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TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
วันที:่
เรือ
่ ง:
เรียน:

29 พฤศจิกายน 2554
ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บัญชี 2554
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ี ์ จํากัด (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลกําไร
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส
สุทธิจํานวน 139 ล ้านบาท และกําไรต่อหุ ้น 0.20 บาทสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2554 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554
เปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 796 ล ้านบาท และกําไรต่อหุ ้น 1.12
บาท สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2553

Net Profit
Baht million
796

139
FY10

FY11

Executive Summary Performance Overview
Income statement

 ปั จจัยหลักทีส
่ ง่ ผลให ้กําไรลดลงในปี 2554
1) อัตราค่าระวางเรือธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองลดลง
ปั ญหาปริมาณกองเรือล ้นตลาดส่งผลให ้อัตราค่าระวางเรือตกตํา่
เกือบตลอดทัง้ ปี 2554 ในขณะทีก
่ ระบวนการลดค่าใช ้จ่ายเริม
่
ส่งผลในช่วงครึง่ หลังของปี
2) วันเดินเรือของธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองในปี 2554
ลดลง 29%
TTA มีการปรับโครงสร ้างกองเรือใหม่ ส่งผลให ้กองเรือมีจํานวน
้ ลดลงตามไปด ้วย
เรือน ้อยลง ส่งผลให ้รายได ้ในระยะสัน
3) มีการบันทึกสํารองการด ้อยค่าสินทรัพย์จาก
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองจํานวน 224 ล ้านบาท และ
ธุรกิจเมอร์เมด จํานวน 135 ล ้านบาท
 การปรับโครงสร ้างองค์กรในกลุม
่ บริษัท ส่งผลให ้เกิดค่าใช ้จ่ายรวม
50 ล ้านบาท โดยจะส่งผลให ้ปรับโครงสร ้างต ้นทุนเพือ
่ ประโยชน์
ระยะยาว
 มีรายการกําไรพิเศษ ช่วยลดผลกระทบจากการปรับตัวลงของกําไร
1) กําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นจํานวน 401 ล ้านบาท โดยเป็ นผล
้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้า
กําไรจากการทําสัญญาซือ
2) กําไรจากการขายสินทรัพย์มล
ู ค่า 589 ล ้านบาท (ส่วนใหญ่มา
จากการขายเรือสินค ้าแห ้งเทกอง) คิดเป็ นกําไรหลังจากหัก
ภาษี 435 ล ้าน
 แผนกลยุทธ์ใหม่ของ TTA ทําให ้รายได ้มีความสมดุลมากขึน
้ ในปี
2554 โดยผลจากรายได ้จากค่าระวางทีล
่ ดลง 41% ได ้รับการ
ชดเชยจากรายได ้ของค่าบริการจากธุรกิจนอกชายฝั่ งทีเ่ พิม
่ ขึน
้
59% และ รายได ้จากการขายถ่านหินและปุ๋ย ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ 34%

Baht million
Frei ght cha rges
Offs hore s ervi ce i ncome
Sal es

FY10
9,273
3,476
4,667

Total revenues
Ves s el opera ti ng expens es
Offs hore s ervi ce expens e
Cos ts of s al es

Total costs
Gross profit
Gross margins:
Freight charges
Offshore services
Sales
Blended
Other i ncome
SG&A

17,919

17,565

7,039
2,642
3,844

4,297
3,912
5,283

13,525
4,394

13,492
4,074

24.1%
24.0%
17.6%
24.5%
266
2,150

EBITDA

FY11 %yoy
5,430 ‐41%
5,543 59%
6,249 34%
‐2%

0%
‐7%

20.9% ‐3.2%
29.4% 5.4%
15.5% ‐2.2%
23.2% ‐1.3%
580
2,110
‐2%

2,511

2,544

1,962
80

2,100
110

37%

EBIT before one‐off items

629

554

‐12%

One‐off items:
Realised gains on swap agreements
Net gains from disposals of fixed assets
Net gains from disposals of invesments
Impairment on assets
Reorganization charges

157
500
163
1
(41)

401
589
(0)
(554)
(50)

Depreci a ti on a nd a morti s a ti on
Equi ty i ncome

EBIT
Net profit

1,409
796

939
139

1%

‐33%
‐82%

 แทบทุกธุรกิจในกลุม
่ มีผลกําไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี ยกเว ้นธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกอง
1,000

EBIT before one‐off items

750
750

Baht million

500

259

260

245

Shipping

(250)

FY10
FY11

(25)

‐

UMS

Baconco

Mermaid
(255)

(500)
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TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
 ธุรกิจวิศวกรรมใต ้นํ้ าของเมอร์เมดกลับมาดีขน
้ึ อย่างเห็นได ้ชัด ทําให ้อัตรากําไรเบือ
้ งต ้นของบริการนอกชายฝั่ งปรับตัวสูงขึน
้ เกือบ
ถึง 30% ซึง่ ถ ้าหากตัดค่าใช ้จ่ายด ้อยค่าสินทรัพย์เรือขุดเจาะนํ้ ามัน MTR 1 ออกไปแล ้ว เมอร์เมดมีกําไร 42 ล ้านบาทในปี 2554
 ผลประกอบการของ UMS ถือว่าดีมาก ทัง้ ทีโ่ รงงานแห่งหนึง่ หยุดดําเนินการไปตัง้ แต่กลางเดือนกรกฎาคม เป็ นเหตุให ้ค่าใช ้จ่าย
ในการขายและการบริหารเพิม
่ ขึน
้ แต่ยังสามารถทําให ้กําไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี ขยายตัวได ้ถึง 26% เทียบกับปี 2553 ส่วน
กําไรสุทธิทต
ี่ ํา่ ลงนัน
้ เกิดจากรายการจ่ายภาษี เงินได ้เพิม
่ เติม
 บริษัทร่วมมีผลประกอบการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ทําให ้มีการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมสูงขึน
้ กว่าปี กอ
่ น 37%
่ ม (EBITDA) ยังคงแข็งแกร่งในปี 2554 โดย
 ถึงแม ้ว่ากําไรสุทธิจะลดลงอย่างมาก แต่ผลกําไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี และค่าเสือ
่ ม (EBITDA) ก่อนรายการพิเศษเป็ นจํานวน 2,544 ล ้านบาท ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ 1%
ผลกําไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี และค่าเสือ

