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เรื่อง

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท
เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

โทรีเซนไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "TTA") ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 31
มกราคม 2551 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด (“ทีเอส
เอส” หรือ “TSS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดย TSS ไดตกลงที่
จะลงนามในสัญญาสั่งตอเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองขนาด Handymax จํานวน 4 ลํา (รวมเรียกวา “เรือ”) กับ PT
PAL INDONESIA (PERSERO) (“PT PAL”) ซึ่งเปนอูตอเรือในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไมมีความสัมพันธใด ๆ กับ
บริษัท โดยมีราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือสั่งตอใหมของทั้ง 4 ลํา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 157,568,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 5,319,495,680 บาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ 33.76 บาท (ณ
วันที่ 21 ธันวาคม 2550)
ทั้งนี้ การตกลงที่จะลงนามในสัญญาสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 ลําของบริษัทในครั้งนี้ เมื่อคํานวณตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 โดยใชเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับ
มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท มีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 18.90 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย
เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมเรียกวา “กลุมบริษัท”) ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 (มูลคาสินทรัพย
รวมของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เทากับ 28,143,963,088 บาท)
อยางไรก็ตาม เมื่อรวมรายการการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนที่ผานมาของกลุมบริษัทแลว จะมีขนาด
ของรายการรวมรอยละ 59.62 ของมูลคาสินทรัพยรวมของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนั้น การเขาทํา
รายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการในรอบ 6 เดือนที่ผานมา จึงเขาขายรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพย
และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติในการตกลงเขาทํารายการ โดยจะตองไดคะแนนเสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนได
เสีย
จากที่ไดกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด เปนที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เพื่อแสดงความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ
ผูถือหุนเกี่ยวกับมูลคายุติธรรม ความสมเหตุสมผลและประโยชนเกี่ยวกับรายการการไดมาซึ่งทรัพยสินของบริษัท
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ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และเปนอิสระจากบริษัท ไดพิจารณาและ
ศึกษาขอมูลการเขาทํารายการในครั้งนี้จากมติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํารายการในครั้งนี้
สารสนเทศการทํารายการ งบการเงิน รายชื่อผูถือหุน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณฑสนธิ สัญญาที่เกี่ยวของตาง ๆ
ประมาณการทางการเงิน (Financial Projections) พรอมสมมติฐาน และขอมูลเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ทั้งนี้
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เปนความเห็นที่ตั้งอยูบนสมมติฐานและความนาเชื่อถือของขอมูลและเอกสารที่
ไดรับจากบริษัท ซึ่งรวมถึงขอมูลที่ปรากฏในสารสนเทศที่บริษัทไดจัดทําและเปดเผยตอตลาดหลักทรัพย
อนึ่ง ขอสนเทศเพื่อแสดงความเห็นที่นําเสนอฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ/หรือ ผูถือหุนเกี่ยวกับ 1. ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการตอบริษัท 2. ความเปน
ธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ และ 3. ผูถือหุนควรลงมติเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับรายการ พรอมเหตุผล
ประกอบ โดยอาศัยขอสมมติฐานและขอมูลที่เกิดขึ้น ณ ขณะทําการศึกษา ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่
เกิดขึ้นในอนาคตอาจสงผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินที่ประเมินในครั้งนี้ได
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินสามารถสรุปได ดังตอไปนี้
สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
1. ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการ
จากการที่บริษัทจะมีเรือจํานวน 24 ลํา ที่จะมีอายุครบ 25 ป ในอีก 4 ปขางหนา ซึ่งคิดเปนรอยละ 55.81 ของ
กองเรือในปจจุบัน เพื่อเปนการทดแทนกองเรือที่จะทยอยขายหรือปลดระวางในอนาคต รวมทั้งเปนการปรับปรุง
กองเรือใหทันสมัยและลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ บริษัทจึงไดทําการสั่งตอเรือใหมมาเปนระยะในชวงที่ผานมา
โดยกอนหนาการทํารายการในครั้งนี้ บริษัทไดสั่งตอเรือใหมแลวจํานวน 5 ลํา ซึ่งหากรวมการสั่งเรือใหมในครั้งนี้
อีก 4 ลํา จะทําใหมีเรือที่สั่งตอใหมรวมทั้งสิ้น 9 ลํา ที่จะสงมอบในระหวางป 2552-2554โดยเหตุผลที่บริษัทตอง
สั่งตอเรือใหมแทนการซื้อเรือมือสอง ก็เนื่องจากปจจุบันราคาเรือมือสองมีราคาซื้อขายกันคอนขางสูง ทําใหหาก
บริษัทตัดสินใจซื้อเรือมือสองที่ราคาสูงเชนนี้ จะทําใหบริษัทจําเปนที่ตองพยายามหารายไดจากคาเชาเรือใหได
ในระดับอัตราคาเชาปจจุบันไปอีก 2 – 3 ปขางหนา ในขณะที่ราคาเรือสั่งตอใหม แมวาจะมีราคาสูงขึ้น แตเมื่อ
เทียบกับราคาเรือมือสองที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วแลว ราคาเรือสั่งตอใหมเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่นอยกวา อยางไรก็
ตาม บริษัทยังคงที่จะพิจารณาการซื้อเรือมือสอง ถาหากในอนาคตราคาเรือมือสองมีราคาที่เหมาะสม
2. ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ
สําหรับการประเมินมูลคาการสั่งตอเรือใหมของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยวิธีคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิจาก
ประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการใหเชาเรือทั้ง 4 ลํามีคาเทากับ 17,659.49 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
เทากับ 600,422.60 บาท และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับรอยละ 14.45 ในขณะที่การคํานวณหามูลคา
ปจจุบันสุทธิจากการซื้อเรือมือสองไดมูลคาปจจุบันสุทธิที่ติดลบเทากับ 71,440.01 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
เทากับ 2,428,960.35 บาท และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับรอยละ 11.13 ในขณะที่ตน ทุนถัวเฉลี่ยถวง
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น้ําหนักของเงินทุนของบริษัทอยูที่รอยละ 11.98 ดังนั้น ทางเลือกในการสั่งตอเรือใหมจะใหผลตอบแทนที่ดีกวา
ในสถานการณที่เปนปจจุบัน นอกจากนี้ ราคาของเรือที่สั่งตอใหมในครั้งนี้ยังมีราคาต่ํากวาราคาประเมินของผู
ประเมินอิสระเทากับ 37,432,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือคิดเปนเฉลี่ยลําละ 9,358,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
3. ขอเสนอแนะตอผูถือหุนของบริษัท
ภายหลังจากการพิจารณาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับการสั่งตอเรือใหมทั้ง 4 ลํา ตามที่กลาวมาทั้งหมด
ขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนของบริษัทควรลงมติเห็นดวยกับการไดมาซึ่งสินทรัพยสําหรับ
การเขาทํารายการของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการเขาทํารายการดังกลาว
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนในวันที่ 31 มกราคม 2551 แมวามูลคาปจจุบันสุทธิที่คํานวณไดจะเปน
บวกอยูเพียงเล็กนอย แตเนื่องจากภายใตสถานการณปจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา บริษัทมี
ทางเลือกเพียง 4 ทางเทานั้น สําหรับการรักษาขนาดระวางบรรทุกรวมของกองเรือไมใหลดนอยลงจากเดิม
ประกอบดวย การสั่งตอเรือใหม การซื้อเรือมือสอง และการยืดระยะเวลาขายหรือปลดระวางเรือที่มีอายุครบ 25
ปออกไป และการเชาเรือมาเสริมกองเรือ ดังนั้น การสั่งตอเรือใหมในครั้งนี้จึงเปนสิ่งที่บริษัทสมควรจะดําเนินการ
เปนอยางยิ่ง
อยางไรก็ตาม การพิจารณาตัดสินใหบริษัทเขาทํารายการดังกลาวหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปน
สําคัญ
ซึ่งผูถือหุนสามารถพิจารณาไดจากเหตุผลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่กลาวมาทั้งหมด
ขางตน โดยการตัดสินใจขั้นสุดทายขึ้นอยูกับการไตรตรองของผูถือหุนเปนสําคัญ
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
1.1

ประเภทและขนาดของรายการ
การสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 ลําของบริษัทในครั้งนี้มีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 18.90 ของมูลคา
สินทรัพยรวมของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 (มูลคาสินทรัพยรวมของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30
กันยายน 2550 เทากับ 28,143,963,088 บาท) โดยเมื่อรวมรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 เดือนที่
ผานมาของกลุมบริษัทแลว จะมีขนาดของรายการรวมรอยละ 59.62 ของมูลคาสินทรัพยรวมของกลุม
บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนั้น การเขาทํารายการในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการในรอบ 6 เดือนที่
ผานมา จึงเขาขายเปนรายการประเภทที่ 1 (มูลคารายการเทากับรอยละ 50 หรือสูงกวา แตต่ํากวารอย
ละ 100) ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทจะตองจัดทํารายงานและเปดเผยรายการตอตลาด
หลักทรัพยและจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติในการตกลงเขาทํารายการ โดยจะตองไดคะแนน
เสียงไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

1.2

รายละเอียดของสินทรัพย
TSS ไดตกลงที่จะลงนามในสัญญาสั่งตอเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองขนาด Handymax (เรือแตละลํามี
ระวางบรรทุก 50,233 เดทเวทตัน) จํานวน 4 ลํา กับ PT PAL ซึ่งเปนอูตอเรือในประเทศอินโดนีเซีย โดยมี
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ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือของเรือสั่งตอใหมทั้ง 4 ลํา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 157,568,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 5,319,495,680 บาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ 33.76
บาท โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย ดังนี้
1.2.1 ลักษณะของสินทรัพย (เรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลํา)
รายละเอียด
ประเภทของเรือ
ขนาดของเรือ

คุณลักษณะของเรือ

ระวางบรรทุกตอลํา
(เดทเวทตัน)
ราคาซื้อขายตามสัญญา 1/

ราคาประเมิน 2/
ระยะเวลาการสงมอบเรือ
อายุเวลาการใชงาน (ป)
การบํารุงรักษาและระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของเรือ
ผูถือกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ

เรือทีจ่ ะสงมอบป 2552 (2 ลํา)
เรือทีจ่ ะสงมอบป 2553 (2 ลํา)
เรือที่มีระวางบรรทุกสินคาเทกองโดยเฉพาะ
(Open-hatch box-shaped bulk carriers)
เปนเรือ Handymax มีระวางบรรทุกระหวาง 35,000 - 60,000 เดทเวทตัน เรือชนิดนี้ใช
ขนสงสินคาในภูมิภาคตาง ๆ กันไป สวนใหญแลวจะใชในการขนสงธัญพืชและสินคา
เทกองปริมาณไมมากนัก ผลิตภัณฑโลหะ ผลิตภัณฑจากปาไมและปุย เรือที่มีระวาง
บรรทุกนอยกวา 60,000 เดทเวทตัน จะมีปนจั่นอยูบนเรือเพื่อนําสินคาขึ้นและ
ลงในประเทศและทาเรือที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกจํากัด
เรือประเภทนี้จะมีฝาระวางที่เปดไดกวางกวาเรือบรรทุกสินคาเทกองทัว่ ไป ทําใหมี
ประสิทธิภาพมากกวาในการบรรทุกสินคาที่เปนชิน้ ๆ เชน เหล็กเสนและผลิตภัณฑจาก
ปาไม นอกจากนี้เรือชนิดนี้ยังสามารถบรรทุกสินคาเทกองแบบทั่วไปไดเชนกัน
50,223
50,223
50,223
50,223
ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือของเรือทั้ง 4 ลํา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 157,568,000
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 5,319,495,680 บาท (ราคาเฉลี่ยลําละ 39,392,000
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 1,329,873,920 บาท)
50,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
47,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
กรกฎาคม 2552
ตุลาคม 2552
เมษายน 2553
กรกฎาคม 2553
25
25
25
25
เรือทั้ง 4 ลํา ทําการตอและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณภายใตกฎเกณฑและขอบังคับ
ของสถาบันจัดอันดับชั้นเรือนานาชาติ
บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมเิ ต็ด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท

: 1. อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เทากับ 33.76 บาท
2. ทําการประเมินโดย Simpson Spence & Young Ltd. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 โดยวิธีเปรียบเทียบราคาในตลาด
ปจจุบัน ซึ่งผูซื้อและผูขายมีความเต็มใจที่จะซื้อและขาย กอปรกับความเห็นของผูประเมินตามสภาวะตลาดเทาที่
เปนอยูในชวงเวลาที่เกิดรายการ ทั้งนี้ การที่ราคาประเมินในป 2552 สูงกวาราคาประเมินในป 2553 เนื่องจากโดย
ปกติเวลาที่ผูซื้อที่เปนเจาของสัญญาวาจางตอเรือจะขาย จะคํานึงถึงคาใชจายจายลวงหนา คาเสียโอกาส กําไรจาก
การขายกรรมสิทธิ์สัญญาตามสถานการณของตลาดในขณะนั้น

สรุปสาระสําคัญของสัญญาการสั่งตอเรือ (Construction and Sale Agreement)
ขอกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาตอเรือที่บริษัท ไดลงนามเปนสัญญามาตรฐานซึ่งเปนไปตามการปฏิบัติ
โดยทั่วไปในตลาดการสั่งตอเรือปจจุบัน โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการค้ําประกันจากธนาคารที่บริษัทยอมรับ เพื่อค้ํา
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ประกันการคืนเงินงวด พรอมดอกเบี้ย สําหรับจํานวนเงินที่บริษัทไดจายไป ในกรณีที่อูตอเรือไมสามารถทําตาม
สัญญาการตอเรือได นอกจากนี้ เงื่อนไขในสัญญายังไดระบุในเรื่อง การชดใชคาเสียหาย/คาปรับ ในกรณีที่อูตอเรือสง
มอบเรือลาชา การกําหนดอัตราคาปรับซึ่งอูตอเรือยอมรับ หากเรือที่ตอไมไดเปนตามที่กําหนดไวในสัญญา ในเรื่อง
คุณภาพของเรือ ขนาดของลําเรือ น้ําหนักบรรทุก ความเร็ว การใชเชื้อเพลิงของเครื่องยนต หากมีการเปลี่ยนแปลงใน
คุณภาพเรือสวนใดก็ตาม อูตอเรือจะตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทกอนดําเนินการทุกครั้ง ยิ่งไปกวานั้น อูตอเรือยัง
ตองรับประกันเกี่ยวกับโครงสรางของเรือ เครื่องยนต ตลอดจนอุปกรณในเรือใหแกบริษัทเปนระยะเวลา 12 เดือน นับ
แตวันสงมอบเรือ โดยขอบเขตของการประกัน กําหนดใหอูตอเรือ ตองซอมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่เสียหาย ให
สามารถใชงานไดตามเดิม โดยเปนคาใชจายของอูตอเรือ
ทั้งนี้ ในสัญญาการสั่งตอเรือซึ่งคูสัญญาไดกําหนดคาความเสียหายบนพื้นฐานของการประมาณการการ
สูญเสียรายไดของบริษัทหากอูตอเรือสงมอบเรือใหบริษัทลาชาเกินกําหนดการสงมอบเรือตามที่ระบุในสัญญาการสั่ง
ตอเรือ ในทํานองเดียวกันคูสัญญาไดกําหนดใหมีการชําระราคาสวนเพิ่มหากอูตอเรือสามารถสงมอบเรือใหบริษัทได
เร็วกวากําหนดการสงมอบเรือตามที่ระบุในสัญญาการสั่งตอเรือ โดยคูสัญญาตกลงวาคาเสียหายสูงสุดที่บริษัทจะ
ไดรับสวนลดหาก PT PAL สงมอบเรือใหบริษัทลาชา โดยที่ในสัญญากําหนดวา
• หาก PT PAL สงมอบเรือใหแกบริษัทลาชาเกินกวา 30 วันนับจากวันกําหนดสงมอบเรือ ราคาของเรือ
ตามที่ระบุในสัญญาการสั่งตอเรือจะถูกลดลงวันละ 11,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเปนเวลาไมเกิน 150 วัน โดย
สวนลดสูงสุดจะไมเกิน 1.32 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอหนึ่งลําเรือ
• ทั้งนี้ หากเกิน 150 วัน บริษัทสามารถที่จะเลือกรับมอบเรือโดยมีสวนลดสูงสุดหรือขอยกเลิกสัญญา ซึ่ง
ในกรณีที่บริษัทเลือกที่จะยกเลิกสัญญาการสั่งตอเรืออันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของอูตอเรือ บริษัทสามารถเรียก
เงินคืนไดทุกงวดที่บริษัทไดจายใหกับอูตอเรือไปแลวพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.5 ตอป ซึ่งธนาคารที่มีชื่อเสียงที่
บริษัทยอมรับเปนผูค้ําประกัน
• ในทางกลับกันบริษัทสามารถที่จะขอให PT PAL สงมอบเรือใหแกบริษัทกอนวันกําหนดสงมอบเรือที่
ระบุในสัญญาการสั่งตอเรือ โดยที่หาก PT PAL สามารถที่จะสงมอบเรือไดกอนกําหนดเวลาสงมอบ ราคาของเรือ
ตามที่ระบุในสัญญาการสงตอเรือจะเพิ่มขึ้นวันละ 6,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอหนึ่งลําเรือ
1.3 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือทั้ง 4 ลํา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 157,568,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
เทากับ 5,319,495,680 บาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ 33.76 บาท โดยมี
เงื่อนไขการชําระเงิน ดังนี้
เรือสั่งตอใหมที่จะสงมอบป พ.ศ. 2552
งวดการชําระเงิน
1
2

