที่สูงขึ้นจากการที่ชมรมพี แอนด ไอ (P&I clubs) เรียกเก็บคาเบี้ยประกันภัยจากสมาชิกเพิ่มขึ้น 
ค) งานซอมแซมและการบํารุงรักษาบางรายการที่มีจํานวนสูงที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 4 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
บริษัทฯ ไดปดบริการในการใหบริการเดินเรือประจําเสนทางตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2553 เนื่องจากมีผลกําไรนอย

กวาการใหบริการเดินเรือประเภทอื่นๆ บอยครั้ง  จากการที่อัตราคาระวางเรือประจําเสนทางลดต่ําลงในปที่ผานมาประกอบ
กับแนวโนมอัตราคาระวางเรือที่ไมสดใสในอีก 2-3 ปขางหนา บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่จะยกเลิกการใหบริการเดินเรือแบบ
ประจําเสนทาง โดยบริษัทฯ ไดต้ังเงินสํารองทางบญัชีจํานวน 66.46 ลานบาท เพื่อเปนการจายคาชดเชยและคาบริหารจัดการ
อื่นๆ ในการปดการใหบริการเดินเรือแบบประจําเสนทาง 
  
 ปริมาณสินคาทั้งหมดที่บริษัทฯ ขนสงในรอบปบัญชี 2553 ลดลงรอยละ 14.02 เปน 10,075.76 ลานตัน แมวาอัตรา
การใชประโยชนของกองเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของ จะเพิ่มขึ้น การลดลงของจํานวนเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของในชวงปนี้ 
บวกกับจํานวนวันเดินเรือที่เชามาเสริมกองเรือลดลง สงผลกระทบตอปริมาณสินคาที่ขนสงของบริษัทฯ อยางมาก ในรอบป
บัญชี 2553 บริษัทฯ ไดเชาเรือเพื่อมาเสริมกองเรือจํานวน 3,096 วันเดินเรือ (เทากับเรือจํานวน 8.48 ลํา ที่ทํางานแบบเต็ม
เวลา) เทียบกับ 5,023 วันเดินเรือ (เทากับเรือจํานวน 13.76 ลํา ที่ทํางานแบบเต็มเวลา)  ของรอบปบัญชี 2552 
 
ขอมูลกองเรือโดยสรุป 
 
 รอบปบัญชี 2553 รอบปบัญชี 2552 เปล่ียนแปลงรอยละ 
เดทเวทตันเฉลี่ย 29,444 27,185 8.31 
จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทินของ
เรือที่บริษัทเปนเจาของ  (1) 
(Calendar days for owned fleet) 

11,113 14,468 -23.19 

จํานวนวันที่ใหบริการของเรือที่บริษัท
เปนเจาของ (2) 

10,430 14,073 -25.89 

จํานวนวันทําการของเรือที่บริษัทเปน
เจาของ  (3) 
(Operating days for owned fleet) 

10,227 13,745 -25.59 

อัตราการใชประโยชนจากเรือที่บริษัท
เปนเจาของ (4)   

98.05% 97.67% 0.39 

จํานวนวันเดินเรือทําการของเรือที่
บริษัทเชามาเสริมกองเรือ  
 

3,096 5,023 -38.36 

จํานวนเรือเฉลี่ย (5) 36.50 51.42 -29.02 
 
หมายเหตุ:  
(1) จํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน (Calendar Days) คือ จํานวนวันทั้งหมดของเรือที่บริษัทเปนเจาของในชวงระยะเวลานั้นๆ ซึ่งรวมวันที่
ไมไดใชประโยชนจากเรือ เชน การซอมแซมครั้งใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) และการ
ตรวจสอบระดับพิเศษ  

...ตอหนา 5/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 5 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
(2)  จํานวนวันที่ใหบริการของเรือ คือ จาํนวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน (1) หักวันที่ไมไดใชประโยชนจากเรือที่ทราบลวงหนา (planned off 
hire days) กับการซอมแซมครั้งใหญ การเขาอูแหง หรือ การตรวจสอบระหวางระยะเวลา 5 ป (intermediate survey) หรือการตรวจสอบระดับ
พิเศษ   
(3) จํานวนวันทําการ (Operating Days) คือ จํานวนวันที่ใหบริการของเรือที่บริษัทเปนเจาของ (2) หักจํานวนวันที่ไมไดใชประโยชนจากเรือที่
ไมทราบลวงหนาในชวงที่เรือใหบริการอยู 
(4) อัตราการใชประโยชนจากเรือ (Fleet Utilisation) คือ รอยละของเวลาที่เรือสามารถหารายได โดยวัดจากจํานวนวันทําการหารดวยจํานวน
วันที่ใหบริการของเรือในชวงเวลานั้นๆ 
(5) จํานวนเรือเฉลีย่เทากับ จํานวนเรือที่อยูในกองเรือ ณ ชวงเวลานั้น โดยวัดจากผลรวมของจํานวนวันทําการเดินเรือทั้งหมดของเรือที่บริษัทฯ 
เปนเจาของ และจํานวนวันเดินเรือของเรือที่เชามาเสริมกองเรือ หารดวยจํานวนวันในรอบปปฏิทินในชวงเวลานั้นๆ  
 
 จํานวนวันเดินเรือของบริษัทฯลดลงอยางมากเนื่องจากมีการขายเรือ 11 ลําในปนี้ คือ ทอร จัสมิน ทอร เซลเลอร ทอร 
คอมมานเดอร ทอร สปริต ทอร ทริบิวท ทอร ซี ทอรทรานสิท ทอร สกาย ทอร เวนเจอร ทอร ทราเวลเลอร และ ทอร    
สกิปเปอร จํานวนเงินสดที่ไดรับจากการขายเรือทั้ง 11 ลําเทากับ 1,320.58 ลานบาท กําไรทางบัญชีรวมจากการขายเรือ
เทากับ 495.17 ลานบาท หรือ 390.44 ลานบาทหลังหักภาษี กําไรทางบัญชีทั้งหมดจากการขายเรือ 8 ลําในปที่แลวเทากับ 
33.51 ลานบาท 
 