Performance Overview by Business Group
กลุม
่ ธุรกิจขนส่ง มีกําไรสุทธิ 271 ล ้านบาท ลดลง 68% เมือ
่ เทียบ
กับปี กอ
่ น โดยหลักๆ เป็ นผลมาจาก ค่าระวางเรือทีล
่ ดตํ่าลงส่งผล
ให ้การดําเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ นอกจากนี้ ยังมีการบันทึก
รายการด ้อยมูลค่าสินทรัพย์จํานวน 243 ล ้านบาท อย่างไรก็ด ี
บริษัทฯ มีรายได ้จากการขายเรือเก่า 15 ลํา รวม 587 ล ้านบาทมา
ชดเชยทําให ้ผลการดําเนินงานของกลุม
่ ธุรกิจขนส่งโดยรวมเป็ น
บวก
้ ฐาน มีกําไรสุทธิ 301 ล ้านบาท ลดลง
กลุม
่ ธุรกิจโครงสร้างขนพื
ั้ น
4% จากปี ก่อน ซึง่ เป็ นผลมาจากหลายเหตุการณ์ท ี่

Profit contribution from Line of Businesses
Baht millions

FY10

FY11

YoY %

Transport

845

271

‐68%

Infrastructure

312

301

‐4%

Energy

‐200

‐110

45%

Corporate*

‐162

‐323

‐99%

Net profit

796

139

‐82%

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

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจ UMS ตลอดจนความพยายามในการลดสต๊อคถ่านหินขนาด 0-5 มม. ทําให ้อัตรากําไร
ของ UMS ลดตํา่ ลง อย่างไรก็ด ี ผลการดําเนินงานของบาคองโคยังคงดีตอ
่ เนือ
่ ง ในขณะที่ มีสว่ นแบ่งกําไรสุทธิ 23 ล ้านบาทจาก
บาเรีย เซเรส ซึง่ บริษัทถือหุ ้นในสัดส่วน 20%
้ 110 ล ้านบาทในปี 2554 ซึง่ นั บว่าปรับตัวดีขน
กลุม
่ ธุรกิจพล ังงาน ขาดทุนสุทธิทงั ้ สิน
ึ้ ถึง 45% เปรียบเทียบกับปี กอ
่ นซึง่ ขาดทุน
สุทธิ 200 ล ้านบาท เมอร์เมดเริม
่ ฟื้ นตัวกลับมาอย่างชัดเจนในช่วงครึง่ หลังของปี 2554 โดยสามารถสร ้างกําไรสุทธิได ้ถึง 140
ล ้านบาท ในขณะทีค
่ รึง่ แรกของปี ขาดทุนสุทธิ 230 ล ้านบาท การทีร่ าคานํ้ ามันทรงตัวทีเ่ หนือระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ส่งผลให ้อุปสงค์ของธุรกิจการให ้บริการวิศวกรรมใต ้นํ้ าเริม
่ ปรับตัวดีขน
ึ้
้
่
กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน มีผลขาดทุนสุทธิทงั ้ สิน 323 ล ้านบาท ซึงใกล ้เคียงกับงบประมาณทีค
่ าดการณ์ไว ้ แต่เพิม
่ ขึน
้ เกือบสองเท่า
จาก 162 ล ้านบาทของปี กอ
่ นทีค
่ ่อนข ้างตํา่ เป็ นพิเศษ ทัง้ นีเ้ นื่องจากปี ก่อนมีกําไรจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราระหว่างประเทศ
้ เกือบ 10% ตลอดทัง้ ปี
320 ล ้านบาท เนือ
่ งจากเงินบาทแข็งค่าขึน
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TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
่
กลุม
่ ธุรกิจขนสง
Highlights
Profit
Contribution

ิ ค ้าแห ้งเทกองยังอยูใ่ นชว่ งขาลง
 ธุรกิจเรือบรรทุกสน
อย่างต่อเนือ
่ งในปี 2554
 ค่าระวางเรือลดตํา่ ลง แต่คา่ ใชจ่้ ายสูงขึน
้ ทําให ้ผลการดําเนินงานขาดทุน
 เดินกลยุทธ์เพือ
่ รับมือกับภาวะขาลงของธุรกิจ
 แนวโน ้มอุตสาหกรรมเดินเรือยังคงอ่อนแอ
 สว่ นแบ่งกําไรจากปิ โตรลิฟต์ยงั คงเติบโตอย่างต่อเนือ
่ ง