รายละเอียดการชําระเงิน
ชําระเงินมัดจํารอยละ 10 ภายใน 7 วันทําการ ภายหลังจากที่ไดลงนามในสัญญาและ
บริษัทผูสรางเรือไดแสดงหนังสือค้ําประกันการคืนเงินมัดจําแก TSS
สวนที่เหลืออีกรอยละ 90 จะชําระ ณ วันที่มีการรับมอบเรือ ซึ่งคาดวาจะอยูในราวเดือน
กรกฎาคมและตุลาคม พ.ศ. 2552
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เรือสั่งตอใหมที่จะสงมอบป พ.ศ. 2553
งวดการชําระเงิน
1
2
3
4
5

รายละเอียดการชําระเงิน
ชําระเงินมัดจํารอยละ 25 ภายใน 7 วันทําการ ภายหลังจากที่ไดลงนามในสัญญาและ
บริษัทผูสรางเรือไดแสดงหนังสือค้ําประกันการคืนเงินมัดจําแก TSS
ชําระเงินมัดจํารอยละ 25 ในวันตัดเหล็ก (steel cutting)
ชําระเงินมัดจํารอยละ 20 ในวันวางกระดูกงูเรือ (keel Laying)
ชําระเงินมัดจํารอยละ 20 ในวันปลอยเรือลงน้ํา (launching)
สวนที่เหลืออีกรอยละ 10 จะชําระ ณ วันที่มีการรับมอบเรือ ซึ่งคาดวาจะอยูในราวเดือน
เมษายนและกรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตารางประมาณการการชําระเงินรวมสําหรับการสั่งตอเรือใหมทั้ง 4 ลํา ตามที่ระบุไวในงวดการชําระเงิน
ขางตน
(เหรียญสหรัฐอเมริกา)

จํานวนเงิน

1H’51
2H’51
27,574,400 19,696,000

1H’52
2H’52
1H’53
7,878,400 86,662,400 11,817,600

2H’53
3,939,200

หมายเหตุ : การจายชําระเงินอาจสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถานการณในขณะนั้น

ทั้งนี้ ราคาเรือดังกลาว ไดรวมการปรับปรุงรายละเอียดของเรือหลายประการใหดีกวาเรือตามมาตรฐานของ
PT PAL เชน การปรับปรุงเครื่องยนตหลัก (Main Engine) เพื่อประหยัดน้ํามันหลอลื่น การทําระบบแยก
ของเสียใหใหญขึ้นกวาเดิม การเพิ่มคุณสมบัติของสีที่ใชทาเรือ เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความคงทนของ
เรือ รวมทั้งระบบตางๆ ที่ปองกันมลภาวะและรักษาสภาพแวดลอม
1.4 แหลงที่มาของเงินทุน
เงินที่บริษัทจะชําระคาซื้อเรือสวนใหญ (ประมาณรอยละ 60) จะเปนเงินกูสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก
ธนาคารหลาย ๆ แหงรวมกัน (Syndicated Loans) โดยที่อีกสวนหนึ่ง (ประมาณรอยละ 40) จะมาจาก
เงินทุนของ TSS ซึ่งเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและเงินเพิ่มทุนโดย TTA โดยปจจุบัน TSS มีทุนจด
ทะเบียนและชําระแลว 58.90 ลานเหรียญสิงคโปรหรือเทากับ 1,358.56 ลานบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
1 เหรียญสิงคโปรตอ 23.0656 บาท ซึ่ง TSS จะมีการเพิ่มทุนเปนครั้งคราวเพื่อใชสําหรับการชําระเงินมัดจํา
การตอเรือของเรือทั้ง 4 ลํา โดยที่ TTA จะเขาไปลงทุนในหุนสามัญที่ออกใหมของ TSS เต็มจํานวนเปน
คราว ๆ ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ระบุไวในสัญญา
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 TTA มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 3,745 ลานบาท และมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 6,832 ลานบาท ซึ่งที่ผานมา TTA ไดดําเนินการมาอยางเปน
ขั้นตอนในการเพิ่มสภาพคลองทางการเงินเพื่อใหเพียงพอตอการลงทุนที่สําคัญ ๆ ของบริษัทมาโดยตลอด
รวมทั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2550 ที่ผานมา บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด” หรือ
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“MML”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ TTA (เดิมถือหุนรอยละ 78.09 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว) ไดเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมเปนครั้งแรกและนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร
นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2550 TTA ยังไดมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพจํานวน 169.80 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 5,773.20 ลานบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ 34.00
บาท โดยหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดออกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ซึ่งผูถือหุนกูแปลง
สภาพสามารถเริ่มทําการแปลงสภาพไดตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เปนตนไป และมีกําหนดไถถอนครั้ง
สุดทายในวันที่ 24 กันยายน 2555 โดยที่ TTA สามารถเลือกที่จะชําระมูลคาไถถอนเปนหุนสามัญหรือเงิน
สด
นอกจากนี้ หากพิจารณาสภาพคลองทางการเงินโดยรวมของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ไดแก
เงินสด รายการเทียบเทาเงินสดและวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช มีจํานวนรวม 4,646.28 ลานบาท
(เพิ่มขึ้นจาก 2,900.43 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2549) ซึ่งสภาพคลองที่เพิ่มขึ้นเปนผล
มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากอัตราคาเชาเรือ และรายไดจากงานบริการ
นอกชายฝงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ดังนั้น
หากพิจารณาความพอเพียงของเงินทุนที่นํามาชําระคาซื้อเรือในแตละงวดตามที่ระบุขางตนแลว
พบวา TTA มีแหลงเงินทุนอยางพอเพียงที่จะใชในการชําระราคาตามสัญญาสั่งตอเรือ โดย TTA สามารถที่
จะพิจารณาจายชําระคาซื้อเรือตามความเหมาะสมของสถานการณ ณ ขณะนั้นประกอบกัน อาทิ จากการ
กูยืมจากสถาบันการเงิน โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 TSS ไดทําสัญญาวงเงินสินเชื่อบุริมสิทธิที่
มีหลักประกันกับกลุมสถาบันการเงินในตางประเทศ 7 แหง เพื่อเปนแหลงเงินทุนในการสรางเรือเดินทะเล
ลําใหม และซื้อเรือเดินทะเลมือสอง โดยมีวงเงินสินเชื่อจํานวนเงิน 36 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อเปน
เงินทุนสําหรับการดําเนินการและการจัดการทั่วไป โดยมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 6 ป และวงเงินกู
ที่มีกําหนดชําระคืนและวงเงินค้ําประกันจํานวนเงินรวม 360 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อการออกหนังสือ
ค้ําประกัน และใชเปนแหลงเงินทุนในการสรางเรือเดินทะเลใหม และซื้อเรือเดินทะเลมือสอง โดยมีกําหนด
ชําระคืนภายในระยะเวลา 10 ป วงเงินกูทั้งหมดค้ําประกันโดยการจํานองเรือเดินทะเลของกลุมบริษัท
จํานวน 2 ลํา และเรือเดินทะเลที่จะสรางใหม หรือเรือเดินทะเลมือสองที่จะซื้อ โดยเรือดังกลาวจะตองทํา
สัญญาประกันภัยสําหรับการค้ําประกัน นอกจากนี้ วงเงินกูดังกลาวค้ําประกันโดยบัญชีธนาคารและค้ํา
ประกันโดยกลุมบริษัท เงินกูมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกสวนเพิ่ม รวมทั้งจากกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน และเงินที่ไดรับจากการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ เปนตน
2. ขอมูลของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิ
เต็ด PT PAL Indonesia (PERSERO) (อูตอเรือ) และ Simpson Spence & Young Ltd. (ผูประเมินราคา
เรือ)
2.1 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซสี  จํากัด (มหาชน)
2.1.1 ประวัติและความเปนมา
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บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในกลุมธุรกิจพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัทและบริษัท
ยอย (“กลุมบริษัทโทรีเซน”) ประกอบธุรกิจโดยการใหบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือตั้งแตป 2447
ใหบริการเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองตั้งแตป 2528 และใหบริการขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ
นอกชายฝงตั้งแตป 2538 และไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทเปนเจาของเรือทั้งสิ้น 43 ลํา ซึ่งประกอบดวยเรือบรรทุกสินคา
ทั่วไปและเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง นอกจากนี้ กลุมบริษัทโทรีเซนยังเปนเจาของกองเรือที่ใช
สําหรับปฏิบัติงานนอกชายฝงจํานวน 4 ลํา และเรือขุดเจาะอีกจํานวน 2 ลํา
2.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุน โดยลงทุนในบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 66 บริษัท
และบริษัทรวมและกิจการรวมคา 3 บริษัท โดยธุรกิจหลักของกลุมบริษัทโทรีเซน ประกอบดวย 3
กลุมธุรกิจ ไดแก กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง กลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงและกลุม
ธุรกิจงานบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ โดยธุรกิจหลักในแตละประเภทมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ประกอบธุรกิจโดยการใหบริการแกเจาของและ
1. กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง
ผูประกอบการเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง เรือบรรทุกตูคอนเทนเนอร บริษัทการคา บริษัทโลจิ
สติกส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กองเรือของบริษัทมีเรือจํานวนทั้งสิ้น 49 ลํา (ประกอบดวย
เรือบรรทุกสินคาทั่วไปและเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองประเภท Handysize (เรือที่มีระวาง
บรรทุกไมเกิน 35,000 เดทเวทตัน) จํานวน 28 ลํา ประเภท Handymax (เรือที่มีระวางบรรทุก
ระหวาง 35,000 – 60,000 เดทเวทตัน) จํานวน 15 ลํา และเชาเรือประเภท Handymax มา
เสริมกองเรืออีก 6 ลํา ซึ่งมีระยะสัญญาเชาถึง พ.ศ. 2553) กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเท
กองใหบริการขนสงสินคาทั้งแบบประจําเสนทางและแบบไมประจําเสนทาง การใหบริการแบบ
ประจําเสนทางของกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง จะมีเสนทางการเดินเรือสายหลักวิง่
ระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน ไปยังตะวันออกกลาง อาวเปอรเซีย ทะเลแดง และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในขณะที่การใหบริการแบบแบบไมประจําเสนทางของกลุมธุรกิจเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกองจะไมมีการกําหนดเสนทางการเดินเรือ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของ
ลูกคา การใหบริการขนสงแบบประจําเสนทางและแบบไมประจําเสนทางของธุรกิจเรือบรรทุก
สินคาแหงเทกองนั้น สามารถเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน เนื่องจากหากมีการวาจางเรือใหขนสง
สินคาแบบประจําเสนทางในเที่ยวขาออกไปยังตะวันออกกลาง ลูกคามักจะวาจางเรือใหขนสง
สินคาในเที่ยวกลับมาเปนแบบไมประจําเสนทาง ประเภทของการใหบริการขนสงแบบไมประจํา
เสนทาง ไดแก การเชาเหมาลําเปนระยะเวลา (Period Time Charters) การเซ็นสัญญารับ
ขนสงลวงหนา (Contracts of Affreightment) สัญญาเชาระยะสั้นชนิดคาระวางคงที่ (Shortterm Fixed Contracts) และ สัญญาระยะสั้นตามราคาคาระวางของตลาด ณ ขณะนั้น (Spot
Rate Contracts)
2. กลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝง ใหบริการขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝงและ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําและรับเหมาเกี่ยวกับงานขุดเจาะนอก
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ชายฝง โดยมีกองเรือสําหรับปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําจํานวน 4 ลํา และมีเรือขุดเจาะอีก
จํานวน 2 ลํา นอกจากนี้ยังมีการเชาเรือ เพื่อสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําจํานวน 2 ลํา ซึ่ง
มีสัญญาเชาถึงป 2553 การดําเนินงานจะเนนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัท เมอร
เมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) เปนบริษัทที่ประกอบการและเขาเปนผูถือหุนใหญ
ในกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝง ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทถือหุนอยูในเมอรเมด
รอยละ 78.09 แตหลังจากที่เมอรเมดไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปเปนครั้ง
แรก (“IPO”) และไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2550 ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทในเมอรเมดเหลืออยูเพียงรอยละ 55.29
3. กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ ใหบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือตาง ๆ รวมทั้ง
การใหบริการเปนตัวแทนเรือในประเทศไทย เวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส การใหบริการ
จัดหาวัสดุอุปกรณบนเรือ การขนถายสินคาบนเรือ และการใหเชาคลังสินคาและใหบริการ
งานโลจิสตติกสในประเทศไทย และการเปนนายหนาเชาเหมาเรือทั่วภูมิภาค
โครงสรางรายได
(ลานบาท)
รายได

ประเภทธุรกิจ

1. คาระวาง
ธุรกิจเดินเรือ
2. คาบริการ
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ
3. คาบริการ
ธุรกิจบริการนอกชายฝง
4. คานายหนา
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ
5. สวนแบงกําไรจากบริษัทรวม
6. อื่น ๆ
รวม

2548

2549

รายได

รอยละ

รายได

14,518.55
203.18
165.25
28.94
203.84
15,119.76

96.02
1.34
1.10
0.19
1.35
100.00

12,820.99
263.75
2,752.82
159.65
1,059.79
17,057.00

2550
รอยละ
75.17
1.55
16.14
0.94
6.20
100.00

รายได

รอยละ

15,865.29
259.48
4,025.55
205.75
9.40
953.12
21,318.59

74.42
1.22
18.88
0.97
0.04
4.47
100.00

2.1.3 ภาวะอุตสาหกรรม
ในป 2550 เปนปที่การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรือเดินทะเลยังคงเปนไปดวยดีตามภาวะที่แข็งแกรงของ
อุปสงคของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองที่ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงโดยรายงานจาก Drewry ระบุวา
ในป 2549 มีปริมาณการคาทางทะเลของโลกสูงถึง 8,282 ลานตัน (เทียบกับ 6,288 ลานตัน ในป
2544) ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากอุปสงคของประเทศจีน อินเดีย และตะวันออกกลางที่มีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยอุปสงค (Demand) ในสินคาแหงเทกองทั่วโลกในระหวางป 2544–
2549 มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 6.9 ตอป ในขณะที่อุปทาน (Supply) หรือปริมาณเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกองทั่วโลกจะมีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยในระหวางป 2544–2549 คํานวณตาม
หนวยเดทเวทตันคิดเปนรอยละ 4.6 ซึ่งเมื่อเทียบกับการใชตันไมลหรืออุปสงคที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.9
ทําใหเกิดความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทาน จึงเปนสาเหตุใหตลาดการขนสงทางทะเลตึงตัว
อัตราการใชประโยชนจากเรือทั่วโลกยังคงสูงมาก (อัตราการใชประโยชนจากเรือของบริษัทเมื่อสิ้น
รอบบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2550 เทากับรอยละ 96.89) และอัตราคาระวางของสินคาแหงเทกอง
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เพิ่มสูงขึ้น โดยขอมูลจาก Drewry ระบุวาอัตราคาระวางของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเพิ่มสูงขึ้น
อยางรวดเร็วนับตั้งแตป 2547 เปนตนมา
จากการเพิ่มขึ้นอยางมากของอัตราการเชาเรือ มีผลทําใหราคาเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองสั่งตอใหม
สูงขึ้นมากตั้งแตป 2546 เนื่องจากภาวะตึงตัวของความสามารถในการผลิตของอูตอเรือ การสั่งซื้อที่
เพิ่มขึ้นและอัตราคาตอเรือที่สูงขึ้น
ในขณะเดียวกันในตลาดเรือมือสองราคาของเรือสั่งตอใหมที่
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว และความแข็งแกรงของตลาดคาระวางสินคามีผลทําใหราคาเรือมือสองพุงขึ้น
อยางรวดเร็วในป 2547 กอนที่จะตกลงในชวงแรกของป 2549 และขึ้นไปอีกครั้งในชวงปลายป โดย
ในป 2550 ราคาเรือมือสองยังคงสูงอยู หลายครั้งที่ราคาขึ้นไปสรางสถิติสูงสุดใหม ๆ โดยที่ราคาเรือ
มือสองบางชนิดสูงกวาเรือสั่งตอไป โดยเฉพาะเรือที่ยังมีอายุนอยหรือเรือบางลําที่มีอายุประมาณ 5
ป มักจะมีราคาสูงกวาเมื่อเทียบกับราคาของเรือที่สั่งตอใหมที่มีขนาดใกลเคียงกัน
2.1.4 ผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ที่ผานการตรวจสอบจากบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน ตั้งแตป พ.ศ. 2548 – 2549 โดยคุณอโนทัย ลี
กิจวัฒนะ เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และสําหรับป พ.ศ. 2550 โดยคุณแนงนอย เจริญ
ทวีทรัพย เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 มี ดังนี้
( ลานบาท)