 สิ้นรอบบัญชี 30 กันยายน 2553 กองเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของมีจํานวน 27 ลํา โดยรอยละ 28.26 ของกองเรือที่มีอยูอายุ
ใกลจะถึงหรือมากกวา 25 ปในปลายรอบปบัญชี 2554 นี้ บริษัทฯ คาดวาจะยังคงขายเรือหรือขายซากเรือตอไป นอกจากนี้ 
กลยุทธในการปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ รวมถึงการขายเรือที่อยูในสภาพที่ไมเหมาะสมกับการใหบริการการเดินเรือ
แบบเชาเหมาลําอีกตอไป ภายในสามปขางหนา บริษัทฯ มีเปาหมายในการมีกองเรือประมาณ 40 ลํา ทั้งที่บริษัทฯ เปน
เจาของและที่เชามาเสริมเพิ่มเติมกองเรือ โดยบริษัทฯ ประสงคที่จะเปนเจาของเรือโดยสวนใหญ 
  
 แผนปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ ไดรวมถึงการรับมอบเรือสั่งตอใหมลําแรกคือ ทอร เฟรนดชิป จากอูตอเรือ Oshima 
ในเดือนมกราคมของปนี้ เรือลํานี้มีขนาดระวางบรรทุก 53,350 เดทเวทตัน และมีเรือที่สั่งตอใหมอีก 4 ลํา ซึ่งในสามลํานี้มา
จากอูตอเรือ Vinashin และอีกหนึ่งลําจากอูตอเรือ Oshima ซึ่งมีกําหนดรับมอบเรือในป 2554 และ 2555 ตนทุนทั้งหมดใน
การลงทุนสําหรับเรือ 4 ลํานี้ประมาณ 163 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 
 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ยังคงมองหาเรือในตลาดมือสองที่มีราคาดีและใหผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่บริษัทฯ 
ต้ังเปาหมายไวเปนอยางนอย (hurdle rate) เรือที่บริษัทฯ ทําการรับมอบลาสุดคือ ทอร แอคชีฟเวอร ซึ่งมีมูลคา 34.50 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกาที่บริษัทฯ เพิ่มเขามาในกองเรือในเดือนกรกฎาคม  แหลงเงินทุนในการปรับปรุงกองเรือจะมาจาก
เงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานและจากวงเงินกูรวมหลายสถาบันจํานวน 360 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาซึ่งมีธนาคาร
นอรเดียเปนธนาคารแกนนํา   
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 นอกจากชนิด ขนาด อายุ อูตอเรือ และคุณลักษณะเฉพาะที่เปนตัวกําหนดมูลคาเรือมือสอง ราคาเรือมือสองสวน
ใหญจะถูกกําหนดดวยรายไดที่คาดวาจะไดรับจากเรือ การจัดหาเงินกูและความสมดุลระหวางความตองการของผูซื้อและ
ผูขาย จากขอมูลของ The Baltic Exchange มูลคาเรือ Supramax อายุ 5 ป มีราคาเทากับ 32.25 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2553 แมวาราคาเรือมือสองของเรือ Supramax แบบสมัยใหมสูงขึ้นประมาณรอยละ 12.6 ในชวงปที่ผาน
มา นายหนาเรือและนักวิเคราะหไดใหความเห็นตรงกันวาการซื้อขายเรือมือสองจะยังคงจํากัดโดยภาพรวม จากรายงานของ
RS Platou’s Shipping Weekly Research ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 ไดระบุวามูลคาเรือมือสองจะลดลงรอยละ 5-15 ในอีก 
6-12 เดือนขางหนา ซึ่งคํานวณจากอัตราคาระวางที่คาดการณลวงหนา  
 
  ในรอบปบัญชี 2553 บริษัทฯ รับรูกําไรสุทธิจํานวน 51.86 ลานบาทจากบริษัท Petrolift Inc. เปนครั้งแรก บริษัทฯ
ไดเขาซื้อหุนรอยละ 38.83 และไดแปนหุนสวนทางกลยุทธกับบริษัทฟลิปปนสนี้ในเดือนเมษายน 2553 ณ ปจจุบัน Petrolift 
Inc. เปนเจาของเรือบรรทุกน้ํามันชนิดลากจูงที่มีระวางสองชั้น (double-hull tankers/barges) จํานวน 7 ลําและเรือบรรทุก
เช้ือเพลิงแอลพีจี (LPG) อีก 1 ลํา ดวยขนาดบรรทุกทั้งหมด 180,000 บาเรลล หรือ 26,000 เดทเวทตัน เรือสวนใหญอยู
ภายใตสัญญาการขนสงที่มีระยะเวลา 3-12 ปกับบริษัทน้ํามันและกาซชั้นนําในประเทศฟลิปปนส 
 

แนวโนมของตลาดธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง : 
 
 ทางดานอุปสงค บริษัทฯ เช่ือวา นโยบายการนําเขาของจีนจะยังคงเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับตลาดเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกองในอีกสองถึงสามปขางหนา การนําเขาของจีนที่ชะลอตัวลงกอรปกับวันหยุดประจําชาติที่ยาวนาน
เปนสัปดาหเปนสาเหตุหลักที่ทําใหดัชนีอัตราคาระวางเรือบอลติคลดลงเมื่อไมนานมานี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดคาดหวังวาการ
นําเขาของจีนจะฟนตัวขึ้นอยางแข็งแกรงดังที่เห็นในป 2552 

 
มาตรการที่เขมงวดอยางตอเนื่องของจีนในตลาดอสังหาริมทรัพย สงผลในทางลบตออุปสงคเหล็กในประเทศจีน 