Baht million

845
271

BDI
1,534

1,379

2,364

Quarter average

1,365

3,307

FY11

2,353

3,401

3,027

FY10

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

FY10

ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองย ังอยูใ่ นช่วงขาลงอย่างต่อเนือ
่ งในปี 2554
ตัง้ แต่ตุลาคม 2553 จนถึง 30 กันยายน 2554 ธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองยังต ้องเผชิญ
กับภาวะค่าระวางอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลีย
่ ดัชนีคา่ ระวางเรือ (BDI index) อยูท
่ ี่
3,011 จุดในปี 2553 แต่ลดลงเหลือ 1,657 จุดในปี 2554 ซึง่ เป็ นการลดลงถึง 45% เมือ
่
เทียบปี ตอ
่ ปี โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถน
ุ ายน 2554 ค่าเฉลีย
่ BDI อยูท
่ ี่ 1,372 จุด และ
ขยับขึน
้ ไปแตะ 2,000 จุดในเดือนตุลาคม 2554 เท่านัน
้ ปริมาณกองเรือทั่วโลกยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง ในอัตราทีส
่ งู กว่าความต ้องการในการขนส่ง สืบเนือ
่ งจากเศรษฐกิจโลก
โดยรวมทีล
่ ดถอยลง

FY11
TC Avg: Supramax
TC Avg: Handysize
TCE Avg: TTA

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

้ า่ ยสูงขึน
้ ทําให้ผลการดําเนินงานขาดทุน
ค่าระวางเรือลดตํา่ ลง แต่คา่ ใชจ
วัฎจักรขาลงของธุรกิจนีส
้ ง่ ผลกระทบเชิงลบต่อการดําเนินงานของให ้ผู ้ประกอบการทุกราย
จากการทีอ
่ ต
ั ราค่าระวางเรือของเรือทุกขนาดปรับตัวลดลง ในระหว่างปี 2554 ในขณะทีอ
่ ต
ั รา
ค่าระวางเรือเฉลีย
่ ของตลาดสําหรับเรือขนาด Handysize และ Supramax ลดลงถึง 34%
และ 36% ตามลําดับ แต่คา่ ระวางเรือของ TTA ลดลงเพียงแค่ 7% เท่านัน
้ ซึง่ เป็ นผลมาจาก
การขายเรือเก่าขนาดเล็กทัง้ หมดออกไป และเหลือไว ้เพียงเรือขนาด Supramax ซึง่ มีขนาด
ใหญ่กว่าและมีความสามารถในการแข่งขันสูง ดังนัน
้ อัตราค่าระวางเรือโดยเฉลีย
่ ของ TTA จะ
ค่อยๆ ขยับตัวสูงขึน
้ ไปสูร่ ะดับค่าระวางเรือเฉลีย
่ สําหรับเรือขนาด Supramax

Average Daily Operating Results (USD/Day)

0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

FY10
FY10

FY11
FY11

USD/Day
USD/THB Rate (Daily Average)
Time charter equivalent (TCE Rate)*
TCE Rate of Owned Fleet
TCE Rate of Chartered‐In
Vessel operating expenses (owner expenses)
Dry‐docking expense
General and administrative expenses
Financial costs
Depreciation
Operating earnings*