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 48
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคา กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม และกิจการรวมคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
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ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 49
30 ก.ย. 50

1,698.03
562.73
1,026.82
535.30
390.72
4,213.60

1,372.48
245.72
1,827.23
698.56
651.06
4,795.05

3,745.16
300.59
2,169.55
724.94
922.41
7,862.65

920.64
13,772.59
562.55
15,255.78
19,469.38

79.11
16,943.10
1,323.13
18,345.34
23,140.39

81.70
18,735.68
1,463.93
20,281.31
28,143.96

200.06

231.05

-
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( ลานบาท)

งบการเงินรวม
เจาหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกูแปลงสภาพ – สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
กําไรสะสม
สวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
รายไดรวม (ไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น)
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ตนทุนและคาใชจา ยรวม
ดอกเบีย้ จาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

30 ก.ย. 48
932.33
1,208.24
447.02
264.48
2,852.07
7,473.40
7,473.40
10,325.47
693.68
643.68
6,938.87
9,143.91
19,469.38
15,103.58
16.17
8,629.92
445.32
5,948.65
9.24
14.20

ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 49
30 ก.ย. 50
1,403.75
1,713.61
1,450.13
1,227.13
396.86
642.00
354.80
670.11
3,805.60
4,483.90
7,302.03
9.70
7,311.73
11,117.33
693.68
643.68
9,057.65
12,023.06
23,140.39
16,314.91
742.09
12,470.26
701.08
3,502.44
5.44
18.68

5,665.20
1,921.88
18.45
7,605.53
12,089.43
868.68
643.68
13,103.77
16,054.53
28,143.96
20,595.23
723.36
15,450.26
665.47
4,968.52
7.72
24.94

ผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 28,143.96
ลานบาท (สินทรัพยหลักสําคัญ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของ วัสดุและของใชสิ้นเปลืองสําหรับเรือเดินทะเล เปนตน นอกจากนี้ในสวนของ
สินทรัพยไมหมุนเวียน ไดแก เรือเดินทะเล เรือขุดเจาะ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ) หนี้สินรวม
12,089.43 ลานบาทและสวนของผูถือหุน 16,054.53 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30
กันยายน 2549 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม 23,140.39 ลานบาท หนี้สินรวม 11,117.33 ลานบาท
และสวนของผูถือหุน 12,023.06 ลานบาท
กลุมบริษัทมีผลกําไรสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 เทากับ 4,968.52 ลานบาท
โดยรวมผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 723.36 ลานบาท เปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิ
3,502.44 ลานบาท โดยรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 742.09 ลานบาท ในงวดเดียวกัน
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ของป 2549 จากการที่ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้ สาเหตุหลักเกิดจากอัตราคาระวางเรือโดย
เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นและกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝงที่ลดลง โดยที่รายไดคาระวางจากการเดินเรือ
จากป 2549 จํานวน 12,820.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นในป 2550 เปนจํานวน 15,865.29 รายได
คาบริการจากธุรกิจนอกชายฝงจากป 2549 จํานวน 2,752.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นในป 2550 เปน
จํานวน 4,025.55 ลานบาท รวมทั้ง รายไดคาบริการอื่นและคานายหนาจากป 2549 จํานวน 423.41
ลานบาท เพิ่มขึ้นในป 2550 เปนจํานวน 465.22 ลานบาท ในขณะที่คาใชจายในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับเรือเดินทะเลจากป 2549 จํานวน 8,167.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นในป 2550 เปนจํานวน
9,280.36 ลานบาท และคาใชจายบริการจากธุรกิจนอกชายฝงจากป 2549 จํานวน 1,566.28 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นในป 2550 เปนจํานวน 2,713.75 ลานบาท เมื่อพิจารณาตามขอมูลงบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 จะเห็นไดวากลุมธุรกิจบรรทุกสินคาแหงเทกองยังมีผล
ประกอบการที่ดีกวาป 2549 ในขณะที่กลุมธุรกิจบริการนอกชายฝงมีผลประกอบการที่ลดลง
อยางไรก็ตาม อุปสงคและอุปทานของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจะยังคงเพิ่มขึ้นในป 2551 โดยที่
ณ ปจจุบัน บริษัทไดทําสัญญาใหเชาเรือแบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา
(Period Time Charters) สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ไวแลวประมาณ
รอยละ 22.16 ของระวางบรรทุกสินคาทั้งหมดของบริษัทจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 รวมทั้งมี
สัญญารับขนสงสินคาไวลวงหนารองรับไวอีก 2,780 วัน (Vessel Days) ทั้งนี้ บริษัทคาดวาจะไดรับ
สวนแบงกําไรจากเมอรเมดสูงขึ้น จากการที่อุปสงคและคาบริการของธุรกิจการใหบริการนอกชายฝง
(Offshore Services) มีแนวโนมในระดับสูงอีกดวยเชนกัน
สวนของหนี้สินที่สําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 กลุมบริษทั มีหนี้ระยะยาวจํานวน 261.38 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 8,987.58 ลานบาท ใชอัตราขายถัวเฉลี่ยที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยประกาศ ณ สิ้นวันทําการประจําเดือนกันยายน 2550 ที่อัตรา 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ
34.3851 บาท) เทียบกับจํานวน 231.30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 7,953.27 ลานบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งโดยทั่วไปการขอกูเงินของกลุมบริษัท วัตถุประสงคหลักเพื่อซื้อเรือ
โดยการทําธุรกรรมดังกลาวจะตองจดจํานองเรือหนึ่งลําหรือมากกวานั้น เพื่อเปนหลักประกันเงินกู
การมอบผลประโยชนในกรมธรรม รายไดจากคาระวาง และคาชดเชยตาง ๆ รวมถึงอาจมีเงื่อนไข
อื่น ๆ อีก เชน บริษัทจะไมกอหนี้หรือภาระผูกพันในทรัพยสินดังกลาวกับบุคคลอื่น ๆ
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดออกหุนกูแปลงสภาพชนิดที่ไมมีหลักประกัน
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 169.80 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งหุนกูแปลงสภาพดังกลาวไดออกและจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 โดย ณ วันที่ 30
กันยายน 2550 มีมูลคาสุทธิเทากับ 5,665.20 ลานบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19)
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อัตราสวนที่สําคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาการชําระหนี้ (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถอื หุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

ตรวจสอบแลว
30 ก.ย. 48 30 ก.ย. 49 30 ก.ย. 50
1.48
1.15
2.91
16.55
21.75
8.26
43.58

1.26
0.91
1.26
9.28
38.79
7.95
45.29

1.75
1.39
1.65
8.17
44.05
7.02
51.25

55.76
39.34
75.45

38.89
20.54
34.54

40.29
23.31
37.73

33.76
58.45
0.86

16.44
33.31
0.80

19.38
37.91
0.83

1.13
14.51
0.59
37.87

0.99
6.54
0.44
24.81

0.80
8.80
1.49
21.38

สภาพคลอง
สภาพคลองของกลุมบริษัทพิจารณาจากงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มี
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 2,372.68 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากกระแส
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวนประมาณ 6,848.65 ลานบาท นอกจากนี้กระแสเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจํานวน 99.07 ลานบาท (โดยเปนจํานวนที่ยังไมรวมเงินสดลดลงจาก
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 10.63 ลานบาท) ซึ่งสวนใหญเกิดจากการจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนและการจายคืนเงินกูระยะยาว รวมทั้งบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
จํานวนประมาณ 4,366.27 ลานบาท เนื่องจากในป 2550 ที่ผานมาบริษัทมีการจายเงินซื้อสินทรัพย
ถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตนมูลคาประมาณ 3,807.81 ลานบาท (โดยหลักมาจากมีการสั่งตอเรือ
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ใหมจํานวน 5 ลํา และมีการสั่งซื้ออุปกรณของกลุมธุรกิจงานบริการนอกชายฝง) และมีคาใชจายเพื่อ
ซอมเรือครั้งใหญมูลคาประมาณ 679.08 ลานบาท
จากการพิจารณาอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ซึ่งโดยภาพรวมของกลุมบริษัทสําหรับงวดปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2550 อัตราสภาพคลองเพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่ 1.26 เทา เปน 1.75 เทา อัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้นเชนกันจากเดิมป 2549 ที่ 0.91 เทา เปน 1.39 เทา รวมถึงอัตราสวน
สภาพคลองกระแสเงินสดจากเดิมป 2549 ที่ 1.26 เทา เปน 1.65 เทา ซึ่งเปนผลมาจากกระแสเงิน
สดสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน รวมทั้งอัตราการหมุนเวียนเจาหนี้
ลดลงจากป 2549 ที่ 7.95 เทา เปน 7.02 เทา และระยะเวลาการชําระหนี้ป 2549 จาก 45 วัน เปน
51 วัน ซึ่งมีระยะเวลาจายชําระหนี้ที่ยาวขึ้น แตในขณะที่อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาลดลงจาก
ป 2549 ที่ 9.28 เทา เปน 8.17 เทา และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่ 39.79 วัน เปน
44.05 วัน ซึ่งเปนผลจากลูกหนี้ทางการคาของเมอรเมด เนื่องจากลักษณะของลูกคาดังกลาว สวน
ใหญจะเปนบริษัทขามชาติ องคกรของรัฐ และบริษัทน้ํามันและกาซธรรมชาติขนาดใหญ ดังนั้น รอบ
การรับชําระเงินสําหรับการบริการในแตละครั้งอาจแตกตางกันไปตามสัญญา
ลักษณะงานที่
ใหบริการ และคูสัญญาที่ใหบริการดวย ซึ่งนานกวากลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง
2.1.5 ผูถือหุนของบริษัท
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 28 กันยายน 2550 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ลาสุด ประกอบดวย
รายชื่อ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
2. Goldman Sachs International
3. The Bank of New York (Nominee) Limited
4. State Street Bank and Trust Company
5. State Street Bank and Trust Company, For London
6. State Street Bank and Trust Company, For Australia
7. HSBC (Singapore) Nominee Pte Ltd
8. UOB Kay Hian Private Limited
9. Somers (U.K.) Limited
10. Mellon Bank, N.A.
รวม
11. ผูถือหุนรายอืน่ ๆ
รวม

บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด

จํานวนหุน
178,612,132
39,675,000
26,300,449
18,958,689
15,603,300
15,226,500
14,814,380
10,692,000
10,652,600
10,407,262
340,942,312
302,742,110
643,684,422

รอยละ
27.75
6.16
4.09
2.95
2.42
2.37
2.30
1.66
1.65
1.62
52.97
47.03
100.00
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2.1.6 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 10 มกราคม 2551 ประกอบดวย
รายชื่อ
1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
3. นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
4. ดร. พิชิต นิธวิ าสิน
5. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
6. นายแลนซ คารล เดพิว
7. นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย
8. นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น
9. นายบียอรน ออสตรอม
10. ดร. ศิริ การเจริญดี
11. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2.2 บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด (เจาของสัญญาการสั่งตอเรือ)
2.2.1 ความเปนมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่จัดตั้งบริษัท
:
5 มิถุนายน 2549
ประเทศที่จดทะเบียนธุรกิจ
:
สิงคโปร
ประเภทธุรกิจ
:
ขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล โดยเปนเจาของ
เรือเอง หรือเชาเรือมาเพื่อประกอบธุรกิจ และ/หรือเปน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน
(Holding
Company) ซึ่งจะลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนสง
สินคาระหวางประเทศทางทะเล
ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว :
58.90 ลานเหรียญสิงคโปรหรือเทากับ 1,358.56 ลาน
บาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสิงคโปรตอ
23.0656 บาท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2551)
2.2.2 วัตถุประสงคในการลงทุน
ประเทศสิงคโปรมีโครงการ AISE (the "Approved International Shipping Enterprise") ภายใต
พ.ร.บ. ภาษีเงินไดของประเทศสิงคโปร ซึ่งใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนสง
สินคาระหวางประเทศทางทะเล
TSS ไดยื่นขอเปนสมาชิกของโครงการ AISE และไดรับอนุมัติใหเขาเปนสมาชิก โดยในชวงแรกจะ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปนเวลา 10 ป โดยมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนสงสินคาระหวาง
ประเทศทางทะเลจํานวน 80 บริษัท ที่เปนสมาชิกของโครงการดังกลาว
บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
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การจัดตั้ง TSS จะเปนการลดภาระภาษีคาระวางเรือ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศสิงคโปรมีอนุสัญญา
ภาษีซอนกับประเทศตาง ๆ จํานวนมากกวาประเทศไทย โดย TTA มีแผนที่จะเดินเรือประจําเสนทาง
สายหลัก ๆ และเรือบางลําโดยผาน TSS เพื่อลดภาษีคาระวางเรือ ซึ่งในอนาคต TTA อาจจะใช TSS
หรือบริษัทยอยของ TSS เพื่อเปนเจาของเรือเดินทะเลในอนาคต
2.2.3 ผูถือหุนของบริษัท
TTA ถือหุนใน TSS รอยละ 100
2.3 ขอมูลของ PT PAL INDONESIA (PERSERO) (อูตอเรือ)
2.3.1 ความเปนมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
ถึงแมชื่อเสียงของ PT PAL จะไมสามารถเทียบไดกับอูตอเรือใหญระดับโลก เชนเดียวกันกับอูตอเรือ
ในประเทศญี่ปุน เกาหลีใตและอูตอเรือบางแหงในประเทศจีน แตก็เปนที่ยอมรับไดเมื่อพิจารณาจาก
การที่บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดอูตอเรือที่สูงที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้บริษัทยังเปน
รัฐวิสาหกิจชั้นนําของประเทศและถือหุนโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย มีประสบการณมากกวา 26 ป มีการ
ประกอบธุรกิจทั้งในสวนของการตอเรือ การออกแบบงานวิศวกรรม และงานบริการดูแลและซอม
บํารุงรักษาเรือประเภทตาง ๆ อาทิ เรือเพื่อการพาณิชย เรือรบ และเรือที่มีความเร็วสูง
แมวาในอดีตที่ผานมา PT PAL จะมีประวัติการสงมอบเรือใหแกลูกคาลาชาอยูบาง แตภายหลังเมื่อ
มีการปรับปรุงระบบงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบริษัท ทําใหปญหาเรื่องการสง
มอบเรือใหแกลูกคาลาชาไดรับการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งกอนที่จะมีการลงนามในขอสัญญาสั่ง
ตอเรือ ทีมงานของ TTA ไดทําการตรวจสอบการดําเนินงานของ PT PAL เพื่อที่วาจะสามารถมี
มาตรการที่สามารถรองรับในอนาคตเพื่อที่จะจํากัดปญหาใหอยูในวงแคบ หากวามีการสงมอบเรือ
ไมทันตามกําหนดเวลาในสัญญา
อนึ่ง PT PAL เปนบริษัทตอเรือที่ใหญที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย มีเวบไซด คือ www.pal.co.id มีอู
ตอเรือและสํานักงานอยูที่ Ujung Surabaya และมีสํานักงานตัวแทนอยูที่จากาตาร ประเทศ
อินโดนีเซีย เปนบริษัทที่ไมมีความสัมพันธใด ๆ กับ TTA เปนบริษัทตอเรือที่ใหญที่สุดในประเทศ
PT PAL กอตั้งขึ้นในป 2482 โดยรัฐบาลเนเธอรแลนดภายใตชื่อ MARINA Ship Docking ตอมาได
เปลี่ยนชื่อเปน Kaigun SE 2124 ภายใตการปกครองของจักรวรรดิญี่ปุน ภายหลังการประกาศ
อิสรภาพจากการถูกยึดครองโดยญี่ปุน รัฐบาลอินโดนีเซียไดเปลี่ยนชื่อเปน Penataran Angkatam
Laut (PAL) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2523 บริษัทไดเปลี่ยนสถานะเปน Limited Liability Company
(Perusahaan Umum) โดยเมื่อสิ้นป 2549 บริษัทมีพนักงานจํานวน 2,576 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 PT PAL มีทุนจดทะเบียน 1,500,000 ลานรูเปยหรือเทากับ 5,698.80
ลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปย เทากับ 3.7992 บาท ณ วันที่ 7 มกราคม 2551) และมีทุน
ชําระแลว 1,137,331 ลานรูเปยหรือเทากับ 4,320.95 ลานบาท ผลการดําเนินงานที่ผานมาของ PT
PAL นับตั้งแตป 2542 เปนตนมา บริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเรื่อยมา มีเพียงป 2549 ที่
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ผานมาเทานั้น ที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนจํานวน 119.50 ลานรูเปยหรือเทากับ 454.01 ลานบาท
เนื่องจากมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 41.06 ลานรูเปยหรือเทากับ 155.99 ลานบาท และ
การตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 35.86 ลานรูเปยหรือเทากับ 136.24 ลานบาท
ในป 2549 PT PAL มียอดขายจากการตอเรือพาณิชยรอยละ 50.60 งานออกแบบวิศวกรรมรอยละ
34.20 การตอเรือรบรอยละ 8.50 และงานซอมแซมและบํารุงรักษารอยละ 6.70 โดยเปนยอดขาย
ภายในประเทศประมาณรอยละ 62.62 และตางประเทศประมาณรอยละ 37.74
2.3.2 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
งบการเงินรวม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ลานรูเปย
ลานบาท
2,084,210.07
7,918.33
207,819.91
789.55
67,615.49
256.88
486,690.52
1,849.03
100,993.74
383.70
2,947,329.73
11,197.49
1,443,110.55
5,482.67
319,619.36
1,214.30
1,762,729.92
6,696.96
1,184,599.81
4,500.53
2,947,329.73
11,197.50

สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพยถาวร
สินทรัพยอื่น ๆ
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน
หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม
งบกําไร / (ขาดทุน)
รายได (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
(84,515.62)
(321.09)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
(119,502.49)
(454.01)
หมายเหตุ : งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนงบการเงินลาสุดของบริษัท

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
ลานรูเปย
ลานบาท
1,707,429.18
6,486.86
260,730.97
0.99
56,045.91
212.93
474,275.94
2,791.45
43,443.27
165.05
2,541,925.27
9,657.28
951,891.35
3,616.43
281,945.49
1,071.17
1,233,836.84
4,687.59
1,308,088.43
4,969.69
2,541,925.27
9,657.28
11,708.33
6,610.75

44.48
25.12

2.3.3 ผูถือหุนของบริษัท
ผูถือหุนของบริษัทประกอบดวยรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียในสัดสวนรอยละ 100 โดยมีพันธมิตรที่
สนับสนุนทางกลยุทธอื่น ๆ อาทิ Mitsui Engineering and Shipbuilding, Friedrich Lurssen
(Germany), General Electric, และ Mitsubishi Heavy Industries
2.3.4 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท PT PAL ประกอบดวย Ir. Harsusanto, Ir. Sewoko Kartanegara, Ir.
Herbandi Novianto, Drs. Imam Sulistiyanto, Ir. IBP. Jelantik และ Ir. Musphyadi Chalida
Putra
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2.3.5 ประวัติการตอเรือและการสงมอบเรือของ PT PAL ในอดีต
ป / ประเภทเรือ

ขนาดระวางบรรทุก
(เดทเวทตัน)

เจาของเรือ

เวลาสงมอบเรือ

เรือมาตรฐาน
เรือที่มีระวางบรรทุกสินคาเทกอง
เรือที่มีระวางบรรทุกสินคาเทกอง
เรือมาตรฐาน

3,500
45,000
45,000
30,000

Pertamina
Meranti maritime
Meranti maritime
Pertamina

ป พ.ศ. 2546
กันยายน 2546
ธันวาคม 2546
ป พ.ศ. 2548

2547
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง

18,500
50,000
18,500
50,000
50,000
50,000

Italtech S.r.L
Lauterjung
Italtech S.r.L
Lauterjung
Geden
Geden

ป พ.ศ. 2549
กุมภาพันธ 2549
กุมภาพันธ 2549
มิถุนายน 2549
กันยายน 2549
พฤศจิกายน 2549

2548
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส

18,500
50,000
18,500
50,000
50,000
50,000
24,000
24,000

Sider Shipping Ltd
Lauterjung
Sider Shipping Ltd
Lauterjung
Geden
Geden
G.D'Alesio SAS
G.D'Alesio SAS

ป พ.ศ. 2549
กุมภาพันธ 2549
กุมภาพันธ 2549
มิถุนายน 2549
กันยายน 2549
พฤศจิกายน 2549
กันยายน 2550
พฤษภาคม 2551

2549
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง

50,000
50,000
50,000
50,000
18,500
18,500
24,000
6,000
24,000
50,000
50,000

Seven Seas
Lauterjung
Seven Seas
Geden
Sider Shipping Ltd
Sider Shipping Ltd
G.D'Alesio SAS
Med. De Navigazione
G.D'Alesio SAS
Lauterjung
Lauterjung

สิงหาคม 2549
พฤศจิกายน 2549
มกราคม 2550
พฤษภาคม 2550
พฤษภาคม 2550
กรกฎาคม 2550
กันยายน 2550
ป พ.ศ. 2551
พฤษภาคม 2551
ตุลาคม 2551
มีนาคม 2552

2550
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส
เรือบรรทุกสินคาเทกอง

24,000
50,000

G.D'Alesio SAS
Seven Seas

กันยายน 2550
ธันวาคม 2550

2546
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ป / ประเภทเรือ
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกน้ํามันและแกส
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง
เรือบรรทุกสินคาเทกอง

ขนาดระวางบรรทุก
(เดทเวทตัน)
6,200
6,200
50,000
24,000
50,000
50,000
50,000

เจาของเรือ

เวลาสงมอบเรือ

Med. De Navigazione
Med. De Navigazione
Seven Seas
G.D'Alesio SAS
Geden
Lauterjung
Lauterjung

ป พ.ศ. 2551
ป พ.ศ. 2551
เมษายน 2551
พฤษภาคม 2551
กรกฏาคม 2551
ตุลาคม 2551
มีนาคม 2552

2.3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ PT PAL ซึ่งเปนอูตอเรือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดสัญญาโดยอูตอเรือ ในแงของการปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญาตอ
เรือ ทั้งนี้ PT PAL เปนผูดําเนินงานอูตอเรือที่มีประสบการณในการตอเรือมากวา 26 ป รวมทั้งเปน
รัฐวิสาหกิจของประเทศอินโดนีเซีย โดยเรือของบริษัทจะไดรับการตอที่อูตอเรือที่จังหวัดสุราบายา
โดยมีทีมงานของบริษัทไปควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนที่สําคัญ โดยหากเกิดความลาชาของ PT
PAL อาจสงผลกระทบตอกําหนดการในการขายหรือปลดระวางเรือเกา รวมทั้งการรับมอบเรือใหม
ของบริษัทได ทั้งนี้ บริษัทไดมีมาตรการตาง ๆ เพื่อจํากัดความเสี่ยงดังกลาว อาทิ การทําสัญญาการ
สั่งตอเรือที่รัดกุม เปนตน
2.4 ขอมูลของ Simpson Spence & Young Ltd. (ผูประเมินราคาเรือ)
ในป 2423 นายหนาเชาเหมาเรือ 2 คน ประกอบดวย Mr. Ernest Louis Simpson ชาวอังกฤษ และ Mr.
Lewis H. Spence ชาวอเมริกันไดรวมกันเปดสํานักงานในนิวยอรค ตอมาในป 2425 Captain William
Young ไดรับเชิญใหเขามาเปนหุนสวน และไดเปดสํานักงานขึ้นอีกแหงที่เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
นับจากนั้นจึงไดใชชื่อ Simpson Spence & Young (“SSY”) เปนตนมา
ในเวลาตอมา นิวยอรคและลอนดอนไดพัฒนากลายเปนศูนยกลางการเดินเรือของโลกโดยที่ SSY ไดใชฐาน
ที่นิวยอรคและลอนดอนสรางทีมงานผูเชี่ยวชาญ ทั้งในสวนงานนายหนาและสนับสนุน เพื่อใชเปนฐานใน
การกาวกระโดด เพื่อเตรียมที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต
ซึ่งในชวงกลางป 2503 หุนสวนทั้งหมดไดตกลงในที่จะขยายงานไปสูระดับนานาชาติ โดยในป 2509
สํานักงานของบริษัทไดตั้งขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหลังจากนั้นตอมาอีก 25 ป สํานักงานของ SSY ไดถูก
ตั้งขึ้นในหลาย ๆ เมืองทาที่สําคัญของโลก อาทิ แวนคูเวอร (2516) ฮองกง (2518) โบโกตา (2529) สิงคโปร
(2534) เซี่ยงไฮ (2540) จากาตาร (2544) เนปาล (2544) ออสโล (2546) ซัก (2546) และการรวมทุนใน
ฮัมบูรก (2547) ปกกิ่ง (2548) และมุมไบ (2550) ปจจุบันสํานักงานตาง ๆ ของ SSY ไดถูกเชื่อมโยงกัน
ภายใตเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูง ขอมูลตาง ๆ จากทุกมุมโลกจะถูกประมวลผลและถายทอดสูลูกคาของ
บริษัท เพื่อนําไปใชตอยางมีประสิทธิภาพสําหรับผูใชบริการเกี่ยวกับเรือทั่วโลก โดยบริการของ SSY
ครอบคลุมเกี่ยวกับอัตราคาเชาเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง โครงการโรงไฟฟา อัตราคาระวางลวงหนา อัตรา
คาเชาเรือบรรทุกน้ํามัน แกสและเคมีภัณฑ ผูประสานงานเกี่ยวกับเรือสั่งตอเรือใหม ซื้อและขายเรือมือสอง
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ในตลาด ทําให SSY ยังคงสามารถรักษาความเปนอิสระมานับตั้งแตป 2423 และเปนหนึ่งในบริษัท
นายหนาเชาเหมาเรืออิสระที่ใหญที่สุดในโลกและมีสํานักงานกระจายอยูทั่วโลก โดยสํานักงานของ SSY ที่
กรุงลอนดอนมีนายหนาปฏิบัติงานกวา 20 ทีมรวมกับทีมอื่น ๆ ที่กระจายอยูทั่วโลก โดยที่ผานมา SSY ได
ทําการประเมินมูลคาใหแกธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน บริษัทเจาของเรือ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
และบริษัทประกันตาง ๆ โดยที่ผานมา SSY มีการประเมินมูลคาเฉลี่ยในแตละปกวา 5,000 งาน โดยเวบ
ไซดของบริษัท คือ www.ssyonline.com
3. ความสมเหตุสมผลของรายการ
3.1 วัตถุประสงคในการทํารายการและความจําเปนที่ตองทํารายการ
เพื่อขยายกองเรือใหทันสมัยและทดแทนเรือเกาที่จะทยอยขายหรือปลดระวาง
เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการเปนเจาของเรือเดินทะเลและการใหเชาเหมาลํา ประกอบดวยเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกองขนาด Handymax และ Handysize โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 TTA เปน
เจาของเรือทั้งสิ้น 45 ลํา มีขนาดระวางบรรทุกสินคารวม 1,266,518 เดทเวทตัน ระวางบรรทุกเฉลี่ย 28,145
เดทเวทตัน อายุเฉลี่ย 18.04 ป ซึ่งประกอบดวยเรือบรรทุกสินคาทั่วไปและเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และ
กําลังรอรับมอบเรือที่สั่งตอใหมอีก 5 ลํา โดยหากรวมการสั่งตอเรือใหมเพิ่มอีก 4 ลําในครั้งนี้แลว กองเรือ
ของ TTA จะมีเรือสั่งตอใหมรวมทั้งสิ้น 9 ลําที่จะทยอยสงมอบในระหวางป 2552 - 2554 โดยมีรายละเอียด
ของเรือสั่งตอใหม/ประเทศ ระยะเวลาการสงมอบ และขนาดระวางบรรทุกตอลํา ดังนี้
เรือใหม / ประเทศ

ระยะเวลาการสงมอบ
เรือตามสัญญา
1. Oshima # 1 / Japan
ธันวาคม พ.ศ. 2552
2. Oshima # 2 / Japan
กันยายน พ.ศ. 2554
3. Vinashin # 1 / Vietnam ตุลาคม พ.ศ. 2553
4. Vinashin # 2 / Vietnam กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
5. Vinashin # 3 / Vietnam มิถุนายน พ.ศ. 2554
6. PT Pal # 1 / Indonesia กรกฎาคม พ.ศ. 2552
7. PT Pal # 2 / Indonesia ตุลาคม พ.ศ. 2552
8. PT Pal # 3 / Indonesia เมษายน พ.ศ. 2553
9. PT Pal # 4 / Indonesia กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ขนาดระวางบรรทุกรวม

ขนาดระวางบรรทุก
(เดทเวทตัน)
53,350
53,350
53,000
53,000
53,000
50,223
50,223
50,223
50,223
466,592

มูลคาการสั่งตอเรือ
มูลคารวม 8,170,000,000 เยนหรือ
เทากับ 2,482,454,500 บาท
มูลคารวม 123,796,344 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทากับ
4,275,925,721.76 บาท
มูลคารวม 157,568,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทากับ
5,319,495,680 บาท

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 TTA ไดจําหนายเรือทอร ไทรอัมพ ขนาด
ระวางบรรทุก 23,245 เดทเวทตัน และเรือทอร เซลเลอร ขนาดระวางบรรทุก 16,248 เดทเวทตัน ซึ่งเปนเรือ
บรรทุกสินคาทั่วไป ทําใหปจจุบันบริษัทเหลือเรืออยูเพียง 43 ลํา (ไมนับรวมเรือที่เชามาเสริมกองเรืออีก 6
ลํา ซึ่งมีระยะสัญญาเชาถึงป 2553) โดยที่ในระหวางป 2552 – 2554 บริษัทมีแผนที่จะขยายและปรับปรุง
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กองเรือ โดยการทยอยขายหรือปลดระวางเรือที่มีอายุครบ 25-26 ป จํานวน 24 ลํา (คิดเปนรอยละ 55.81
ของกองเรือปจจุบัน) ซึ่งสามารถสรุปจํานวนเรือและระวางบรรทุกรวมของเรือทั้ง 24 ลําได ดังนี้
เรือที่คาดวาจะขาย
หรือปลดระวาง
1. ทอร มาสเตอร
2. ทอร เมอรแชนท
3. ทอร แชมเปยน
4. ทอร มารีเนอร
5. ทอร กัปตัน
6. ทอร คอนฟเดนซ
7. ทอร คอมมานเดอร
8.ทอร อลายอันซ
9. ทอร เมอรคิวรี่
10. ทอร ทริบิวท
11. ทอร โลตัส
12. ทอร การเดียน
13. ทอร จัสมิน
14. ทอร ออรคิด
15. ทอร เทรดเดอร
16. ทอรสตาร
17. ทอร แทรเวลเลอร
18. ทอรซี
19. ทอร ไพล็อต
20. ทอรสปริต
21. ทอร เวนเจอร
22. ทอรซัน
23. ทอร ทรานสปอรตเตอร
24. ทอร จูปเตอร

ปที่คาดวาจะขาย
หรือปลดระวาง
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

อายุ
(ป)
25.18
24.93
24.85
24.72
24.43
24.28
23.43
23.27
23.26
22.75
22.63
22.35
22.12
22.02
21.87
21.87
21.85
21.44
21.37
21.32
21.31
21.25
21.16
21.13