สมาคม World Steel Association ไดคาดการณวาการเติบโตของอุปสงคในแรเหล็กของจีนจะลดลงถึงรอยละ 3.5 เทียบปตอ
ปกับป 2554 เมื่อเทียบกับการเติบโตที่คาดไวรอยละ 6.7 ในปนี้และรอยละ 24.8 ในป 2552 
 
 นอกจากนี้ ที่ผานมาจีนพึ่งพิงกับการผลิตแรเหล็กในประเทศอยางมาก ซึ่งปริมาณแรแหล็กที่ผลิตไดภายใน 
ประเทศในปนี้ มีจํานวนสูงถึงประมาณ 775.5 ลานเมตริกตัน สําหรับชวงเกาเดือนแรกของป 2553 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.0 
เทียบปตอป สําหรับชวงเกาเดือนแรกของปนี้ มีการนําเขาแรเหล็กทั้งสิ้น 457.6 ลานเมตริกตัน ลดลงรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2552 สมาคม China Iron and Steel Association  (CISA) ระบุไวในรายงานในเดือนกันยายน 2553 
วา การนําเขาแรเหล็กของจีนในป 2553 มีแนวโนมจะลดลงกวาการนําเขาของแรเหล็กของจีนที่มีจํานวน 627.8 ลาน
เมตริกตันตามที่บันทึกไวในป 2552  ในเดือนกันยายน 2553 จีนมีแรเหล็กคงคลังเทากับ 73.8 ลานเมตริกตัน ซึ่งเกือบเทากับ
ปริมาณการผลิตเหล็กเปนเวลาเกือบ 6 สัปดาห โดยเทียบจากจํานวนการผลิตเหล็ก ณ เดือนกันยายน 2553 ระดับของอุปทาน
แรเหล็กนี้ถือวาสูงเนื่องจากระดับอุปทานปกติควรจะอยูที่ประมาณ 4 สัปดาห จีนกําลังลดจํานวนสินคาคงคลังที่สูงสะสมใน
ป 2552 แตเปนไปในอัตราที่ชากวาที่ไดคาดการณไว 
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สินคาแหงเทกองนําเขาที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งไดแกถานหิน ซึ่งไดมีการคาดการณไววาจะมีการจํากัดจํานวนการ

นําเขาถานหินในป 2554 แมวาจะมีการเติบโตที่แข็งแกรงและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วถึงรอยละ 23.33 สําหรับชวงเกาเดือนแรก
ในปนี้ (จีนนําเขา 10.66 ลานเมตริกตัน) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา การจํากดัจํานวนการนําเขาถานหินนี้ เปน
เพราะเหมืองแรในประเทศนั้นยังคงเพิ่มการผลิตอยางตอเนื่องมากกวารอยละ 20.73 เทียบปตอป เปน 1,304.59 ลาน
เมตริกตันสําหรับชวงหาเดือนแรกของป 2553 บวกกับถานหินที่ผลิตในทองถิ่นกําลังขายไดในราคาดี 

 
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 มีรายงานวาเมือง Qinhuangdao ที่อยูทางตะวันออกของจีนมีถานหินคงคลังจํานวน 

7.08 ลานตัน นอยกวาในสองสัปดาหกอนจํานวน 1.2 ลานตัน การลดจํานวนถานหินคงคลังในจีนมีแนวโนมวาจะไมกลับ
ไปสูภาวะที่มีปริมาณสินคาคงคลังมากแบบเดิม เนื่องจากจีนมีเปาหมายที่จะคํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยจะลดการปริมาณการ
ใชถานหินในประเทศ การบริโภคถานหินของจีนคาดวาจะลดลงจากป 2552 เปนจํานวน 132 ลานตัน เนื่องจากจีนมีความ
พยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในดานพลังงานขึ้นอีกรอยละ 4 ในป 2553  และจากการที่จนีจะลดระดับการใชถานหินลง 
จีนก็จะนําเขาจากประเทศอื่นนอยลงดวย 
 
 สําหรับอุปสงคของประเทศอื่นๆ ในโลก คาดวาจะชะลอตัวลงไปจนถึงหกเดือนขางหนาเนื่องจากเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้นออนตัวลงอยางมากเมื่อไมนานมานี้ ดวยราคาเหล็กที่ออนตัวลงและตนทุนของวัตถุดิบที่สูงขึ้น 
ผูผลิตเหล็กมีแนวโนมที่จะลดการผลิตตอไป สําหรับชวงเกาเดือนแรกของป 2553 การผลิตเหล็กดิบของ 66 ประเทศที่
รายงานตอสมาคม World Steel Association น้ันมีจํานวน 1,046.30 ลานเมตริกตัน คิดเปนรอยละ 20.26 ซึ่งสูงกวาชวง
เดียวกันของป 2552 อยางไรก็ตาม อัตราความสามารถในการใชประโยชนเหล็กดิบโลกในเดือนกันยายนไดลดลงอีกเปน  
รอยละ 74.4 จากรอยละ 82.0 และรอยละ 79.9 ในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2553 ตามลําดับ 
 
 ณ เดือนตุลาคม 2553 ตลาดธัญพืชทั่วโลกคอนขางจะทรงตัว ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะชวยเกื้อหนุนแนวโนมดัชนี
อตัราคาระวางเรือบอลติคในอนาคตอันใกลนี้ การคาขาวโพด เมล็ดถั่วเหลือง และขาวมีกําไรสุทธิอยางมีนัยสําคัญแตขาว
สาลีลดลงเล็กนอย การบริโภคธัญพืชทั่วโลกนั้นมีการคาดวาจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากปริมาณการบริโภคที่เพิ่มขึ้นใน
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา การบริโภคธัญพืชทั่วโลกคาดวาจะเพิ่มขึ้นจากปกอนอีกรอยละ 1.5 เนื่องจากอุปสงคจาก
ทุกสวนเพิ่มขึ้น มีการคาดการณวาการคาขาวสาลีทั่วโลกจะลดลง แตอุปสงคในการนําเขาขาวโพดจะมากขึ้นและสามารถ
ชดเชยการบริโภคขาวสาลีที่ลดลงไดเปนอยางดี 
 