FY10
32.56
$12,619
$13,032
‐$413
$4,806
$1,378
$1,520
$141
$2,977
$1,796

FY11
30.24
$11,713
$12,133
‐$420
$5,378
$1,254
$1,736
$236
$4,144
‐$1,036

%yoy
‐7%
‐7%
‐7%
‐2%
12%
‐9%
14%
67%
39%
‐158%

*The per day basis is calculated based on available service

้ 15 ลํา แต่รับเรือขนาด
ในปี 2554 มีการขายเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองออกไปทัง้ สิน
Supramax เข ้ามาเพียง 3 ลําเท่านั น
้ ส่งผลให ้จํานวนวันเดินเรือลดลง 29% ดังนั น
้ เมือ
่ เทียบ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานทัง้ หมดกับจํานวนวันเดินเรือทีล
่ ดลง ค่าใช ้จ่ายต่อวันจึงเพิม
่ ขึน
้ ทัง้ ๆ
ทีย
่ อดค่าใช ้จ่ายโดยรวมลดลงเนือ
่ งจากบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการควบคุมค่าใช ้จ่าย
ท่ามกลางเหตุการณ์ทค
ี่ วรจะต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ได ้แก่ เหตุการณ์โจรสลัดปล ้นเรือ ทําให ้
บริษัทฯ มีคา่ ใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยเพิม
่ เติมบนเรือเมือ
่ ผ่านเส ้นทาง
่ ง และมีคา่ เบีย
ทีม
่ ค
ี วามเสีย
้ ประกันภัยทีส
่ งู ขึน
้ นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน ยังมีคา่ ใช ้จ่ายใน
การปรับโครงสร ้างธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองจํานวน 26 ล ้านบาทเพือ
่ ปรับลดขนาด
องค์กรลงประมาณ 20% โดยมีการปรับโยกพนักงานบางส่วนไปยังหน่วยงานให ้บริการกลาง
เพือ
่ ลดความซํา้ ซ ้อนของงาน ซึง่ จะมีผลทําให ้ค่าใช ้จ่ายบริหารต่อวันเริม
่ ลดลงตัง้ แต่ปี 2555
เป็ นต ้นไป
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
นอกจากนี้ สัญญาเช่าเหมาเรือระยะยาวทีต
่ อ
่ เนือ
่ งถึงปี 2553 ซึง่ มีต ้นทุนค่าระวางในอัตราทีส
่ งู
ได ้หมดสัญญาลงและไม่มก
ี ารต่อสัญญา จึงทําให ้ต ้นทุนการเช่าเรือลดลง ถึงแม ้ว่าผลการ
ดําเนินงานรายวันปรากฏเป็ นยอดขาดทุนนัน
้ แต่ไม่ใช่ขาดทุนเงินสด ค่าระวางเรือโดยเฉลีย
่
ของบริษัทฯ ในอัตรา 11,713 เหรียญสหรัฐต่อวันเป็ นอัตราทีส
่ งู กว่าค่าใช ้จ่ายเงินสดทัง้ หมด
(เช่น ต ้นทุนดําเนินงาน ค่าบริหารจัดการ และดอกเบีย
้ ) เป็ นผลให ้ธุรกิจนีม
้ ก
ี ระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานเป็ นบวก 898 ล ้านบาทในปี 2554
ในปี 2554 มีการบันทึกค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการด ้อยค่าสินทรัพย์จํานวน 224 ล ้านบาทในส่วน
ของธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกอง ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร ้างทีอ
่ ยูก
่ บ
ั ผู ้รับเหมาช่วง
จากผู ้รับเหมาหลักของเรา เมือ
่ เดือนพฤศจิกายน 2550 มีการสั่งเครือ
่ งยนต์หลักจํานวน 4
เครือ
่ งเพือ
่ จะประกอบเข ้ากับเรือสัง่ ต่อใหม่ ซึง่ ในเวลาต่อมาเรือนัน
้ ถูกยกเลิกไป มีการวางมัด
จําให ้กับผู ้รับเหมาหลักแล ้วจํานวน 15 ล ้านเหรียญ อย่างไรก็ด ี ผู ้รับเหมาช่วงมีปัญหาทาง
การเงินและไม่สามารถสร ้างและส่งมอบเครือ
่ งยนต์ตามทีต
่ กลงไว ้ TTA จะเรียกร ้องเงินคืน
ทัง้ หมดและกําลังอยูร่ ะหว่างการเจรจาหาข ้อสรุป ทัง้ นีต
้ ามหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ จึง