ขนาดระวางบรรทุก
(เดทเวทตัน)
17,298
17,326
25,150
17,298
25,085
24,900
26,140
40,940
17,322
23,224
35,458
41,876
36,633
34,800
24,126
16,248
24,126
16,248
33,400
16,248
41,824
16,223
23,930
36,992
632,814

ระวางบรรทุกรวม
(เดทเวทตัน)

127,057

84,402

171,991

249,364
632,814

หมายเหตุ : ขอมูลจากบริษัท

ดังนั้น ภายใตสถานการณที่ระบุขางตน จะมีผลทําใหเมื่อสิ้นป 2554 บริษัทจะเหลือกองเรืออยูเพียง 28 ลํา
(กองเรือปจจุบัน 43 ลํา – เรือที่ขายหรือปลดระวาง 24 ลํา + เรือใหม 9 ลํา) ซึ่งคงไมเพียงพอหากพิจารณา
ถึงการคาดการณปริมาณความตองการสินคาแหงเทกองของบริษัท โดยที่ผานมาอุปสงคในสินคาแหงเท
กองทั่วโลกเพิ่มขึ้นรอยละ 39.66 ตั้งแตป 2544-2549 หรือมีอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย (Compound
Average Annual Growth Rate : CAGR) รอยละ 6.9 ตอป นับจากป 2544 เปนตนมา ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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(หนวย : พันลานตัน-ไมล)
CAGR
ประเภทสินคา
2544
2545
2546
2547
2548
2549 2544/2549
%
ถานหิน
2,532
2,531
2,852
3,319
3,565
3,716
8.0
แรเหล็ก
2,580
2,741
3,050
3,463
3,905
4,259
10.5
เมล็ดธัญพืช
1,319
1,218
1,251
1,277
1,301
1,347
0.4
สินคาเทกองที่มีปริมาณไมมาก
3,292
3,481
3,610
3,919
4,021
4,257
5.3
6.9
รวม
9,723
9,971
10,763
11,978
12,792 13,579
ที่มา : ขอมูลจาก Drewry ซึ่งเปนที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับธุรกิจเดินเรือในสหราชอาณาจักร มีเวบไซด คือ www.drewry.co.uk
ใหบริการการเปนที่ปรึกษาทั้งในดานการพาณิชย เศรษฐกิจ การพาณิชยและบริการใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคตาง ๆ แก
บริษัทในอุตสาหกรรมการเดินเรือนานาชาติ
หมายเหตุ : อุปสงคของสินคาแหงเทกอง คิดเปนตัน-ไมลจําแนกตามประเภทของสินคาแหงเทกอง

เพื่อเปนการรักษาขนาดระวางบรรทุกรวมของกองเรือและระวางบรรทุกเฉลี่ยตอลําไมใหลดนอยลงจากเดิม
จากการที่ปจจุบันกองเรือของ TTA ประกอบดวยเรือจํานวน 43 ลํา ขนาดระวางบรรทุกสินคารวม
1,227,025 เดทเวทตัน ระวางบรรทุกเฉลี่ยตอลํา 28,535 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ย 18.21 ป อยางไรก็ตาม
เนื่องจาก TTA มีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือในชวง 3 – 5 ปขางหนานี้ โดยการซื้อเรือใหม
(พิจารณาตามความเหมาะสมระหวางการสั่งตอเรือใหมหรือซื้อเรือมือสอง) และ/หรือ การขายหรือปลด
ระวางเรือเกา ซึ่งหากพิจารณาหักลบขนาดระวางบรรทุกรวมของเรือใหมกับเรือเกาแลว จะพบวาขนาด
ระวางบรรทุกรวมของกองเรือ TTA จะลดลงจากเดิมเมื่อสิ้นสุดป 2554 ดังแสดงในตารางขางลางนี้
ประมาณการรอบปบัญชี พ.ศ.
ระวางบรรทุกรวม (1 ตุลาคม)

2550(A)
1,230,514
(45 ลํา)
หัก ระวางบรรทุกรวมของเรือที่ขาย
15,240
(1ลํา)
บวก ระวางบรรทุกรวมของเรือสั่งตอใหม
47,111
(1 ลํา)
ระวางบรรทุกรวม (30 กันยายน)
1,266,518
(45 ลํา)
ระวางบรรทุกเฉลี่ยตอลํา (30 กันยายน)
28,145
อายุเฉลี่ยของกองเรือ (ป)
18.04
หมายเหตุ : รอบปบัญชีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2551
1,266,518
(45 ลํา)
166,550
(8 ลํา)
1,099,968
(37 ลํา)
29,729
18.18

2552
1,099,968
(37 ลํา)
84,402
(3 ลํา)
50,223
(1 ลํา)
1,065,789
(35 ลํา)
30,451
17.79

(หนวย : เดทเวทตัน)
2553
2554
1,065,789
1,097,817
(35 ลํา)
(34 ลํา)
171,991
249,364
(5 ลํา)
(10 ลํา)
204,019
212,350
(4 ลํา)
(4 ลํา)
1,097,817
1,060,803
(34 ลํา)
(28 ลํา)
32,289
37,886
14.34
10.06

จากการคาดการณถึงอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณความตองการเรือบรรทุกสินคาแหงแบบเทกอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเสนทางจากเอเชียไปยังตะวันออกกลาง ดังนั้น TTA จึงยังคงตองดําเนินการซื้อเรือเขา
มาประจํากองเรืออยูอีกตอไปนับจากนี้ เพื่อเปนการรักษาขนาดระวางบรรทุกรวมของกองเรือและระวาง
บรรทุกเฉลี่ยตอลําไมใหลดนอยลงจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ โดยกองเรือของ TTA มีพัฒนาการมาอยาง

บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด

หนา 22

ตอเนื่องนับจากป 2545 ที่มีขนาดระวางบรรทุกรวม 512,900 เดทเวทตันหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 138.43 ซึ่ง
แผนภูมิตอไปนี้แสดงพัฒนาการของกองเรือ TTA จากป 2545 – 2550 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550) โดย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2550 และ 1 พฤศจิกายน 2550 TTA ไดจําหนายเรือ 2 ลํา ขนาดระวางบรรทุกรวม
39,493 เดทเวทตัน ทําใหปจจุบัน TTA เหลือเรืออยูเพียง 43 ลํา
จํานวนเรือและระวางบรรทุกรวมในแตละป
จํา นวนเรือ

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

เดทเวทตัน

48

45

45

1,230,514

1,266,518

43
1,286,466
33

1,107,981

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000

25
757,482

600,000
400,000

512,900

200,000
0
2545

2546

2547
จํานวนเรือ

2548

2549

2550

เดทเวทตัน

เพื่อเฉลี่ยอายุกองเรือใหลดนอยลงและปรับปรุงกองเรือใหทันสมัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอายุเฉลี่ยของกองเรืออยูที่ประมาณ 18.21 ป (ในชวง 5 ปที่ผานมา อายุ
ของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองที่ถูกปลดระวางจะมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 26 ป โดยเรือที่มีการซอมบํารุงดีจํานวน
มากยังคงสามารถใหบริการไดตอไปจนอายุเกิน 30 ป) ซึ่งขอมูลจาก Fernleys (กลุมบริษัท เฟรนเลย ใน
มีเวบไซด
คือ
ประเทศนอรเวย
จัดเปนหนึ่งในบริษัทนายหนาเชาเหมาเรือที่ใหญที่สุดในโลก
www.fearnleys.com ดําเนินธุรกิจในการเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินคาแหง เรือบรรทุกน้ํามัน เรือ
บรรทุกแกสและการซื้อและขายเรือ)
ระบุวาอายุเฉลี่ยของกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองทั่วโลกอยูที่
ประมาณ 10.4 ป ดังตารางตอไปนี้
วันที่
30 พฤศจิกายน 2550

10-25
20.9

ขนาดระวางบรรทุก (เดทเวทตัน ’000)
25-50
50-60
60-100 100-150 150-200
17.0
5.2
11.0
8.4
2.7

อายุ
200+ เฉลี่ย (ป)
10.4
10.4

ที่มา : Fearnleys - Bulk Fleet Updated ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

อยางไรตาม จากขอมูลอายุเฉลี่ยของกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองทั่วโลกในอดีตจะอยูที่ประมาณ 12 ป
ดังตารางตอไปนี้
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ป

ขนาดระวางบรรทุก (เดทเวทตัน ’000)
10-25 25-50 50-60 60-80 80-120 120-145 145-160
2547
19.3
15.3
5.6
10.7
11.2
19.0
11.8
2548
19.9
15.8
5.1
10.9
9.8
19.9
12.9
2549
20.5
16.4
5.0
11.2
7.2
20.8
13.9
ที่มา : Fearnleys - Bulk Fleet Updated ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

160-180
6.1
6.3
6.4

อายุ
180+
เฉลี่ย (ป)
12.7
12.1
12.4
12.2
11.6
12.2

โดยสาเหตุที่อายุเฉลี่ยของกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองทั่วโลกลดลงในป 2550 ก็เนื่องจากมีเรือขนาด
ใหญเขามาประจําการในกองเรือตาง ๆ ทั่วโลกในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากบริษัทไดรับมอบเรือที่สั่งตอ
ใหมทั้ง 9 ลํา กอปรกับการทยอยขายหรือปลดระวางเรือเกาที่มีอายุครบ 25 ป จํานวน 24 ลํา ตามชวงเวลา
ที่ระบุขางตน จะมีผลทําใหอายุเฉลี่ยกองเรือของบริษัทลดลงเหลือเพียง 10.06 ป ซึ่งจะใกลเคียงกับอายุ
เฉลี่ยของกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองทั่วโลก นอกจากนี้ การที่มีอายุเฉลี่ยของกองเรือที่นอยและยังได
เรือใหมที่ทันสมัย จะทําใหบริษัทสามารถประหยัดคาใชจายตาง ๆ อาทิ คาเชื้อเพลิง/พลังงาน (เรือเกายอม
มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง/พลังงานสูงกวาเรือใหม) โดยในชวงที่ผานมาตนทุนน้ํามันเตาอยูในระดับรอย
ละ 22.48–27.73 ของตนทุนการดําเนินงานของเรือทั้งหมด โดยคาดวาราคาน้ํามันเตาอาจจะยังคงอยูใน
ระดับสูงตอไป) อัตราคาเบี้ยประกันภัยเรือ (เรือเกาตองเสียคาเบี้ยประกันภัยเรือที่สูงกวาเรือใหม)
3.2 ขอดีของการเขาทํารายการ (การสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 ลํา)
การที่บริษัทเลือกที่จะสั่งตอเรือใหมแทนการซื้อเรือมือสอง เมื่อเทียบกับในอดีตที่บริษัทเนนซื้อเรือมือสองที่มี
อายุงานระดับกลาง ก็เนื่องจากในปจจุบันราคาเรือมือสองมีราคาซื้อขายกันคอนขางสูง อันมีผลมาจาก
อัตราคาเชาเรือที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีขอมูลอัตราเชาเหมาลําแบบเปนระยะเวลา 1 ป ดังตารางตอไปนี้
ขนาดระวาง
Handysize
เพิ่มขึ้น Handymax เพิ่มขึ้น
Panamax
เพิ่มขึ้น
บรรทุก
26-28,000 / (ลดลง) 50-55,000 / (ลดลง) 70-75,000 / (ลดลง)
(เดทเวทตัน)
(%)
(%)
(%)
10-15 ป
1-5 ป
1-5 ป
2544
5,629
8,472
9,543
2545
4,829
(14.21)
7,442
(12.16)
9,102
(4.62)
2546
8,289
71.65
13,736
84.57
17,781
95.35
2547
14,413
73.88
31,313
127.96
36,708
106.45
2548
12,021
(16.60)
23,038
(26.43)
27,854
(24.12)
2549
12,558
4.47
21,800
(5.37)
22,475
(19.31)
2550*
21,600
72.00
40,475
85.67
47,275
110.34
ตุลาคม 2550
30,500
142.87
62,000
184.40
79,000
251.50
ที่มา : Drewry
หมายเหตุ : * เปนอัตราเชาเหมาลําแบบเปนระยะเวลา 1 ป เฉลี่ยทั้งป 2550 ถึงเดือนตุลาคม 2550

(เหรียญสหรัฐอเมริกา)
Capesize เพิ่มขึ้น
170,000+ / (ลดลง)
(%)
1-5 ป
14,431
13,608
(5.70)
30,021
120.61
55,917
86.26
49,333
(11.77)
45,646
(7.47)
90,550
98.37
155,000
239.57

ซึ่งจากอัตราคาเชาเรือที่เพิ่มขึ้นสูงเปนประวัติการณในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทําใหเกิดการตอเรือใหมขึ้นอีก
เปนจํานวนมาก แตทวาการสงมอบเรือรุนใหมกอนถึงปลายป 2552 ยังคงมีไมเพียงพอตออุปสงคของตลาด
ดังนั้น ราคาเรือที่ตอใหมจึงสูงขึ้นอยางมาก อันมีผลสืบเนื่องมาจากความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการ
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ขาดตลาดของวัตถุดิบที่ใชในการประกอบเรือและราคาเหล็กที่สูงขึ้น
ราคาเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองที่สั่งตอใหม

ซึ่งแผนภูมิตอไปนี้แสดงถึงแนวโนม

ราคาของเรือบรรทุกสินคาเทกองสั่งตอใหม ป 2542 ถึง 2550
(ลานเหรียญสหรัฐ)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
2542

2543

2544

2545

Capesize

2546

Panamax

2547

2548

Handymax

2549

2550

Handysize

ที่มา: Drewry

การเพิ่มขึ้นของราคาเรือตอใหม รวมทั้งการเติบโตของอัตราคาเชาเรือ มีผลตอราคาเรือมือสองดวยเชนกัน
ซึ่งแผนภูมิตอไปนี้แสดงถึงแนวโนมราคาเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมือสองที่มีอายุเฉลี่ย 5 ป
ราคาของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมือสอง ป 2542 ถึง 2550
(ลานเหรียญสหรัฐ)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ม.ค.-42

ราคาของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมือสอง อายุ 5 ป (ระยะเวลาโดยเฉลี่ย)