ทางดานอุปทาน  จากรายงานของ Fearnleys Fleet Update ฉบับเดือนกันยายน 2553 ไดรายงานวามีการรับมอบ
เรือจํานวน 687 ลํา หรือ 57.380 ลานเดทเวทตันในชวงเกาเดือนแรกของป 2553 คิดเปนรอยละ 66.18 และ 68.79 ของเรือที่มี
กําหนดรับมอบในป 2553 และของจํานวนตันของเรือที่สั่งตอใหมตามลําดับ ทั้งนี้ เรือที่สั่งตอใหมจํานวน 351 ลํา หรอื 
26.032 ลานเดทเวทตันสําหรับชวงเวลาที่เหลือในป 2553 นั้น อาจจะสงมอบไดไมเต็มจํานวนภายในปนี้ อีกนัยหนึ่ง คาดวา
จะมีการเลื่อนกําหนดรับมอบเรือตอไปในป 2554 หรือยาวนานกวานั้น จากการที่จํานวนการสั่งตอเรือใหมในป 2554 และป 
2555+ มีจํานวนทั้งสิ้น 1,278 ลํา หรือจํานวน 113.955 ลานเดทเวทตัน และ 821 ลํา 
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หรือจํานวน 79.662 ลานเดทเวทตัน ตามลําดับ แมวาจะมีการเลื่อนกําหนดการสงมอบและมีความแออัดของทาเรือก็ตาม 
จํานวนการสั่งตอเรือใหมในปจจุบันยังคงมีอยูเปนจํานวนมาก บริษัทฯ คาดวาสภาวะการณอุปทานลนตลาดเชนนี้จะเปน
การถวงตลาดเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองลงไปอีกระยะหนึ่ง 

 
กลุมธุรกิจพลังงาน ประกอบดวยธุรกิจที่ใหบริการขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง และธุรกิจเหมือง

ถานหิน 
 
 บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”)  ในรอบปบัญชี 2553 เมอรเมดมีผลขาดทุนสุทธิตามงบ
การเงินรวมของเมอรเมด เทากับ 339.49 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมของ บริษัทฯ 
เทากับ 193.98 ลานบาท (หมายเหตุ: ตัวเลขสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ เปนตัวเลขตามมาตรฐานบัญชีของสมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชีไทย (Thai GAAP) อยางไรก็ตาม ขอมูลที่จะแสดงในตารางขางลางนี้มาจากตัวเลขของเมอรเมดที่ใช
มาตรฐานบัญชีสากล IFRS) 
 
วิเคราะหผลประกอบการทางการเงินของเมอรเมดในรอบปบัญชี 2553 

ลานบาท* 
รอบปบัญชี 

2553 
รอบปบัญชี 

2552 
เปล่ียนแปลงรอยละ 

เทียบปตอป 
รายไดจากการบริการ        3,476            5,210  -33.3% 
กําไรขั้นตน            231 1,439  -83.9% 
กําไรจากการดําเนินงาน/ - ขาดทุน - 187              964  -119.4% 
คาใชจายจากการขายและการบริหาร - 556 - 486 14.4% 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /- ขาดทุน -80              -56 42.9% 
กําไรสุทธิ/- ขาดทุน   - 456             747  -161.0% 
กําไรขั้นตน 6.65% 27.62% -75.9% 
กําไรขั้นตนจากการดําเนินงาน -5.38% 18.50% -129.1% 
หมายเหตุ *: ขอมูลนี้คัดมาจากงบการเงินของเมอรเมดซึ่งสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 

 
บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส  จํากัด (“MOS”) ในปนี้ ในสวนงานธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํามีอัตราการ

ใชประโยชนจากสินทรัพยเฉลี่ยรอยละ 39.54 อัตราการใชประโยชนที่ลดลงนี้เปนผลมาจากการที่เรือจํานวน 4 ลําที่เขามา
เพิ่มเติมในกองเรือไมไดมีงานเขามาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งไดแก เรือเมอรเมด แซฟไฟร เรือเมอรเมด สยาม เรือเมอรเมด เอเชีย
นา และเรือเมอรเมด เอ็นดัวเรอร ในรอบปบัญชี 2553 จํานวนวันเดินเรือ (available days) และจํานวนวันทําการของเรือ 
(operating days) สนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําของ MOS มีทั้งสิ้นจํานวน 2,309 วันและ 913 วัน ตามลําดับ อัตราคา
เชาเรือรายวันเฉลี่ยในรอบปบัญชี 2553 เทากับ  25,213 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ลดลงประมาณรอยละ 21.73 เทียบปตอป  

 
 

...ตอหนา 9/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 9 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
ในรอบปบัญชีนี้ รายไดจากการบริการของ MOS มีรายไดสนับสนุนจํานวน 300.22 ลานบาทจาก Seascape Group 

(บริษัทที่ MOS ถือหุนรอยละ 80) และจาก Subtech Ltd. (บริษัทที่ MOS ถือหุนรอยละ 97) จํานวน 183.40 ลานบาท 
Seascape และ Subtech มีสวนแบงกําไรขั้นตนใหกับ MOS เทากับ 110.84 ลานบาท และ 65.62 ลานบาท ตามลําดับ 

 
คาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจํานวน 137.36 ลานบาท ไดถูกบันทึกไวใน MOS ในปนี้ เนื่องจากมีการรับมอบเรือใหม