ได ้บันทึกสํารองจากการด ้อยมูลค่าของสินทรัพย์ไว ้ 50%ของมูลค่าสินทรัพย์ ในงบการเงินปี
2554
กลยุทธ์เพือ
่ ร ับมือก ับภาวะขาลงของธุรกิจ
มีการคาดการณ์วา่ ปริมาณกองเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองจะยังคงล ้นตลาดไปอีก 18-24
เดือน ซึง่ จะทําให ้อัตราค่าระวางเรืออยูใ่ นระดับตํา่ ต่อไปด ้วย TTA ได ้วางกลยุทธ์สําหรับธุรกิจ
เรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองไว ้ โดยมุง่ เน ้นการเป็ นเจ ้าของและผู ้ให ้บริการเรือทีท
่ ันสมัย
สามารถแข่งขันต่อไปได ้ ในขณะทีบ
่ ริษัทเรือหลายแห่งเพิง่ เริม
่ จะปรับโครงสร ้าง นีจ
่ ะเป็ น
่ งของ TTA
เครือ
่ งยืนยันความมีวน
ิ ัยในการบริหารจัดการความเสีย
ธุรกิจเรือสินค ้าแห ้งเทกองได ้ขายเรือเก่าประเภท Handysizes และ Handymax ออกไป
้ 15 ลํา และ รับรู ้รายได ้ก่อนหักภาษี เป็ นเงิน 587 ล ้านบาท ในขณะทีร่ ับเรือใหม่
จํานวนทัง้ สิน
้ เดือนกันยายน 2554 บริษัทมีเรือที่
ประเภท Supramax เข ้ามาจํานวน 3 ลํา ส่งผลให ้ ณ สิน
้ 15 ลํา ระวางบรรทุกเฉลีย
เป็ นเจ ้าของเองทัง้ สิน
่ 43,798 เดทเวทตัน กองเรือมีอายุเฉลีย
่
10.8 ปี ซึง่ เป็ นกองเรือทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการแข่งขันสูงขึน
้ เมือ
่ เทียบกับหนึง่ ปี ทผ
ี่ า่ นมา ในปี
2555 บริษัทฯ จะรับมอบเรือสั่งต่อใหม่ประเภท Supramax 2 ลํา และเรายังคงมองหาเรือมือ
สองมาเสริมกองเรืออีก เมือ
่ ระดับราคาลดลงมาเป็ นทีน
่ ่าพอใจ
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0

Avg DWT
Avg #vessels (owned fleet) RHS
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(1)

Operating days for owned fleet
Owned fleet utilisation

(3)

(4)

Voyage days for chartered‐in fleet
Average number of vessels

(5)

(2)

FY10

FY11

29,444

43,798

%yoy

49%

11,113

8,118

‐27%

10,430

7,368

‐29%

10,227

7,308

‐29%

98.1%

99.2%

1%

3,096

2,081

‐33%

36.5

25.7

‐30%

Note:
(1) Calendar days are the total calendar days TTA owned the vessels in our fleet for the relevant period, including off hire days associated
with major repairs, dry dockings, or special or intermediate surveys.
(1)
(2) Available service days are calendar days less planned off hire days associated with major repairs, dry dockings, or special or
intermediate surveys.
(3) Operating days are the available days (2) less unplanned off‐hire days, which occurred during the service voyage.
(4) Fleet utilisation is the percentage of time that our vessels generated revenues and is determined by dividing operating days by
available service days for the relevant period.
(5) Average number of vessels is the number of vessels that constituted our fleet for the relevant period, as measured by the total
operating days for owned fleet plus voyage days for chartered in fleet during the period divided by the number of calendar days in the
relevant period.