ม.ค.-43

ม.ค.-44
Handysize

ม.ค.-45

ม.ค.-46

Handymax

ม.ค.-47

ม.ค.-48

Panamax

ม.ค.-49

ม.ค.-50

Capesize

ที่มา: Drewry

บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด

หนา 25

จากแผนภูมิขางตน พบวาราคาเรือมือสองมีราคาสูงกวาราคาเรือตอใหมที่มีขนาด ประเภทและคุณลักษณะ
เดียวกันอยูพอสมควร ดวยเหตุนี้บริษัทจึงเลือกที่จะสั่งตอเรือใหมแทนการซื้อเรือมือสอง โดยมีเหตุผล
สนับสนุนประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.2.1 การสั่งตอเรือใหมจะทําใหไดเรือที่ทันสมัย ตรงกับความตองการใชงาน
การสั่งตอเรือใหมทําใหบริษัทไดเรือที่มีความทันสมัย
เพียบพรอมดวยเทคโนโลยีและอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการเดินเรือลาสุด สอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยที่บริษัทสามารถ
กําหนดรูปแบบและอุปกรณที่ตองการได ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของกอง
เรือของบริษัท อีกทั้งยังจะทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจและใชบริการของบริษัทตลอดไป
3.2.2 เปนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
เรือที่สั่งตอใหมจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในกา รแขงขัน โดยถือเปนการลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ
อีกทั้งยังชวยเพิ่มระวางบรรทุกเฉลี่ยของเรือแตละลํา ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถมีรายไดคาเชาเรือที่
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ หากกองเรือมีอายุมากจะสงผลใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่ําและมี
ตนทุนในการบํารุงรักษาสูง ซึ่งจะทําใหเกิดการเสียเปรียบทางดานราคาเมื่อเปรียบเทียบกับกองเรือที่
มีอายุนอยและมีความทันสมัยมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรม
เดินเรือ การเพิ่มขึ้นของรายไดและการลดตนทุนในการดําเนินงานอันเนื่องมาจากสั่งตอเรือใหมและ
เปนเรือที่มีความทันสมัยกวาจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3.2.3 เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาด
บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในกลุมธุรกิจพาณิชยนาวีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเปนผูนํา
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองในเสนทางจากเอเชียไปยังตะวันออกกลาง
ในขณะทีธ่ ุรกิจเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกองเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง
ตลาดในประเทศไทยเปนตลาดที่มีสวนแบง
กระจัดกระจายและคูแขงของ TTA มีการดําเนินงานที่เล็กกวาธุรกิจของ TTA มาก ในขณะที่ตลาด
ระหวางประเทศมีสวนแบงที่กระจัดกระจาย โดย TTA ไดแขงขันกับบริษัทขนสงชั้นนําในเอเชียหลาย
บริษัท อาทิ บริษัท เอสทีเอ็กซ แพนโอเชี่ยน จํากัด (กองเรือประกอบดวย เรือ Handysize 31 ลํา
ระวางบรรทุก 864,528 เดทเวทตันและเรือ Handymax 19 ลํา ระวางบรรทุก 808,289 เดทเวทตัน)
บริษัท ฮุนได เมอรชั่น มารีน จํากัด (กองเรือประกอบดวย เรือ Handysize 13 ลํา ระวางบรรทุก
301,751 เดทเวทตันและเรือ Handymax 13 ลํา ระวางบรรทุก 712,451 เดทเวทตัน) และบริษัท ไช
นา โอเชี่ยน ชิปปง จํากัด (กองเรือประกอบดวย เรือ Handysize 159 ลํา ระวางบรรทุก 3.6 ลานเดท
เวทตันและเรือ Handymax 113 ลํา ระวางบรรทุก 4.9 ลานเดทเวทตัน) ซึ่งเมื่อ 2-3 เดือนที่ผานมา
บริษัทเพิ่งดําเนินการขายเรือจํานวน 2 ลํา และคาดวาบริษัทจะขายเรือหรือปลดระวางเรือเกาอีก
จํานวน 24 ลํา ในอีกสี่ปขางหนา ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาสวนแบงทางการตลาดไว บริษัทจึงตอง
พยายามหาซื้อเรือมือสองที่มีอายุนอย (โดยเฉลี่ยมักมีการใชงานมาแลวไมต่ํากวา 5 ป) หรือสั่งตอ
เรือใหม หรือดําเนินการทั้ง 2 วิธีไปพรอม ๆ กัน ซึ่งการสั่งตอเรือใหมถือเปนมาตรการที่จะรักษาสวน
แบงทางการตลาดของบริษัทในระยะยาว
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3.2.4 เปนการดําเนินการตามกลยุทธของฝายจัดการ
บริษัทมีแผนที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือภายในชวงระยะเวลา 3 – 5 ปขางหนา ซึ่งเมื่อผูบริหาร
ของบริษัทไดพิจารณาราคาเรือมือสองแลว
พบวามีราคาที่ซื้อขายกันอยูในปจจุบันที่คอนขางไม
สมเหตุสมผล แมวาอัตราคาระวางเรือยังคงอยูในอัตราที่สูงก็ตาม ดังนั้น จึงตัดสินใจที่จะสั่งตอเรือ
ใหม ซึ่งการสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 ลําในครั้งนี้ เมื่อรวมกับของเดิมอีก 5 ลํา จะทําใหแผนการขยาย
และปรับปรุงเรือเปนไปตามกําหนดในอีก 3-5 ปขางหนา ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถรักษาระดับ
รายได กําไรสุทธิ รวมทั้งมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่เหมาะสม
3.3 ขอดอยของการเขาทํารายการ (การสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 ลํา)
3.3.1 ความผันผวนของอัตราคาเชาเรือที่อาจมีผลกระทบตอรายไดของบริษัท
การกําหนดอัตราคาเชาเรือเปนผลมาจากความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของเรือในแตละ
ชวงเวลา ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทางดานอุปสงคและอุปทานของความสามารถในการขนสง
สินคาสามารถทําใหอัตราคาเชาเรือผันผวนตามไปดวย รวมทั้งปจจัยอื่น ๆ อาทิ ความตองการและ
การผลิตของสินคาแหงเทกอง ระยะทางการขนสงสินคา ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในทะเลและ
รูปแบบการขนสงอื่น ๆ จํานวนเรือสั่งตอใหมที่จะเขาสูตลาด การปลดระวางเรือเกา สภาพเศรษฐกิจ
โลก การพัฒนาตาง ๆ ในดานการคาระหวางประเทศ การแขงขันจากการขนสงประเภทอื่น ความ
หนาแนนของทาเรือและคลอง และจํานวนของเรือที่ไมสามารถใหบริการได ลวนแลวแตมีอิทธิพล
อยางมากตออัตราคาเชาเรือ ซึ่งในอนาคตถาอัตราคาเชาเรือลดลง บริษัทอาจจะไดผลกระทบอยาง
มาก ดังนั้น การซื้อเรือเพิ่มขึ้นในชวงที่มีความตองการสูงในขณะที่มีเหตุผลทางธุรกิจในการเพิ่ม
ขนาดของกองเรือใหกับบริษัท อาจทําใหมีผลกระทบอยางมากกับสภาพทางการเงินของบริษัท ใน
ระยะยาวสําหรับกรณีที่บริษัทไมสามารถหารายไดที่มากเพียงพอ อันเนื่องมาจากอัตราคาเชาเรือที่
ลดต่ําลงเพื่อชดเชยรายจายที่เพิ่มมากขึ้น
3.3.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการสั่งตอเรือใหม
ขอมูลจาก Fearnleys - Bulk Fleet Updated 30th November 2007 ระบุวาเรือบรรทุกสินคาแหงเท
กองทั่วโลกมีจํานวน 6,619 ลํา ระวางบรรทุกรวม 387.698 ลานเดทเวทตัน ขยายตัวรอยละ 5.83
นับจากป 2549 โดยมียอดการสั่งตอเรือใหมที่มีอยูในขณะนี้จํานวน 2,065 ลํา ระวางบรรทุกรวม
186.976 ลานเดทเวทตันหรือคิดเปนรอยละ 48.23 ของกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองทั้งหมด โดย
มีรายละเอียดของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองที่สั่งตอใหม ดังนี้
ขนาด
(เดทเวทตัน)
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บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด

จํานวนเรือ
ลํา

รอยละ
33
420
29
598

1.60
20.34
1.40
28.96

ระวางบรรทุกรวม
ลานเดทเวทตัน
รอยละ
586
0.31
13,807
7.38
1,381
0.74
33,562
17.95
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ขนาด
จํานวนเรือ
(เดทเวทตัน)
ลํา
รอยละ
60-100,000
465
22.52
100-150,000
56
2.71
150-200,000
340
16.46
200,000+
124
6.00
รวม
2,065
100.00
th
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ระวางบรรทุกรวม
ลานเดทเวทตัน
รอยละ
37,981
20.31
6,377
3.41
60,143
32.17
33,139
17.72
186,976
100.00

จากยอดการสั่งตอเรือใหมตามตารางขางตน
โดยที่เรือทั้งหมดจะสามารถทยอยสงมอบและเขา
ประจําการในกองเรือทั่วโลกไดในระหวางป 2550 – 2557 ซึ่งจะทําใหเกิดการแขงขันในตลาดรุนแรง
ขึ้นจากเดิมที่มีการแขงขันกันรุนแรงอยูแลวในปจจุบัน ซึ่งหากพิจารณาจากอุปสงคในสินคาแหงเท
กองทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 6.9 (ป 2544-2549) ในขณะที่จะมีอุปทาน คือ เรือ
สั่งตอใหมเขาประจํากองเรือทั่วโลกอีกประมาณรอยละ 48.23 ของกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง
ทั้งหมดในปจจุบัน ดังนั้น จึงคาดวาอัตราคาเชาเรือคงจะมีการปรับลดลงจากปจจุบัน ซึ่งโดยปกติ
ธุรกิจเดินเรือจะมีวัฏจักรในการประกอบธุรกิจผานอัตราคาเชาเรือ ที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ทุก ๆ ระยะเวลา 3-5 ป โดยประมาณ
3.3.3 ความเสี่ยงจากวัฏจักรของอุตสาหกรรมการเดินเรือ
อุตสาหกรรมการขนสงทางทะเลมีลักษณะเปนวัฏจักร (Cycle) ซึ่งปริมาณความตองการเรือมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและ
รูปแบบทางการคามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา
การขนสงทางทะเลมีความตองการเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกาภิวัฒน การเปดการคาเสรี และเศรษฐกิจ
ของประเทศ BRICs ซึ่งประกอบดวย Brazil Russia India และ China มีการเติบโตอยางกาว
กระโดด อยางไรก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงอันเนื่องจากอุตสาหกรรมอยูในชวงตกต่ํา ในขณะที่เรือลํา
ใหมพรอมสงมอบ จะสงผลใหอัตราคาเชาเรือลดลงในระยะเวลา 3 - 4 ปขางหนา ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอความสามารถของบริษัทสําหรับการใหเชาเรือในอัตราที่คาดการณไว
ดังนั้น เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว ปจจุบันบริษัทไดทําสัญญาใหเชาเรือแบบไมประจําเสนทาง
ชนิดใหเชาเหมาลําเปนระยะเวลา (Period Time Charters) สําหรับรอบปบัญชี 2551 ประมาณรอย
ละ 22.16 ของระวางบรรทุกสินคาทั้งหมดของบริษัทและมีสัญญารับขนสงสินคาไวลวงหนา
(Forward Time Charter) รองรับไวอีก 2,780 วันเดินเรือ ซึ่งจากการที่อายุการใชงานของเรือแตละ
ลําเฉลี่ยอยูที่ 25 ป บริษัทจึงคาดวาวัฏจักรอุตสาหกรรมจะไมสงผลกระทบใด ๆ ในระยะยาว
นอกจากนี้ เพื่อจํากัดความผันผวนของอัตราคาเชาเรือซึ่งอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามวัฏ
จักรของอุตสาหกรรม บริษัทไดพยายามใหบริการกองเรือที่หลากหลายและมีความสมดุล โดยบริษัท
แบงเรือจํานวนหนึ่งเพื่อใหเชาเหมาลําแบบระยะยาว กอปรกับการใหบริการเรือแบบประจําเสนทาง
ซึ่งอัตราคาระวางเรือมีความผันผวนนอยกวา
รวมทั้งการทําสัญญารับขนสงสินคาลวงหนาและ
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ใหบริการแบบไมประจําเสนทางเปนธุรกิจเสริม อีกทั้งบริษัทยังไดกระจายชนิดของสินคาที่ขนสงโดย
พยายามไมมุงเนนไปที่สินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง
3.3.4 ความเสี่ยงจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินมาชําระคาซื้อเรือ
จากการที่บริษัทไดกําหนดแหลงเงินทุนที่เตรียมการสําหรับการสั่งตอเรือใหมทั้ง 4 ลํา โดยการกูยืม
จากสถาบันการเงินและจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทในสัดสวนรอยละ 60 : 40
โดยบริษัทจะจายชําระเงินตามงวดการชําระเงินที่กลาวในขอ 1.3 ขางตน ซึ่งจากงบการเงินรวมของ
บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 พบวา บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนทั้งหมดเทากับ 0.80 เทา
โดยหากบริษัทมีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวนประมาณ 94.54 ลานเหรียญสหรัฐ (รอยละ
60 ของราคาเรือ) จะมีผลทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเปน 1.01 เทา อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัทพบวามีเพียงพอที่จะใชเปนแหลงเงินทุนในการชําระราคา
ตามสัญญาตอเรือได
4. ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
ภายหลังจากที่ไดศึกษาขอมูลเอกสาร รวมทั้งขอมูลประกอบที่เกี่ยวของตอการทํารายการอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการ
เงินขอแสดงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของราคา
ที่ปรึกษาทางการเงินไดทําการประเมินความเหมาะสมของการทํารายการการสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 ลํากับ PT
PAL โดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) เพื่อคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net
Present Value : NPV) ของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการปลอยใหเชาเหมาลําเรือ นับแตวันที่
ไดรับมอบเรือตอเนื่องไปอีก 25 ปของเรือที่สั่งตอใหมทั้ง 4 ลํา (เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2552 – กรกฎาคม
2578) โดยใชอัตราตนทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) เปน
อัตราสวนลด (Discount Rate) สําหรับคํานวณหา NPV โดยอางอิงขอสมมุติฐานการดําเนินงานและประมาณ
การทางการเงินที่บริษัทไดจัดทําขึ้น สําหรับการประมาณการกระแสเงินสดรับของรายไดคาเชาเรือ (Charter
Rates) อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินไดแสดงวิธีการคํานวณในหลาย ๆ วิธี เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคา
ที่คํานวณไดกับราคาเรือที่ซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
4.1

ราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการประเมินราคาเรือ

ในการสั่งตอเรือใหมในครั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการวาจาง Simpson Spence & Young Ltd. (โปรดดูขอมูล
ของบริษัทในหัวขอ 2.4) ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณและไดรับการยอมรับในการวิเคราะหและประเมินราคาเรือ
เปนผูประเมินราคาเรือที่สั่งตอใหมของ TSS ภายใตสมมติฐานที่วา การตอเรือใหมเพื่อวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการทางการคาตามปกติ โดยเรือจะถูกสงมอบตามกําหนด พรอมสภาพที่เหมาะสมตอการใชงานเพื่อการ
ขนสงทางทะเล โดยมาตรฐานในการกอสรางเรือและเครื่องจักรที่กําหนดตามสัญญาตอเรือนั้นเปนที่ยอมรับของ
สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Societies)
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ทั้งนี้ ผูประเมินอิสระไดออกหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 (โปรดดูสําเนาหนังสือรับรองจากสรุป
สารสนเทศตามบัญชี 2) ประเมินวาเรือที่จะสงมอบในป 2552 มีราคาตอลําประมาณ 50,000,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาและเรือที่จะสงมอบในป 2553 มีราคาตอลําประมาณ 47,500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ดังนั้น
เรือ 4 ลําจะมีราคารวมกันประมาณ 195,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
โดยวิธีการประเมินราคาของ Simpson Spence & Young Ltd. ใชวิธีเปรียบเทียบราคาในตลาดปจจุบัน
กอปรกับความเห็นของผูประเมินตามสภาวะตลาดเทาที่
โดยผูซื้อและผูขายมีความเต็มใจที่จะซื้อและขาย
เปนอยูในชวงเวลาที่เกิดรายการ
4.2

ราคาตลาดของเรือ (เรือสั่งตอใหม/เรือมือสอง)

ผูบริหารของบริษัทไดใหขอมูลเกี่ยวกับราคาเรือสั่งตอใหมและเรือมือสองแกที่ปรึกษาทางการเงิน โดย
กลาววา ภายหลังจากไดเริ่มทําการสํารวจราคาเรือมือสองในตลาด พบวามีเรือใหมหรือเรือมือสองที่ตองการขาย
ในตลาดมีอยูนอยมาก รวมทั้งมีราคาซื้อขายกันคอนขางสูง (เรือทอร ฮอไรซัน ซึ่งเขาประจําการในกองเรือของ
TTA เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ถือเปนเรือมือสองลําแรกที่บริษัทสามารถหาซื้อได นับจากเรือทอร เอนเนอรยี
ซึ่งเปนเรือมือสองที่เขาประจําการในกองเรือของ TTA เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 โดยเรือทอร ฮอไรซันเปนเรือที่
สรางขึ้นในป 2545 เปนเรือที่มีระวางบรรทุกสินคาเทกองโดยเฉพาะ ระวางบรรทุก 47,111 เดทเวทตัน โดย TTA
ซื้อมาในราคาลําละ 37.41 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 1,386.76 ลานบาท) ทั้งนี้ ราคาเรือใหม และ/หรือ เรือ
มือสองลาสุดจากขอมูลของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรือหลาย ๆ แหงประกอบกัน ดังนี้
1. ขอมูลจาก Banchero Costa Research (Weekly Market Report, 9th December – 14th December 2007)
ชื่อเรือ
Midas
Orchid Star
Angele N

ระวางบรรทุก
(เดทเวทตัน)
35,208
73,981
69,315

ปที่สราง
2519
2540
2533

อายุ
(ป)
32
11
18

อูตอเรือ

ผูซื้อเรือ

NKK Corp
Tsuneishi Zosen
Imabari S.B.