จํานวน 4 ลํา เรือสนับสนุนงาน ROV ใหม และอุปกรณเพิ่มเติม  

 ในเดือนกรกฎาคม 2553 เมอรเมดไดขายหุนรอยละ 25 ที่ถืออยูใน บริษัท เวิลดคลาส อินสไปเรชั่น เอสดีเอ็น 
บีเอชดี (“WCI”) WCI เปนบริษัทที่ถือหุนเพื่อการลงทุน โดยมีสินทรัพยหลักเพียงอยางเดียวคือการถือหุนในบริษัท อัลลายด 
มารีน แอนด อิควิปเมนท เอสดีเอ็น บีเอชดี (“AME”) รอยละ 90 AME เปนบริษัทที่ใหบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา
ใหกับปโตรนาส ในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่กอต้ังขึ้นในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ ไดรับเงินจาก
การขายประมาณ 743.37 ลานบาท และบันทึกกําไรจากการขายประมาณ 349.21 ลานบาทในไตรมาสที่ 4 ของรอบปบัญชี 
2553 

 
แนวโนมของธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา: 

 
บริษัทฯ ยังคงไดรับความสนใจจากลูกคาในเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา โดยเฉพาะเรือชนิด DP2 DSV 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีการยื่นประมูลงานในหลายๆ พ้ืนที่ ไดแก ทะเลเหนือ ตะวันออกกลาง ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน 
และอินเดีย อยางไรก็ตาม ผลของการประมูลสัญญาวาจางงานนั้นคอนขางทราบผลชา เนื่องจากมีงานที่สงเขามาประมูลที่ยัง
คางอยูเปนจํานวนมาก หรือสัญญาจางที่มีอยูแลวยังไมหมดอายุ บริษัทฯ  ยังคงรับความกดดันในเรื่องของอัตราคาเชาเรือ
รายวันเนื่องจากมีจํานวนเรือในตลาดที่เพิ่มขึ้น แตสัญญาวาจางงานที่มีอยูนั้นมีจํานวนจํากัด ดังนั้นบริษัทฯ คาดวาอัตราคา
เชาเรือจะยังคงเปนเรื่องที่ทาทายตลอดป 2554  

 
บริษัทฯ สังเกตเห็นวาผูประกอบการในภาคธุรกิจเดียวกัน ก็กําลังประสบปญหาคลายๆ กันกับบริษัทฯ ซึ่งไดแก 

การไดรับสัญญาวาจางชากวาที่คาดการณไว อัตราการใชประโยชนจากเรือที่ลดลง ความกดดันในเรื่องของอัตราคาเชาเรือ
รายวัน และผลกําไรที่ลดลง หากสภาวะตลาดโดยทั่วไปจะยังคงเปนเชนนี้ตอไป จึงอาจเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับบริษัทฯ ใน
เรื่องของอัตราการใชประโยชนของกองเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําของบริษัทฯ ในป 2554  

 
การฟนตัวที่แทจริงอาจจะมีใหเห็นในชวงสั้นๆ จากการที่ราคาน้ํามันยังคงมีเสถียรภาพและเศรษฐกิจทั่วโลกมีการ

ฟนตัว ตัวช้ีวัดเหลานี้จะชวยสงเสริมใหกิจกรรมทางการคากลับมาสูสภาพเดิมในระยะกลางถึงระยะยาว 
 
 
 
 

...ตอหนา 10/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 10 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด (“MDL”): อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะเฉลี่ยของรอบปบัญชี 2553 

เทากับรอยละ 56.35 เนื่องจากมีเพียงเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ที่ปฏิบัติงานได เทียบกับปที่ผานมาที่มีเรือขุดเจาะปฏิบัติงานได 
2 ลํา  

เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 ยังอยูในชวงการเจรจาตอรองจากการที่ Cudd Pressure Control Inc ไดหยุดสัญญาวาจาง
งานกับเอ็มทีอาร 1 สวนเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ในไตรมาสนี้ยังคงปฏิบัติงานใหกับ Chevron (Indonesia) ในประเทศ
อินโดนีเซีย ภายใตสัญญาฉบับใหมดวยอัตราคาเชาเรือตอวันที่สูงขึ้น สัญญาฉบับใหมนี้มีกําหนดระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุด
ในเดือนมีนาคม 2544 อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะลํานี้เทากับรอยละ 99.5 ในปนี้ 

 
เนื่องจากมีประเด็นเรื่องของการกอสรางและความลาชาในการรับมอบเรือขุดเจาะเคเอ็ม-1 ที่สั่งตอใหม บริษัทฯ 

จึงตัดสินใจขายหุนในโครงการนี้ใหกับผูถือหุนรวมชาวมาเลเซียไปในแลวในเดือนมิถุนายนของปนี้ ผลขาดทุนจากการขาย
หุนคิดเปนเงินจํานวน 7.35 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ไดรับเงินที่ไดจากการการขายหุนและจากการชําระคืน
หนี้เงินกูระหวางกันของบริษัทฯ แลวเต็มจํานวน และบริษัทฯ พรอมที่จะนําเงินจํานวนนี้ไปใชในการลงทุนในอนาคตใน
สวนของธุรกิจเรือขุดเจาะ  

 
แนวโนมของธุรกิจเรือขุดเจาะ : 
 

 สําหรับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะไดรับสัญญาวาจาง ไมวาจะเปนการใชเรือเปนที่
พัก (accommodation barge) ตอไป หรือการกลับไปยื่นประมูลงานขุดเจาะ สัญญาวาจางงานปจจุบันของเรือขุดเจาะเอ็มที
อาร-2 กับ Chevron (Indonesia) มีกําหนดระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2544 อัตราการใชประโยชนของเรือขุด
เจาะลํานี้ยังคงเกือบอยูในระดับเต็มอัตรา แมวาเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 จะมีอายุพอๆ กันกับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-1 เรือขุด
เจาะเอ็มทีอาร-2 ก็ไดผานการซอมบํารุงและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปในป 2549 – 2550 จึงยังคงเขา
แขงขันไดในตลาดและยังไดรับสัญญาวาจางงานอยูในขณะนี้ ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงยังคงมั่นใจในการที่จะจัดหาสัญญา
วาจางงานใหกับเรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ตอไปในป 2554 หลังจากสญัญาวาจางปจจุบันกับ Chevron (Indonesia) สิ้นสุดลง 
 