ส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ของธุรกิจเรือสินค ้าแห ้งเทกองคือ การโอนย ้ายเรือสัญชาติไทยไปยัง
บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ ง สิงคโปร์ (TSS) ซึง่ เป็ นบริษัทที่ TTA ถือหุ ้นอยูท
่ งั ้ หมด เนือ
่ งจาก
ประเทศสิงคโปร์มม
ี าตรการทางด ้านภาษี ทเี่ ป็ นประโยชน์กบ
ั ธุรกิจเดินเรือ ดังนัน
้ เรือสัญชาติ
้ เดือน
ไทยทัง้ 8 ลําจะถูกโอนย ้ายไปยัง TSS และ เปลีย
่ นเป็ นสัญชาติสงิ คโปร์ ภายในสิน
ธันวาคม 2554 นี้ อันจะทําให ้ TSS ซึง่ อยูภ
่ ายใต ้ TTA จะกลายเป็ นบริษัทหลักสําหรับธุรกิจ
เดินเรือสินค ้าแห ้งเทกอง เพือ
่ รองรับการกลยุทธ์ท ี่ TSS จะสามารถหาทุนภายนอกมา
เสริมสร ้างความเจริญเติบโตให ้กับธุรกิจในอนาคตได ้เอง
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
สอดคล ้องกับการดําเนินการโอนย ้ายเรือ การปรับโครงสร ้างองค์กรของธุรกิจเรือสินค ้าแห ้งเท
กอง ซึง่ รวมถึงการปรับลดจํานวนพนักงานลง 20%.ในเดือนกันยายน และการเสริมทีมขายใน
ประเทศสิงคโปร์ เพือ
่ พัฒนาความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้ากลุม
่ ใหญ่ทม
ี่ ฐ
ี านในสิงคโปร์อน
ั เป็ น
ศูนย์กลางของธุรกิจเดินเรือในภูมภ
ิ าคเอเชีย TTA คาดว่าการปรับโครงสร ้างในครัง้ นีจ
้ ะช่วย
เพิม
่ รายได ้และลดค่าใช ้จ่ายทั่วไปได ้
แนวโน้มอุตสาหกรรมเดินเรือย ังคงอ่อนแอ
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองยังคงเผชิญกับแรงกดดัน อุปทานของเรือยังคงเติบโตแซง
หน ้าอุปสงค์ในการใช ้งานเรือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต ้สภาพเศรษฐกิจทีบ
่ อบชํ้าของโลก
ตะวันตก อัตราค่าระวางเรือมีแนวโน ้มอ่อนแอไปถึงปี 2556
ในด ้านอุปทานของเรือ มีการคาดการณ์วา่ ปี 2554 มีการส่งมอบเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกอง
สูงทีส
่ ด
ุ และปี 2555 การส่งมอบยังคงอยูใ่ นระดับสูง ผลจากการชะลอการสัง่ ต่อเรือใหม่จะมี
ผลให ้จํานวนเรือส่งมอบในช่วงปี 2556-2558 ลดลง ในขณะเดียวกัน คาดว่าอัตราค่าระวาง
เรือทีต
่ ํ่าจะจูงใจให ้มีการขายซากเรือในระดับสูงไปอีก 2 ปี ข ้างหน ้า รายงานประจําเดือน
กันยายน 2554 เรือ
่ งความคืบหน ้าของปริมาณกองเรือ จัดทําโดยเฟิ รน
์ ส์เลย์ ยืนยันได ้ว่า
ในช่วง มกราคม-กันยายน 2554 มีการส่งมอบเรือสัง่ ต่อใหม่ 849 ลํา (ปริมาณบรรทุกเฉลีย
่ 72
ล ้านเดทเวทตัน) ในขณะทีม
่ เี รือเก่า 171 ลําถูกทําลายไป ทัง้ นี้ เรือสั่งต่อใหม่ทม
ี่ ก
ี ําหนดส่ง
มอบในช่วงปี 2553-2555 ขึน
้ ไป มีจํานวนคิดเป็ น 36.2% ของปริมาณกองเรือทั่วโลกใน
ปั จจุบน
ั และคาดว่ากองเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองจะเติบโตประมาณ 10 % ในปี 2555
ในด ้านอุปสงค์ ปริมาณการขนส่งสินค ้าแห ้งเทกองทั่วโลกคาดว่าจะเพิม
่ ขึน
้ 7-8% ในปี 2555
ประเทศจีนยังคงเป็ นผู ้นํ าโดยครึง่ หนึง่ ของปริมาณความต ้องการทีเ่ พิม
่ ขึน
้ นั น
้ จะมาจากประเทศ
จีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตเหล็กของจีนน่าจะเพิม
่ ขึน
้ อีกครัง้ การผลิตสินแร่เหล็กทั่วโลก
จะมีการแข่งขันทางด ้านราคามากขึน
้ คาดว่าจีนจะนํ าเข ้าสินแร่เหล็กเพิม
่ ขึน
้ ด ้วย นอกจากนี้ยงั
คาดว่าจีนจะนํ าเข ้าถ่านหินและเมล็ดพันธ์พช
ื เพิม
่ ขึน
้ ส่วนทีอ
่ น
ื่ ๆ การเติบโตคาดว่าอยูใ่ น
ระดับกลาง มีการคาดการณ์วา่ ประเทศญีป
่ นจะเริ
ุ่
ม
่ ฟื้ นตัวจากเหตุแผ่นดินไหวเมือ
่ เดือนมีนาคม
2554 ทําให ้มีการนํ าเข ้าสินค ้ามากขึน
้
ส่วนแบ่งกําไรจากปิ โตรลิฟต์ย ังคงเติบโตอย่างต่อเนือ
่ ง
ส่วนแบ่งกําไรจากปิ โตรลิฟต์เติบโตทุกไตรมาสอย่างต่อเนือ
่ งตลอดปี 2554 ตามแผนการที่
วางไว ้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในปิ โตรลิฟต์ในปี 2554 อยูท
่ ี่ 12% ทัง้ นี้ ปิ โตรลิฟต์
เป็ นรูปแบบธุรกิจทีร่ ายได ้มีความมั่นคง จึงช่วยลดความผันผวนของธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินค ้า
แห ้งเทกองได ้
ปิ โตรลิฟต์ รับมอบเรือใหม่หนึง่ ลําในเดือนกันยายนทีผ
่ า่ นมา ปั จจุบัน จึงเป็ นเจ ้าของกองเรือ
ขนส่งและบรรจุกา๊ ซปิ โตรเลียมเหลวทีท
่ ันสมัยจํานวน 9 ลํา กองเรือมีอายุเฉลีย
่ 10 ปี มีขนาด
้ เพลิง นํ้ ามันปิ โตรเลียมกลั่น และกาซ LPG ไปยัง
บรรจุรวม 38 ล ้านลิตรในการขนส่งนํ้ ามันเชือ
ท่าเรือหลักในหมูเ่ กาะฟิ ลป
ิ ปิ นส์ บริษัทฯ อาจจะเพิม
่ เรือขนส่งในกองเรือหากสามารถเซ็น
สัญญาการให ้บริการเพิม
่ ขึน
้ โดยไม่ต ้องระดมทุนเพิม
่ จาก TTA สําหรับการขยายกองเรือ
ดังกล่าว
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
กลุม
่ ธุรกิจโครงสร ้างขัน
้ พืน
้ ฐาน