C. of Elenbulk Sh
undisclosed
Koreans

ราคา
(ลานเหรียญสหรัฐ)
2.40
70.00
60.00

2. ขอมูลจาก Clarkson Research Services Limited (Shipping Intelligence Weekly, 7th December 2007)
ชื่อเรือ
Dorothea
DD Master
E Duckling
Star Masaya
Shin Sendai
Sara Al Jaber

ระวางบรรทุก
(เดทเวทตัน)
22,025
25,912
52,055
42,585
42,304
54,669

ปที่สราง
2527
2526
2544
2541
2531
2545

อายุ
(ป)
24
25
7
10
20
6

อูตอเรือ

ผูซื้อเรือ

Tohoku S.B. Co
CCN maua
Sanoyas
I.H.I
Sumitomo H.I.
New Century S/Y

Undisclosed interests
Indian interests
Clients of Star Bulk
Greek interests
Clients of Parkroad
Middle Eastern interests

ราคา
(ลานเหรียญสหรัฐ)
17.00
15.20
72.00
40.00
25.00
58.00

ทั้งนี้ จากขอมูลขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินเห็นวาราคาเรือมือสอง ที่มีการซื้อขายกันอยูในตลาดมีราคา
สูง โดยราคาเรือมือสองมีราคาที่ซื้อขายกันในปจจุบันสูงกวาราคาเรือสั่งตอใหม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งผูซื้อตอง
จายซื้อในราคาพรีเมี่ยม หากตองการไดเรือมาประจําการโดยทันที แมวาดัชนี Baltic Dry Index ซึ่งเปนดัชนี
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ตลาดการขนสงทางเรือระหวางประเทศจะลดลงจากจุดสูงสุดที่ 11,039 จุด มาอยูที่ 9,143 จุด ในปจจุบันแลวก็
ตาม อยางไรก็ตาม อัตราคาเชาเรือในปจจุบันยังคงอยูในระดับที่สูง โดยเมื่อพิจารณาวาหากบริษัทมีการซื้อเรือ
มือสอง (ในราคาที่สูง) จะพบวาบริษัทตองเผชิญกับความเสี่ยงที่จะตองแสวงหารายไดและผลตอบแทนที่
เหมาะสม ซึ่งหากวาอัตราคาระวางเรือลดลง จะมีผลตอความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้
เนื่องจากปจจุบันอูตอเรือหลายแหงกําลังทํางานอยางเต็มกําลังและมีการกอสรางอูตอเรือแหงใหม ๆ ดังนั้น จึงมี
ความเปนไปไดวาปริมาณของเรืออาจมากกวาความตองการการขนสงสินคาทางทะเลในอีกไมกี่ปขางหนา
อยางไรก็ตาม การสั่งตอเรือใหมในปจจุบันไมถือเปนเรื่องงายนัก ทั้งนี้ เนื่องจากอูตอเรือเกือบทุกแหงใน
โลกลวนมีงานลนมือ จนกระทั่งถึงป 2554-2555 รวมทั้งยังเปนการยากที่จะหาใครที่สามารถสงมอบเรือไดกอน
กําหนด โดยมีรายละเอียดของยอดเรือที่สั่งตอใหมของอูตอเรือชั้นนําของโลก ดังนี้
อูตอเรือ

ประเทศ

ขนาดระวางบรรทุก (เดทเวทตัน)
10,000-50,000
50,000-100,000 100,000-200,000
OSHIMA
ญี่ปุน
7
115
9
USC
ญี่ปุน
20
1
TSUNEI
ญี่ปุน
8
58
MITSUIEN
ญี่ปุน
43
2
SANOYAS
ญี่ปุน
37
5
IMABARI
ญี่ปุน
4
17
8
รวม
19
290
25
STXJIN
จีน
38
22
JIANGSU
จีน
12
44
SPP
จีน
34
19
SHANGX
จีน
34
12
STXCHINA
จีน
43
2
YANG
จีน
2
33
10
BOHAI
จีน
28
9
SHANGW
จีน
38
NEWTIMES
จีน
4
32
HUDON
จีน
36
TSUJI
จีน
35
รวม
83
279
125
SUNGD
เกาหลีใต
4
11
25
ORIENTS
เกาหลีใต
14
11
9
รวม
18
22
34
TSUNCEBU
ฟลิปปนส
31
2
รวม
31
2
ยอดรวมทั้งหมด
120
622
186
th
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200,000+
45
6
51
6
6
0
57

รวม
(จํานวนลํา)
131
66
66
45
42
35
385
60
56
53
46
45
45
43
38
36
36
35
493
40
34
74
33
33
985
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โดยกอนที่จะซื้อเรือใหมในครั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทไดติดตออูตอเรือในหลาย ๆ ประเทศ อาทิ ญี่ปุน
เกาหลีใต จีน เวียดนามและอินโดนีเซีย พบวาอูตอเรือในประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตไมสามารถกําหนดวันสง
มอบเรือไดตามที่บริษัทคาดการณไว โดยเฉพาะอยางยิ่งอูตอเรือในญี่ปุนมียอดการสั่งตอเรือเต็มจนถึงป 2554
ในขณะที่ เมื่อพิจารณาอูตอเรือในประเทศจีนและเวียดนาม แมวาจะสามารถสงมอบเรือไดตามกําหนดการของ
บริษัท แตก็มีเงื่อนไขการจายเงินที่คอนขางที่จะเขมงวด กลาวคือ บริษัทจะตองชําระเงินมัดจํางวดแรกประมาณ
รอยละ 30 – 40 ของราคาเรือ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธในอดีต ความเชื่อมั่นในการออกแบบและ
การตอเรือของ PT PAL (TTA ไดซื้อเรือทอร ฮารโมนี และเรือทอร ฮอไรซัน ซึ่งเปนเรือมือสองในตลาดที่ตอโดย
PT PAL มาประจําการแลว 2 ลํา) ประกอบกับราคาเรือ ระยะเวลาการสงมอบและเงื่อนไขการชําระเงิน บริษัทจึง
ไดสั่งตอเรือใหมอีก 4 ลํา โดยที่เรือทั้ง 4 ลํานี้ จะทําการตอที่อูตอเรือของ PT PAL ในสุราบายา ประเทศ
อินโดนีเซีย ภายใตการควบคุมและตรวจสอบ ณ สถานที่ตอเรือ โดยทีมงานของ TTA จากที่กลาวมาขางตน ที่
ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งตอเรือใหมของ TTA ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ จาก
การที่ TTA ไดมีการสั่งตอเรือที่ประเทศญี่ปุนและเวียดนามแลวจํานวนรวม 5 ลํา การสั่งตอเรือที่ประเทศ
อินโดนีเซียอีก 4 ลําในครั้งนี้ จึงถือเปนการปองกันความเสี่ยงหากอูตอเรือในประเทศใดประเทศหนึ่งที่กลาว
ขางตน ไมประสบความสําเร็จในการสงมอบเรือตามกําหนดระยะเวลาการสงมอบเรืออีกดวย รวมทั้ง การสั่งตอ
เรือใหมกับ PT PAL ยังมีเงื่อนไขการชําระเงินเปนสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสกุลเงินหลักที่ใชสําหรับธุรกิจ
เดินเรือระหวางประเทศ ดวยเหตุนี้ จึงปราศจากความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
4.3

ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

อาทิ

วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิและวิธีอัตรา

สมมติฐานหลักที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงิน
หลักการในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรับและจายจากการใหเชาเรือ
ทางการเงินนํามาใชคํานวณมี ดังนี้

ซึ่งที่ปรึกษา

1) ประมาณการกระแสเงินสดรับและจายตั้งแตวันที่ที่ไดรับมอบเรือ (Delivery Time) จนถึงวันที่ขาย
หรือปลดระวางเรือ ซึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ป นับตั้งแตวันที่ที่ไดรับมอบเรือ
2) ประมาณการมูลคาซาก (Scrap Value) ที่สามารถจําหนายซากของเรือแตละลํา โดยคิดตาม
น้ําหนักจริงของเรือประมาณ 10,700 ตันตอลํา ที่ราคาเฉลี่ยตอลําประมาณ 140 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน บน
เบื้องฐานขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีตของบริษัท
3) ที่ปรึกษาทางการเงินไดจัดทําประมาณการทางการเงิน
โดยใชหนวยของเงินตราเปนเหรียญ
สหรัฐอเมริกาแทนเงินบาท (โดยกําหนดใหอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ 34 บาท) ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับลักษณะธุรกิจเดินเรือของบริษัทที่มีรายไดทั้งหมดและคาใชจายในการดําเนินงานสวนใหญเปน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยที่ผานมาบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนนอยมาก เนื่องจากธุรกิจ
เดินเรือระหวางประเทศเปนธุรกิจที่มีการปองกันความเสี่ยงโดยตนเองอยูแลว (Natuaral Hedge)
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สมมติฐานหลักสําหรับจัดทําประมาณการทางการเงิน ประกอบดวย
1. เรือสั่งตอใหมมีกําหนดการรับมอบเรือตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการสั่งตอเรือ ซึ่งมี
เวลาการสงมอบที่แตกตางกัน โดยเรือทั้ง 4 ลํา มีกําหนดสงมอบในเดือนกรกฎาคม 2552 เดือนตุลาคม 2552
เดือนเมษายน 2553 และเดือนกรกฎาคม 2553 โดยที่เรือทั้ง 4 ลําจะจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร
2. อัตราคาเชาเรือ (Time Charter Equivalent Rates) ซึ่งเปนรายไดสุทธิจากการเดินเรือในแตละเที่ยว
(Net Voyage Revenues) หารดวยจํานวนวันเดินเรือในรอบปปฏิทิน (Calendar-Ship-Days) โดยกําหนด
สมมติฐานประมาณการดําเนินงานเปนระยะเวลาเฉลี่ย 355 วันในรอบระยะเวลาหนึ่งป เพื่อใหความสําคัญตาม
หลักความระมัดระวัง (Conservative) ในการดําเนินงาน เนื่องจากโดยปกติบริษัทจะตองนําเรือเขาอูแหง (DryDocking) ซึ่งตองระยะเวลาโดยเฉลี่ย 10 – 15 วัน เพื่อทําการตรวจสอบ ซอมแซมและบํารุงรักษาตามขอกําหนด
ตาง ๆ โดยหนวยงานรัฐหรือโดยขอกําหนดที่ตองปฏิบัติตามในการประกอบธุรกิจเดินเรือ ซึ่งโดยปกติบริษัทจะ
นําเรือเขาตรวจเช็คทุก ๆ สองปครึ่ง อันจะเปนเหตุใหระยะเวลาวันเดินเรือลดลงตามรอบระยะเวลาดังกลาว จึง
กําหนดสมมติฐานเฉลี่ยเทากันทุกป ทั้งนี้ ประมาณการดําเนินงานระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาว ไดพิจารณาขอมูลใน
อดีตและขอสมมติฐานที่เกิดขึ้นในขณะทําการศึกษาและจัดทําความเห็นทางการเงินในครั้งนี้
สําหรับอัตราคาเชาเรือสั่งตอใหม บริษัทมีการคํานวณภายใตสมมติฐาน ดังนี้
ปที่
1

อัตราคาเชาเรือสําหรับเรือสั่งตอใหม
(เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวันตอลํา)
37,375

2

27,500

3-5

22,000

6-12

18,000

13-25

16,000

หมายเหตุ
เปนคาเฉลี่ยของ Freight Derivatives ของอัตราคาเชาเรือของบริษัท
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรือจํานวน 4 แหงสําหรับปปฏิทิน พ.ศ. 2552
เปนคาเฉลี่ยของ Freight Derivatives ของอัตราคาเชาเรือของบริษัท
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรือจํานวน 3 แหงสําหรับปปฏิทิน พ.ศ. 2553
ประมาณการโดยผูบริหารของบริษัท ภายใตหลักความระมัดระวัง บน
พื้นฐานของความเชี่ยวชาญและประสบการณในอุตสาหกรรมเดินเรือ
ประมาณการโดยผูบริหารของบริษัท ภายใตหลักความระมัดระวัง บน
พื้นฐานของความเชี่ยวชาญและประสบการณในอุตสาหกรรมเดินเรือ
ประมาณการโดยผูบริหารของบริษัท ภายใตหลักความระมัดระวัง บน
พื้นฐานของความเชี่ยวชาญและประสบการณในอุตสาหกรรมเดินเรือ

หมายเหตุ : 1. ปที่ หมายถึง ปที่เริ่มใหบริการของเรือ
2. การประมาณการอัตราคาเชาเรือเปนระยะเวลาลวงหนากวา 20 ป ถือเปนสิ่งที่กระทําไดยาก ดวยเหตุนี้ ผูบริหาร
ของบริษัทจึงประมาณอัตราคาเชาเรือในปตอ ๆ ไป ภายใตพื้นฐานของสภาพการณของตลาดในปจจุบันและอายุ
ของเรือ ซึ่งอัตราคาเชาเรือที่ประมาณขึ้นเปนอัตราคาเชาเรือที่ต่ํากวาอัตราคาเชาเรือในปจจุบัน (Spot Rate) โดย
หากมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการคาระหวางประเทศอยางมีนัยสําคัญ อัตรา
คาเชาเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสมมติฐานที่ตั้งไวได

3. อายุการใชงานและมูลคาซาก สําหรับการประมาณการกระแสเงินสดในแบบจําลองทางการเงินนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินคาดวาบริษัทจะใชประโยชนจากการสั่งตอใหมทั้ง 4 ลํานี้นับแตวันที่เริ่มใหบริการในป 2552
และ 2553 ตามลําดับ ภายใตเงื่อนไขการซอมบํารุงตามปกติ ประมาณการอายุใชงานเฉลี่ยของเรือ 25 ปหรือ
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เทากับระยะเวลาขายหรือปลดระวางในป 2577 และ 2578 ตามลําดับ (ซึ่งโดยปกติในธุรกิจเดินเรือเรือบรรทุก
สินคาแหงเทกองมักจะมีการคิดคาเสื่อมราคาที่เกินกวา 25 ป แตหากเรือที่มีการซอมบํารุงอยางดีก็ยังคงสามารถ
ใหบริการตอไปจนอายุเกิน 30 ปถึงจะขายหรือปลดระวาง)
4. คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล (Vessel Operating Expenses) โดยทั่วไปถือวา
เปนคาใชจายคงที่ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกองเรือและปจจัยอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท ที่
อาจจะสงผลใหคาใชจายประเภทนี้เพิ่มขึ้นได เชน หากจํานวนอุบัติเหตุทางทะเลทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นมากกวาในอดีต
จะสงผลใหบริษัทตองจายคาเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น เปนตน โดยตารางตอไปนี้ แสดงถึงมูลคาของคาใชจายใน
การดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลรวม ตั้งแตป 2548 – 2550 เปนดังนี้
(หนวย : ลานบาท)

ป พ.ศ.
คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
(เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวันเดินเรือ)

2548
2,465.08
3,576

2549
2,738.11
4,177

2550
2,519.71
4,422

สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลตอวันตอเรือ 1 ลํา ประมาณการโดยใช
ขอมูลในอดีตของบริษัทเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ตั้งแตป 2548 - 2550 และปรับใหเหมาะสมกับขนาดระวางบรรทุก
ของเรือที่สั่งตอใหมทั้ง 4 ลํา โดยประมาณการคาใชจายดังกลาวเฉลี่ย 4,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวันตอเรือ
1 ลําและมีอัตราการเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่รอยละ 5 ตอป โดยที่ในปที่คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดิน
ทะเลตอวันตอเรือ 1 ลํา เพิ่มขึ้นจนถึง 7,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวันตอเรือ 1 ลํา จะไมปรับเพิ่มขึ้นอีกและใช
จํานวนดังกลาวคงที่ไปจนถึงปที่ครบอายุของเรือ ทั้งนี้ เนื่องจากเรือทั้ง 4 ลํา เปนเรือสั่งตอใหม ซึ่งในชวงแรก ๆ
จะมีคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเลที่ไมสูงนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเรือที่มีอายุมากกวา (ณ
วันที่ 30 กันยายน 2550 อายุเฉลี่ยของกองเรือ TTA เทากับ 18.04 ป)
5. การนําเรือเขาอูแหง (Dry-docking) เพื่อทําการตรวจสอบ ซอมแซมและบํารุงรักษา ซึ่งบริษัทไดมี
การบันทึกบัญชีเปนคาใชจายรอตัดจําหนาย (Capitalisation) โดยวิธีตัดจําหนายแบบเสนตรง (Straight Line
Method) โดยคํานวณใหพอเหมาะกับระยะเวลาที่จะตองเขาอูในปตอ ๆ ไปนับจากวันที่เรือออกจากอูแหง
สําหรับแบบจําลองนี้ไดรวมไวอยูในคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรือเดินทะเล
(ตามรายละเอียด
สมมติฐานหลักในขอ 4)
6. คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร (General and Adminsitrative Expenses) ซึ่งเปนคาใช
ที่เกียวของกับพนักงานที่อยูบนบก อาทิ เงินเดือน คาเชาสํานักงาน คาใชจายดานที่ปรึกษากฎหมายและ
คาบริการวิชาชีพ เปนตน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกองเรือ โดยตารางตอไปนี้ แสดงถึงมูลคาของคาใชจาย
ทั่วไปและคาใชจายในการบริหารรวม ตั้งแตป 2548 – 2550 เปนดังนี้
30 ก.ย. 2548
คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร (ลานบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 30 กันยายน*
(บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกา)
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30 ก.ย. 2549