อัตราการใชประโยชนจากเรือขุดเจาะในตลาดยังคงอยูในอัตราที่พอเหมาะ เนื่องจากราคาน้ํามันมีเสถียรภาพและ
ปรับตัวสูงขึ้นสอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ความตองการของการใชเรือขุดเจาะและเรือขุดเจาะประเภท
อื่นๆ จึงเพิ่มขึ้น อัตราคาเชาเรือขุดเจาะจึงมีเสถียรภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 

...ตอหนา 11/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 11 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
เมื่อไมนานมานี้ มีขาวที่มุงเนนประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรือขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง 

โดยเฉพาะในอาวแม็กซิโก ทั้งนี้ ประเด็นในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (HSE) ยังคงเปนหัวใจสําคัญ
ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ปฏิบัติงานครบ 1 ป โดยไมมีการหยุดปฏิบัติงานเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (no loss time accident) และกอนหนานี้ 7 ปที่ผานมา เรือขุดเจาะเอ็มทีอาร-2 ก็ยังคงประวัติที่ดีไวไดเชนเดียวกัน 
(no loss time accident) และมาตรฐานดาน HSE ของบริษัทฯ สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ของ
อุตสาหกรรมโลก 

 
จากที่มีการคาดการณโดยทั่วไปวาภาวะอุปสงคและอุปทานในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯ 

เช่ือวาการลงทุนใหมๆ ในชวงเวลานี้ จะทําใหมีตนทุนนอยกวาหากจะตองเขาไปลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ 
สังเกตเห็นวาลูกคานิยมเรือขุดเจาะที่มีอุปกรณใหมกวาและสังเกตเห็นถึงอูตอเรือขุดเจาะพรอมที่จะรับตอเรือขุดเจาะใหม
มากขึ้น  
 
 MDL ต้ังใจที่จะเปนผูนําในอุตสาหกรรมเรือขุดเจาะในภูมิภาคนี้ และดวยเหตุนี้การเปนเจาของสินทรัพยที่เปนเรือ
ขุดเจาะที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสูงและทันสมัยจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อการเติบโต ในเดือนตุลาคม 2553 Asia Offshore Drilling 
Limited (“AOD”) ซึ่งเปนกิจการรวมคาของ MDL ไดลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) กับ Keppel FELS 
Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Keppel Offshore & Marine Limited (“Keppel”) ที่อยูในประเทศสิงคโปร เพื่อสรางเรือขุดเจาะ
แบบ jack-up ใหม 2 ลํา พรอมสิทธิที่จะสามารถสั่งตอเรือขุดเจาะแบบ jack-up ใหมไดอีก 2 ลําในอนาคตดวยมูลคาลงทุน
รวมประมาณ 180 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาตอลํา 

 
การเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (private placement) ของ AOD ไดเสร็จสิ้นลงแลว และเมอรเมดจะเขาซื้อ

หุนใน AOD จํานวน 49 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อการถือหุนรอยละ 49 ใน AOD  และ ณ เวลานี้เงินที่ไดรับจากการ
ขายหุนใหบุคคลในวงจํากัดอยูในบัญชีพักเพื่อรอการปฏบิัติตามเงื่อนไขใหเสร็จสมบูรณกอน ทันทีที่สัญญาการสรางเรือขุด
เจาะและสัญญาใหสิทธิที่จะสามารถสรางเรือขุดเจาะเพิ่มเติมไดระหวาง AOD และ Keppel รวมถึงสัญญาเพื่อการจัดการ
ระหวาง AOD และ MDL ไดขอสรุปแลว จึงจะมีการนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนแกบุคคลในวงจํากัดออกจากบัญชีพัก
ได ทั้งนี้ เรือขุดเจาะทั้ง 2 ลํา จะมีกําหนดสงมอบในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ตามลําดับ 
ทั้งนี้เรือขุดเจาะทั้งสองลําจะถูกสรางใหเปนเรือชนิด Mod V – B Class ตามการออกแบบของ Keppel FELS เรือขุดเจาะ
แบบ jack-up ที่มีคุณภาพสูงทั้ง 2 ลํานี้ จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานในน้ําลึกที่ระดับ 350 ฟุต และจะไดรับการติดตั้ง
อุปกรณที่สามารถใชปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานขุดเจาะได และสามารถใชเปนที่พักสําหรับเจาหนาที่ประมาณ 150 คน 
 

กลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยธุรกิจถานหินและโลจิสติกส ธุรกิจปุยและโลจิสติกส ธุรกิจโลจิส 
ติกสและธุรกิจใหเชาคลังสินคาและจัดหาวัสดุอุปกรณบนเรือ 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 12 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) ในรอบปบัญชี 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 

2553) UMS มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 49.28 ลานบาท อยางไรก็ตาม UMS มีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ (ไมรวมผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่มาจากสัญญาลวงหนา) จํานวน 79.14 ลานบาท สําหรับชวงระยะเวลา 11 
เดือนนับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 – 30 กันยายน 2553  บริษัทฯ บันทึกผลกําไรของ UMS เขามาในงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ รอยละ 48.46 นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรอยละ 89.55 จากผลกําไรของ UMS 
ในชวงวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2553 

 
การวิเคราะหผลประกอบการของ UMS ในรอบปบัญชี 2553 
 

ลานบาท 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน (1) 

รอบปบัญชี 2553 รอบปบัญชี 2552 เทียบปตอป (รอยละ)  
รายไดจากการขายถานหิน 2,719.09 2,877.86 -5.52% 