Highlights
 ปี แห่งความท ้าทายสําหรับ UMS
 บาคองโคยังคงสร ้างผลกําไรดี

Profit
Contribution
Baht million

312

301

FY10

FY11

Slightly less contribution
from Group Infrastructure
because of UMS’ efforts in
reducing 0‐5mm coal…

Baconco
Baria Serece
UMS
Others

และให ้ผลตอบแทนการลงทุนสูง
 บาเรีย เซเรสให ้ผลตอบแทนทีด
่ ี

FY10

FY11

กลุม
่ ธุรกิจโครงสร ้างขัน
้ พืน
้ ฐานมีผลกําไรลดลงเล็กน ้อยในปี 54 โดยกําไรสุทธิของ UMS
ลดลงเนือ
่ งมาจากการจ่ายภาษี เพิม
่ บริษัทอืน
่ ในกลุม
่ โครงสร ้างขัน
้ พืน
้ ฐาน ล ้วนแต่มผ
ี ลการ
ดําเนินงานตามทีว่ างแผนไว ้ และสามารถสร ้างผลกําไรทีด
่ ี
ปี แห่งความท้าทายสําหร ับ UMS
มองจากส่วนที่ TTA ถือหุ ้นอยู่ กําไรของ UMS ลดลง 52% เมือ
่ เปรียบเทียบปี ตอ
่ ปี จาก 92
ล ้านบาทในปี 2553 มาเป็ น 44 ล ้านบาทในปี 2554
ในปี 2554 มีเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบกับปริมาณการขาย รายได ้ และกําไรของ UMS หลาย
เหตุการณ์ด ้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น มีคําสั่งให ้ผู ้ประกอบการถ่านหินทุกแห่งในสมุทรสาครหยุด
การดําเนินงานตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม เป็ นผลให ้ค่าใช ้จ่ายในการขายและการบริหารเพิม
่ ขึน
้
เหตุการณ์นํ้าท่วมทีอ
่ ยุธยาซึง่ ส่งผลให ้การผลิตต ้องหยุดชะงักในเดือนตุลาคมจนถึงต ้นเดือน
พฤศจิกายน อย่างไรก็ด ี ด ้วยการเตรียมตัวป้ องกันและรับมือกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ เป็ นอย่างดี
โรงงานทีอ
่ ยุธยาจึงสามารถรอดพ ้นจากนํ้ าท่วมได ้ ถึงแม ้ว่าบริเวณโดยรอบของโรงงานจะ
ได ้รับผลกระทบ ทําให ้โรงงานสามารถกลับมาดําเนินการได ้ทันทีเมือ
่ สถานการณ์ปกติ
ท่ามกลางเหตุการณ์ร ้ายมากมายทีเ่ กิดขึน
้ ผลประกอบการของ UMS กลับดีขน
ึ้ กว่าปี 2553
่ ี่ 1.4 ล ้านตัน หรือเพิม
่ ขึน
้ 21% จากปี 2553 บริษัท
ปริมาณยอดขายถ่านหินในปี 2554 อยูท
สามารถเพิม
่ กําลังการผลิตทีโ่ รงงานอยุธยาเพือ
่ ชดเชยกําลังการผลิตทีห
่ ายไปจากโรงงาน
สมุทรสาครได ้จนถึงวันทีเ่ กิดเหตุการณ์นํ้าท่วม
ในปี 2554 นี้ บริษัทฯ สามารถขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ทัง้ ในส่วนของเก่าและของใหม่
จํานวนทัง้ หมด 734,000 ตัน โดยขายให ้กับบริษัทผลิตปูนซีเมนต์จํานวน 648,000 ตัน
ในขณะทีอ
่ ก
ี เกือบ 50,000 ตันถูกนํ าไปผลิตถ่านก ้อนอัดเม็ด การระบายถ่านหินขนาด 0-5 มม.
นี้ เป็ นไปดังทีค
่ าดการณ์ไว ้แล ้วว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่ออัตรากําไร ขณะเดียวกัน
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการบริหารเพิม
่ ขึน
้ เนื่องจากต ้องขนย ้ายถ่านคัดขนาดจากโรงงาน
อยุธยาไปยังลูกค ้าทีส
่ มุทรสาคร ถึงแม ้ว่าค่าใช ้จ่ายบางส่วนจะสามารถส่งต่อไปยังลูกค ้าได ้ก็
ตาม นอกจากนี้ยังมีรายการจ่ายภาษี เงินได ้เพิม
่ เติมเนื่องจากการการตีความกฎหมายภาษี บาง
ตัวผิดพลาดไปในอดีต อย่างไรก็ตาม แม ้ภาษี จะส่งผลกระทบทางลบต่อกําไรสุทธิของ UMS
่ มราคา (EBITDA) และกําไรก่อนหัก
แต่เมือ
่ พิจารณากําไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี และค่าเสือ
ดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) ซึง่ อยูท
่ ี่ 274 ล ้านบาท และ 192 ล ้านบาทในปี 2554 แล ้ว จะเห็น
ได ้ว่าเพิม
่ ขึน
้ ถึง 22% และ 26% จากปี กอ
่ น ตามลําดับ
UMS มีการปรับโครงสร ้างองค์กรโดยการลดจํานวนพนักงานลง 10% และมีคา่ ใช ้จ่ายในการ
ปรับโครงสร ้างครัง้ นีป
้ ระมาณ 6 ล ้านบาท
ความคืบหน ้าล่าสุด โรงงานอยุธยาสามารถกลับมาผลิตและขนส่งได ้แล ้วโดยโรงงานจะเพิม
่
การผลิตขึน
้ ไปเป็ น 3,500 ตันต่อวันในเดือนธันวาคม 2554 และเป็ น 5,500 ตันต่อวันในเดือน
มกราคม 2555 ดังนั น
้ เหตุการณ์นํ้าท่วมจะมีผลกระทบต่อกําไรของ UMS เฉพาะในไตรมาส
แรกของปี 2555 เท่านัน
้ นอกจากนี้ ในส่วนของโรงงานจังหวัดสมุทรสาครก็ได ้รับอนุญาตให ้
นํ ากองถ่านหินขนาด 0-5 มม. ออกจากพืน
้ ทีไ่ ด ้แล ้ว โดยทีโ่ รงงานสมุทรสาครมีถา่ นขนาดนีอ
้ ยู่
้ 440,000 ตัน และเมือ
ทัง้ สิน
่ ขนย ้ายออกมาได ้ทัง้ หมด UMS คาดว่าจะได ้รับอนุญาตให ้เปิ ด
โรงงานสมุทรสาครและดําเนินงานได ้ดังเดิม จากผลกระทบดังกล่าวคาดว่า UMS จะมีผล
ขาดทุนในไตรมาสที่ 1 ปี การเงิน 2555
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554