30 ก.ย. 2550

384.68

388.35

638.71

41.1075

37.6373

34.3851
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30 ก.ย. 2548

30 ก.ย. 2549

30 ก.ย. 2550

คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร
(ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)

9.36

10.32

18.58

17,217

17,031

16,402

543.65

609.95

1,132.79

วันเดินเรือในรอบปปฏิทินของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง
เฉพาะกองเรือของโทรีเซน (วัน)

คาใชจายทั่วไปและคาใชจายในการบริหาร
(เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวัน)

หมายเหตุ : * เปนอัตราขายถัวเฉลี่ย ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศไว ณ สิ้นวันทําการประจําเดือนกันยายน ป 2548 2549 และ
2550 ตามลําดับ

สําหรับคาใชจายดังกลาวนี้ประมาณการตอวันตอเรือ 1 ลํา โดยใชขอมูลในอดีตของบริษัทเฉลี่ย 3 ป
ยอนหลัง ตั้งแตป 2548 - 2550 และปนสวนคาใชจายใหเหมาะสมกับขนาดเรือระวางเรือที่สั่งตอใหมทั้ง 4 ลํา
โดยประมาณการคาใชจายดังกลาวเฉลี่ยที่ 900 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวัน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นในอัตราคงที่
รอยละ 5 ตอป โดยที่ในปที่คาใชจา ยทั่วไปและคาใชจายในการบริหารตอวันตอเรือ 1 ลํา เพิ่มขึ้นจนถึง 1,100
เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวัน จะไมปรับเพิ่มขึ้นอีกและใชจํานวนดังกลาวคงที่ไปจนถึงปที่ครบอายุของเรือ โดย
ปจจุบันบริษัทไดนํามาตรการตาง ๆ มาปรับใชเพื่อควบคุมคาใชจายดังกลาว อาทิ การใหความสําคัญกับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
อัตราสวนลด (Discount Rate)
ที่ปรึกษาทางการเงินใชทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) ในการกําหนดอัตราสวนลดเพื่อ
คิดลด สําหรับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการ ซึ่งวิธีดังกลาวเปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายใน
การกําหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลังปรับคาของความเสี่ยง (Risk Adjusted Rate of Return) หรือ
ตนทุนของผูถือหุน (“Cost of Equity” หรือ “Ke”)
ดังนั้น อัตราสวนลดที่คํานวณโดยใชทฤษฎี CAPM เปนดังนี้
Ke = Rf + ß (Rm – Rf)
Rf : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไมมีความเสี่ยง (Risk Free Rate) อางอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 20 ป ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ซึ่ง
มีคาประมาณรอยละ 5.61 ตอป (จากฐานขอมูลของศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย)
Rm : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเทากับ 13.83 (ขอมูลจาก
Bloomberg ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550)
ß : คาสัมประสิทธิ Beta เปนตัวแปรที่ใชในการวัดความเสี่ยงที่ขจัดไมได (Systematic Risk) ซึ่ง
เปนคาความแปรปรวนระหวางผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยกับราคาหุนของบริษัทเทากับ 1.229
(ขอมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2550)
จากขอมูลตัวแปรขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถคํานวณตนทุนของผูถือหุน ดังนี้
Ke: 5.61 + 1.229 x (13.83 – 5.61) = 15.71%
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ดังนั้น WACC ของบริษัทจะสามารถคํานวณไดตามสมการขางลางนี้ ดังนี้
โดยที่

WACC
D/V
E/V
Ke
Kd

=
=
=
=
=

D / V (Kd) + E / V (Ke)
สัดสวนของหนี้สินตอตนทุนทั้งหมด = 29.10%
สัดสวนของผูถือหุนตอตนทุนทั้งหมด = 70.90%
Cost of Equity ตามวิธี CAPM = 15.71%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัท x (1-อัตราภาษี*) = 4.14%

* เนื่องจาก TSS ไดรับอนุมัติ Approved International Shipping Enterprise (AIS) จาก Maritime and Port Authority of
Singapore (MPA) โดยรายไดจากการเดินเรือ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน Interest Rate Swap และกําไรจากอนุพันธ จะ
ไดรับยกเวนภาษีเปนระยะเวลา 10 ป ซึ่งเมื่อครบกําหนด 10 ป TSS สามารถยื่นเรื่องขอตออายุตอ MPA ไดอีก

ดังนั้น WACC = 11.98%
การประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
ที่ปรึกษาทางการเงินพบวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการ ภายหลังจากหัก
เงินลงทุนเริ่มแรกจํานวน 157,568,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาไดเทากับ 157,585,659.49 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดย
มูลคาปจจุบันสุทธิที่คํานวณไดจากประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการใหเชาเรือทั้ง 4 ลํามีคาเฉลี่ยเทากับ
17,659.49 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 600,422.60 บาท โดยประมาณ (โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาตอ 34 บาท) และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Average Internal Rate of Return) เทากับรอยละ 14.45
ซึ่งสูงกวาตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของบริษัทที่รอยละ 11.98
ทั้งนี้
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนหลักการที่ใชกันอยางแพรหลายในการวิเคราะหความเปนไปไดทาง
เศรษฐกิจของโครงการหรือความคุมคาของการลงทุน ซึ่งโดยหลักการจะตองมีการประมาณการกระแสเงินสดตลอด
อายุของโครงการ แลวแปลงคากระแสเงินสดในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบันกอน จากนั้นจึงหาผลรวมของมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต แลวนํามาหักลบกับเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งในทางทฤษฎี ถาโครงการใดประเมิน
มูลคาปจจุบันสุทธิไดมากกวาหรือเทากับศูนย ก็สามารถลงทุนในโครงการนั้นได
จากหลักการที่กลาวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวาวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ เปนวิธีที่สามารถ
สะทอนการใชประโยชนสูงสุดของทรัพยสินและใชกันอยางแพรหลาย มีความเหมาะสมสําหรับใชประเมินมูลคาการ
สั่งตอเรือใหมทั้ง 4 ลําในครั้งนี้ รวมทั้งราคาเรือสั่งตอใหมยังต่ํากวาราคาประเมิน ซึ่งทําการประเมินโดยผูประเมิน
ราคาเรืออิสระเฉลี่ยลําละ 9,358,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการเปรียบเทียบวิธีการอื่น นอกเหนือไปจากการสั่งตอเรือใหม ที่ปรึกษาทางการ
เงินไดทดลองคํานวณหา NPV ในกรณีที่บริษัทซื้อเรือมือสองแทนการสั่งตอเรือใหมในจํานวนที่เทากัน (4 ลํา) ภายใต
สมมติฐานหลักที่ใชในการจัดทําประมาณการทางการเงินเชนเดียวกันกับการสั่งตอเรือใหม เวนแต
1. ราคาเรือมือสองปจจุบันที่มีระวางบรรทุกใกลเคียงกับเรือสั่งตอใหม โดยเรือที่นํามาคํานวณมีระวาง
บรรทุกที่ 54,669 เดทเวทตัน สรางขึ้นในป 2545 ผานการใชงานมาแลว 5 ป (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 4.1.2) มี
การซื้อขายเมื่อประมาณตนเดือนธันวาคม 2550 ในราคา 58 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (ราคาซื้อขายเปนราคาที่รวม
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อัตราคาเชาจนถึงเดือนธันวาคม 2551 ที่เหลืออยูในอัตรา 23,300 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวัน) ดังนั้น ราคาสุทธิของ
เรือ ภายหลังจากที่หักรายไดคาเชาลวงหนาจึงเทากับ 49.989 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยประมาณ
2. ประมาณการกระแสเงินสดรับและจายเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2551 จนถึงวันที่เรือมีอายุครบ 25 ป
3. อัตราคาเชาเรือมือสอง คํานวณภายใตสมมติฐาน ดังนี้
ปที่

พ.ศ.

1

2551

อัตราคาเชาเรือเรือมือสอง
(เหรียญสหรัฐอเมริกาตอวันตอลํา)
40,000

หมายเหตุ

เปนอัตราเชาเหมาลําแบบเปนระยะเวลา 1 ปเฉลี่ยตลอดป 2550 และ
เปนอัตราที่บริษัทคาดวาจะสามารถหาลูกคาไดโดยทันที
2
2552
35,506
เปนคาเฉลี่ยของ Freight Derivatives ของอัตราคาเชาเรือของบริษัท
ผูเชี่ยวชาญดานเรือจํานวน 4 แหงสําหรับปปฏิทิน พ.ศ. 2552
3
2553
26,125
เปนคาเฉลี่ยของ Freight Derivatives ของอัตราคาเชาเรือของบริษัท
ผูเชี่ยวชาญดานเรือจํานวน 3 แหงสําหรับปปฏิทิน พ.ศ. 2553
4-5 2554-2555
20,900
ประมาณการโดยผูบริหารของบริษัท ภายใตหลักความระมัดระวัง บน
พื้นฐานของความเชี่ยวชาญและประสบการณในอุตสาหกรรมเดินเรือ
6-12 2556-2562
17,100
ประมาณการโดยผูบริหารของบริษัท ภายใตหลักความระมัดระวัง บน
พื้นฐานของความเชี่ยวชาญและประสบการณในอุตสาหกรรมเดินเรือ
13-20 2563-2570
15,200
ประมาณการโดยผูบริหารของบริษัท ภายใตหลักความระมัดระวัง บน
พื้นฐานของความเชี่ยวชาญและประสบการณในอุตสาหกรรมเดินเรือ
หมายเหตุ : กําหนดใหอัตราคาเชาเรือมือสองจะมีอัตราที่นอยกวาเรือสั่งตอใหมรอยละ 5 ในปเดียวกัน เนื่องจากเรือมือสองที่นํามา
เปรียบเทียบจะมีอายุการใชงานมาแลวประมาณ 7-9 ป เมื่อเรือที่สั่งตอใหมแตละลําเริ่มใหบริการ

4. อายุการใชงานเฉลี่ยเทากับ 25 ป ดังนั้น เรือมือสองลําที่นํามาคํานวณเปรียบเทียบจึงเหลืออยูเพียง
20 ป โดยมีมูลคาซากเทากับ 140 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน
จากการคํานวณพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิของการซื้อเรือมือสองจํานวน 4 ลํา มีคาติดลบเทากับ
71,440.01 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 2,428,960.35 บาท และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับรอยละ 11.13
ซึ่งต่ํากวาตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของบริษัทที่รอยละ 11.98 ดังนั้น การสั่งตอเรือใหมจึงใหผลตอบแทน
ที่ดีกวาการซื้อเรือมือสองภายใตสมมติฐานที่ระบุขางตน โดยสามารถสรุปไดตามตาราง ตอไปนี้
ทางเลือกสําหรับ
การซือ้ เรือ
1. การสัง่ ตอเรือใหม
2. การซือ้ เรือมือสอง

มูลคาปจจุบนั สุทธิ
เหรียญสหรัฐอเมริกา
บาท
17,659.49
600,422.60
(71,440.01)
(2,428,960.35)

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
(รอยละ)
14.45
11.13

5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
5.1

ความสมเหตุสมผลและประโยชนของรายการ
จากการที่บริษัทจะมีเรือจํานวน 24 ลํา ที่จะมีอายุครบ 25 ป ในอีก 4 ปขางหนา ซึ่งคิดเปนรอยละ 55.81
ของกองเรือในปจจุบัน เพื่อเปนการทดแทนกองเรือที่จะทยอยขายหรือปลดระวางในอนาคต รวมทั้งเปน
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การปรับปรุงกองเรือใหทันสมัยและลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ บริษัทจึงไดทําการสั่งตอเรือใหมมาเปนระยะ
ในชวงที่ผานมา โดยกอนหนาการทํารายการในครั้งนี้ บริษัทไดสั่งตอเรือใหมแลวจํานวน 5 ลํา ซึ่งหาก
รวมการสั่งเรือใหมในครั้งนี้อีก 4 ลํา จะทําใหมีเรือที่สั่งตอใหมรวมทั้งสิ้น 9 ลํา ที่จะสงมอบในระหวางป
2552-2554 โดยเหตุผลที่บริษัทตองสั่งตอเรือใหมแทนการซื้อเรือมือสอง ก็เนื่องจากปจจุบันราคาเรือมือ
สองมีราคาซื้อขายกันคอนขางสูง ทําใหหากบริษัทตัดสินใจซื้อเรือมือสองที่ราคาสูงเชนนี้ จะทําใหบริษัท
จําเปนที่ตองพยายามหารายไดจากคาเชาเรือใหไดในระดับอัตราคาเชาปจจุบันไปอีก 2 – 3 ปขางหนา
ในขณะที่ราคาเรือสั่งตอใหม แมวาจะมีราคาสูงขึ้น แตเมื่อเทียบกับราคาเรือมือสองที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
แลว ราคาเรือสั่งตอใหมเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่นอยกวา อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงที่จะพิจารณาการซื้อ
เรือมือสอง ถาหากในอนาคตราคาเรือมือสองมีราคาที่เหมาะสม
5.2

ความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ
สําหรับการประเมินมูลคาการสั่งตอเรือใหมของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยวิธีคํานวณหามูลคาปจจุบัน
สุทธิจากประมาณการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการใหเชาเรือทั้ง 4 ลํามีคาเทากับ 17,659.49 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 600,422.60 บาท และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับรอยละ 14.45 ในขณะที่
การคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิจากการซื้อเรือมือสองไดมูลคาปจจุบันสุทธิที่ติดลบเทากับ 71,440.01
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทากับ 2,428,960.35 บาท และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับรอยละ 11.13
ในขณะที่ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของบริษัทอยูที่รอยละ 11.98 ดังนั้น ทางเลือกในการสั่ง
ตอเรือใหมจะใหผลตอบแทนที่ดีกวาในสถานการณท่เี ปนปจจุบัน นอกจากนี้ ราคาของเรือที่สั่งตอใหมใน
ครั้งนี้ยังมีราคาต่ํากวาราคาประเมินของผูประเมินอิสระเทากับ 37,432,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือคิด
เปนเฉลี่ยลําละ 9,358,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

5.3

ขอเสนอแนะตอผูถือหุนของบริษัท
ภายหลังจากการพิจารณาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับการสั่งตอเรือใหมทั้ง 4 ลํา ตามที่กลาวมา
ทั้งหมดขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นวา ผูถือหุนของบริษัทควรลงมติเห็นดวยกับการไดมาซึ่ง
สินทรัพยสําหรับการเขาทํารายการของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาการ
เขาทํารายการดังกลาวในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนในวันที่ 31 มกราคม 2551 แมวามูลคา
ปจจุบันสุทธิที่คํานวณไดจะเปนบวกอยูเพียงเล็กนอย แตเนื่องจากภายใตสถานการณปจจุบัน ที่ปรึกษา
ทางการเงินมีความเห็นวา บริษัทมีทางเลือกเพียง 3 ทางเทานั้น สําหรับการรักษาขนาดระวางบรรทุกรวม
ของกองเรือไมใหลดนอยลงจากเดิม ประกอบดวย การสั่งตอเรือใหม การซื้อเรือมือสอง และการยืด
ระยะเวลาขายหรือปลดระวางเรือที่มีอายุครบ 25 ปออกไป และการเชาเรือมาเสริมกองเรือ ดังนั้น การสั่ง
ตอเรือใหมในครั้งนี้จึงเปนสิ่งที่บริษัทสมควรจะดําเนินการเปนอยางยิ่ง
อยางไรก็ตาม การพิจารณาตัดสินใหบริษัทเขาทํารายการดังกลาวหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือ
หุนเปนสําคัญ ซึ่งผูถือหุนสามารถพิจารณาไดจากเหตุผลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่กลาว
มาทั้งหมดขางตน โดยการตัดสินใจขั้นสุดทายขึ้นอยูกับการไตรตรองของผูถือหุนเปนสําคัญ
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บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองวาไดพิจารณาและใหความเห็น
ขางตนดวยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยเปนสําคัญ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด

…....................................
(ดร. ชัยพันธ พงศธนากร)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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(นางสาวพรพิน ชัยวิกรัย)
กรรมการรองกรรมการผูจัดการอาวุโส
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