รวมรายได 2,746.81 2,926.30 -6.13% 

ตนทุนการขาย 2,250.27 2,194.23 2.55% 

กําไรขั้นตน 468.22 683.63 -31.42% 

คาใชจายในการขายและบริหาร 335.95 342.40 -1.88% 

ตนทุนทางการเงิน 68.22 62.23 9.63% 

กําไรสุทธิ/ - ขาดทุนสุทธิ -49.28 218.57 -122.55% 
หมายเหตุ (1)ตัวเลขขางตนเปนชวงระยะเวลาจากวันที่ 1 ตลุาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 (รอบปบัญชี 2552) และ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 
2553 (รอบปบัญชี 2553)  
 

สาเหตุผลที่ UMS มีผลประกอบการลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนเนื่องจาก 
 

ก) รายไดจากการขายถานหินลดลงรอยละ 5.52 เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยลดลงแตปริมาณการขายถานหินเพิ่มขึ้น  
ข) อัตรากําไรขั้นตนจากการขายถานหินลงลงรอยละ 17.24 เนื่องจากอัตราคาเชาเรือที่ทําไวลวงหนามีอัตราที่สูงจึง

สงผลกระทบตอชวงครึ่งปแรกของรอบปบัญชี 2553 
ค) ภาษีเงินได (Income tax expenses) สูงขึ้นในรอบปบัญชี 2553 ภาษีที่สูงขึ้นเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ประการที่

หนึ่ง เกิดจากคาใชจายที่สามารถหักภาษีไดในการลงทุนในสินทรัพยถาวรบางชนิดในปที่ผานมา ประการที่สอง 
เนื่องจากอัตราภาษี รอยละ 20 ซึ่งเปนอัตราภาษีสําหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
(Market of Alternative Investment) ไดสิ้นสุดไปแลวเมื่อสิ้นป 2552 
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 13 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
แนวโนมของธุรกิจและการดําเนินงานของ UMS : 
 
1. เนื่องจากราคาถานหินสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ คาดวาราคาขายถานหินเฉลี่ยของ UMS จะยังคงคงที่หรือเพิ่มขึ้นไปใน

ทิศทางเดียวกับภาวะตลาด  
2. ยอดขายถานหินของ UMS ที่มีกับโรงงานปูนซีเมนตปรับตัวดีขึ้นในชวงครึ่งหลังของรอบปบัญชี 2553 และจาก

การคาดการณวาผลผลิตปูนซีเมนตจะเพิ่มขึ้นในรอบปบัญชี 2554 บริษัทฯ คาดวาโรงงานปูนซีเมนตเหลานี้จะซื้อ
ถานหินเพิ่มมากขึ้น  

3. โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายโครงการมีการนํากลับมาพิจารณาอีก และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
สวนใหญมีการรายงานการเติบโตของยอดขาย เนื่องจากเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศมีการฟนตัว 

 
บริษัท บาคองโค จํากัด (“บาคองโค”) ในรอบปบัญชี 2553 บาคองโคไดมีสวนแบงยอดขายจํานวน 2,149.73 ลาน

บาท สวนแบงกําไรขั้นตน 360.66 ลานบาท และสวนแบงกําไรสุทธิ 211.71 ลานบาทใหกับกลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน
ของบริษัทฯ   

 

ผลประกอบการของบริษัท บาคองโค จํากัด ในรอบปบัญชี 2553 
 

ลานบาท 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย  2553  

ยอดขายสุทธิ 2,149.73 

กําไรขั้นตน 360.66 

กําไรสุทธิหลังหักภาษี  211.71 

บาคองโคมียอดขายปุย 151,973 เมตริกตันในรอบปบัญชี 2553 เนื่องจากฤดูกาลหลักของการขายปุยจะอยูในชวง
เดือนกันยายนถึงธันวาคม และมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมของทุกป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับรายงานวา ใน
ปนี้มีการซื้อปุยมากขึ้นในชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทั้งที่โดยปกติจะเปนชวงฤดูกาลที่มีอุปสงคนอย เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตปุยเขาสูทองตลาดลดนอยลงประกอบกับราคาพืชผลสูงขึ้น กําไรขั้นตนในรอบปบัญชี 2553 ปรับตัวดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญเปนรอยละ 21.48 เทียบกับรอยละ 15.20 ในรอบปบัญชี 2552 
 

บาคองโคไดเริ่มใหบริการคลังสินคาในเดือนมกราคม 2553 และในชวง 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2553 มีอัตรา
การใชประโยชนเฉลี่ยของพื้นที่ในคลังสินคาเฉลี่ยรอยละ 52.41 ของปริมาณพื้นที่คลังสินคาทั้งหมดที่จะสามารถรองรับได 
หรือคิดเปน 150,933 เมตริกตัน และมีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ จํานวน 3.35 ลานบาท  
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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 14 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
แนวโนมของธุรกิจและการดําเนินงานของบาคองโค 
 
1. ราคาวัตถุดิบมีแนวโนมสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดทั้งในตลาดตางประเทศและในประเทศ อยางไรก็ตาม บาคอง

โค สามารถผลักภาระตนทุนที่สูงขึ้นนี้ไปใหลูกคาได โดยบริษัทฯ คาดวา บาคองโคจะยังคงใชกลยุทธนี้
ตอไป แมวาอาจจะยากขึ้นที่จะผลักตนทุนนี้ไปใหลูกคาไดอยางเต็มที่ในรอบปบัญชี 2554 

2. ณ เวลานี้ ปริมาณปุยคงคลังในตลาดอยูในระดับต่ํา เนื่องจากหาวัตถุดิบไดยากขึ้น จึงทําใหบาคองโคขายดี ซึ่ง
บริษัทฯ คาดหวังวา แนวโนมนี้จะยังคงเปนเชนนี้ไปอีกตลอดชวง 2-3 เดือนนี้ 

3. เนื่องจากฤดูการเก็บเกี่ยวขาวกําลังใกลเขามาแลว บริษัทฯ คาดวา บาคองโคจะขายดีขึ้นในไตรมาสที่จะถึงนี้ 
4. เนื่องจากมีความตองการปุยเพิ่มขึ้นสูงมาก ทําใหปริมาณปุยคงคลังลดลงอยางรวดเร็วในเดือนตุลาคมและ

พฤศจิกายน ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดวาการใชพ้ืนที่คลังสินคาจะสามารถถูกใชประโยชนไดอยางเต็มที่ใน    
ไตรมาสถัดไป 

5. จากการที่บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนใน Baria Serece (Baria)  บริษัทฯ มีแผนที่จะสรางคลังสินคาเพิ่มเติมเพื่อขยาย
ขีดความสามารถทางการคาในดานการใหบริการคลังสินคาใหกับ บาคองโค โดยบริษัทฯ คาดวาจะหาสินคา
โภคภัณฑอื่นๆ มาเสริมนอกจากปุย เพื่อใหมีวัฎจักรหลากหลายในการใชพ้ืนที่คลังสินคาตลอดรอบปบัญชี 
2554 ใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งจากคลังสินคาที่มีอยูเดิมและที่จะสรางใหม   

 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน ซึ่งจะเปนผูใหความ
สนับสนุนทางการเงิน บัญชี งานทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) งานบริหารและบริการอื่นๆ ในรอบปบัญชีนี้ 
สวนธุรกิจการถือหุน (holding) นี้มีสวนแบงที่ติดลบเปนเงินจํานวน 328.07 ลานบาทใหกับบริษัทฯ เทียบกับสวนแบงกําไร
เปนเงินจํานวน 344.88 ลานบาทในรอบปบัญชีที่ผานมา ในรอบปบัญชีที่แลว กําไรเกิดจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพและ
คาความนิยมติดลบ จํานวน 676.33 ลานบาทและ 287.21 ลานบาทตามลําดับ แตในปนี้ กําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
คิดเปนเงินเพียง 9.63 ลานบาท หากไมรวมรายการพิเศษเหลานี้ ผลขาดทุนสุทธิจะเปนเงินจํานวน 337.70 ลานบาท และ 
618.66  ลานบาทตามลําดับ  
 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง  2,260.71 ลานบาท ในชวงรอบปบัญชี 2553 เปน 8,458.19 ลานบาท ณ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553  การลงทุนหลักสําหรับในรอบปบัญชี 2553 คือ ก) การเขาซื้อหุนใน UMS จํานวน 3,962.05 
ลานบาท ข) การชําระคางวดสุดทายสําหรับเรือ ทอร เฟรนดชิป จํานวน 1,073.22 ลานบาท ค) การชําระเงินคางวดสุดทายใน
การซื้อเรือเมอรเมด สยาม เรือเมอรเมด เอเชียนา เรือเมอรเมด แซฟไฟร และเรือ เมอรเมด เอ็นดัวเรอร จํานวน 4,829.00 ลาน
บาท ง) การเขาซื้อหุนใน Subtech จํานวน 248.58 ลานบาท  จ) การเขาซื้อหุนใน Petrolift Inc. จํานวน 904.52 ลานบาท 
และฉ) การซื้อเรือ Thor Achiever เปนเงิน 1,112.63 ลานบาท  
 
 

...ตอหนา 15/ 



 
 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
หนา 15 เลขที่เรื่อง COR:MS/EL10038t/ms 

 
 ในเดือน กรกฎาคม 2553 บริษัทฯ ไดหาแหลงเงินทุนใหมๆ ดวยการออกหุนกูในประเทศจํานวน 4 พันลานบาท 
และนําไปใชในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพที่ครบกําหนดไถถอนครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยบริษัทฯ ไดไถ
ถอนหุนกูแปลงสภาพจํานวน 1 ใน 3 หรือคิดเปนเงิน 34.30 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ของเงินตนคงคางจํานวน 102.90 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  โดยใชเงินสด  ทั้งนี้จํานวนเงินตนคงคางภายหลังการไถถอนหุนกูแปลงสภาพครั้งที่ 1 คิดเปน
เงินจํานวน 68.60 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา   
 

 ในรอบปบัญชี 2553 มีการตั้งสํารองหนี้เผื่อสงสัยจะสูญเปนเงินจํานวน 109.38 ลานบาท โดยรอยละ 68.89 ของ
ยอดการตั้งสํารองนี้เกี่ยวของกับการยกเลิกการใหบริการเรือประจําเสนทาง (liner services)  รายการพิเศษในรอบปบัญชีนี้
รวมถึงกําไรประมาณ 157.33 ลานบาทจากการทํา currency swap   
  

ในชวง 18 เดือนที่ผานมา บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจออกไปยังธุรกิจใหมๆ เพื่อสรางการเติบโตของกําไรใหมีความ
สมดุลและกระจายความเสี่ยงออกไปใหมากขึ้น เพราะธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองปรับตัวลดลง บาคองโคมีสวนแบง
กําไรใหกับบริษัทฯ แลว และ UMS ก็สงสัญญาณการฟนตัว บริษัทฯ คาดหวังวาธุรกิจของเมอรเมด จะกลับมาฟนตัวใน 
ไตรมาสตอๆ ไป และมีสวนแบงที่เปนบวกใหกับกลุมธุรกิจบริษัทฯ อีกในอนาคต 

ขอแสดงความนับถือ 

            บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
 

 
 

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)  (นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน) 
กรรมการผูจัดการใหญและ  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร  กลุมบัญชีและการเงิน 

 

หมายเหตุ  รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2553 ของเมอรเมด สามารถดูไดที่เว็บไซต 
http://www.mermaid-maritime.com 