บาคองโคย ังคงสร้างผลกําไรดีและให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง
้ 2,970 ล ้านบาท
บาคองโคมีผลงานทีย
่ อดเยีย
่ มอีกครัง้ ในปี 2554 นี้ โดยมีรายได ้รวมทัง้ สิน
และมีกําไรสุทธิ 219 ล ้านบาท ความต ้องการใช ้ปุ๋ยเพิม
่ ขึน
้ เนื่องจากผลิตผลทางการเกษตร
ขายดีและมีราคาสูงขึน
้ ประกอบกับราคาวัตถุดบ
ิ มีแนวโน ้มปรับตัวขึน
้ อีก ผู ้ค ้าส่งจึงเร่งสั่ง
วัตถุดบ
ิ ไว ้ตลอดเดือนสิงหาคมเพือ
่ ล็อคต ้นทุนก่อนทีจ
่ ะปรับตัวขึน
้ บาคองโคสามารถรักษา
ระดับกําไรไว ้ได ้ เนื่องจากสามารถปรับราคาขายจากต ้นทุนค่าวัตถุดบ
ิ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ได ้
้ จํานวน 190,524 ตัน สูงขึน
ในปี 2554 นี้ บาคองโคขายปุ๋ยได ้ทัง้ สิน
้ จากปี ก่อนถึง 25% โดยมี
่ งจากความผันผวนของเงินสกุลดองได ้อีก
โอกาสในการส่งออกมากขึน
้ ซึง่ ช่วยลดความเสีย
ด ้วย
มีการคาดการณ์วา่ การบริโภคปุ๋ยในเวียดนามจะเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนื่อง ราคาวัตถุดบ
ิ ก็จะเพิม
่ ขึน
้
ด ้วย กลยุทธ์ของบาคองโคในเวลานีค
้ อ
ื 1) ทําสัญญาระยะยาวกับคูค
่ ้าหลักซึง่ เป็ นผู ้ขาย
วัตถุดบ
ิ 2) เพิม
่ สัดส่วนการขายยาฆ่าแมลงเพือ
่ ลดแรงกดดันจากอัตรากําไรในส่วนของปุ๋ยที่
คาดว่าจะลดลง 3) พัฒนาการส่งออกไปยังอินโดนีเซียและประเทศไทย
ในไตรมาส 3 การเช่าโกดังสินค ้ามีเพียงแค่ 30% ของพืน
้ ทีท
่ งั ้ หมด เนือ
่ งจากโกดังสินค ้าหลัก
อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง อย่างไรก็ด ี หลังจากในเดือนกรกฎาคมเริม
่ กลับมาเปิ ดให ้บริการอีกครัง้
ยอดการเช่าโกดังสินค ้าในเดือนสิงหาคมสามารถเพิม
่ กลับมาเป็ น 83% ของพืน
้ ทีท
่ งั ้ หมด
ดังนัน
้ ในเดือนสิงหาคมนั่นเอง บาคองโคจึงตัดสินใจลงทุนในพืน
้ ทีเ่ พิม
่ อีก 6,000 ตารางเมตร
้ เดือนธันวาคม 2554 ซึง่
เพือ
่ สร ้างโกดังสินค ้าเพิม
่ เติม และคาดว่าจะสร ้างแล ้วเสร็จภายในสิน
บาคองโคใช ้เงินสดของตนเองในการลงทุนเพิม
่ เติมครัง้ นี้
TTA ได ้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบาคองโค 58% ในปี 2554 ซึง่ รวมเป็ น 115%
จากระยะเวลาการลงทันสองปี
บาเรีย เซเรสให้ผลตอบแทนทีด
่ ี
้ หุ ้น 20% ในบาเรียเซเรส ซึง่ เป็ นผู ้ประกอบการท่าเรือนํ้ า
เมือ
่ เดือนพฤศจิกายน 2553 TTA ซือ
ลึกในเวียดนามใต ้ โดยวางแผนทีจ
่ ะบูรณาการธุรกิจท่าเรือนํ้ าลึกของบาเรียเซเลส ธุรกิจโกดัง
สินค ้าของบาคองโค และธุรกิจตัวแทนเรือและโลจิสติกส์ของโทรีเซน อินโดไชน่าและโทรี
เซน วินามา เข ้าด ้วยกัน การเพิม
่ พืน
้ ทีโ่ กดังสินค ้าของบาคองโค คาดว่าจะช่วยเพิม
่ ปริมาณการ
ใช ้ท่าเรือบาเรียเซเรสให ้มากขึน
้ เนือ
่ งจากการขนถ่ายสินค ้าจะทําได ้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน
้
เราคาดการณ์วา่ ปริมาณการขนถ่ายสินค ้าผ่านท่าเรือในปี 2554 จะอยูท
่ ี่ 4.55 ล ้านตัน และ
เพิม
่ ขึน
้ อีก 24% ในปี 2555 ภายในปี 2556 ท่าเทียบเรือจะได ้รับการปรับปรุงให ้รองรับเรือ
้ เครนยกของทีท
ขนาด 80,000 เดทเวทตันได ้ โดยบาเรียเซเรสได ้สั่งซือ
่ า่ เพิม
่ เติมเป็ นตัวที่ 5
เมือ
่ เดือนกันยายนทีผ
่ า่ นมา
บาเรีย เซเรส ส่งส่วนแบ่งกําไรให ้งบการเงินของ TTA ในปี นจ
ี้ ํานวน 23 ล ้านบาท คิดเป็ น
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 8.6% ภายใน 10 เดือน
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
กลุม
่ ธุรกิจพล ังงาน Highlights
Profit
Contribution
Baht million

‐110
‐200
FY10

FY11

 ธุรกิจวิศวกรรมใต ้นํ้ าสามารถฟื้ นตัวอย่างต่อเนือ
่ งติดต่อกันเป็ นไตร
มาสทีส
่ อง
ั ญาว่าจ ้างงานแล ้ว MTR-1 บันทึกรายการสน
ิ ทรัพย์
 MTR-2 มีสญ
ด ้อยค่าแล ้ว
 AOD สงั่ ต่อเรือขุดเจาะแบบ Jack-up rig รุน
่ ใหม่ 3 ลํา
่ ขึน
้ ในเหมืองถ่านหินทีฟ
่ ิ ลป
ิ ปิ นส ์
 ลงทุนถือหุ ้นทางตรงเพิม
กลุม
่ ธุรกิจพลังงานมีผลขาดทุนสุทธิน ้อยลง 45% เมือ
่ เทียบกับปี กอ
่ น จากผลขาดทุนสุทธิ
200 ล ้านบาทในปี 2553 เป็ นขาดทุนสุทธิ 110 ล ้านบาทในปี นี้ ธุรกิจวิศวกรรมใต ้นํ้ าของเมอร์
เมดเริม
่ ฟื้ นตัวอย่างต่อเนือ
่ ง สามารถกลับมาสร ้างผลกําไรได ้ติดต่อกันเป็ นไตรมาสทีส
่ อง
้ 167 ล ้านบาท ซึง่ คิดเป็ นส่วน
ในปี 2554 นี้ เมอร์เมดบันทึกผลขาดทุนสุทธิเป็ นจํานวนทัง้ สิน
แบ่งผลขาดทุนสุทธิของ TTA จํานวน 89 ล ้านบาท
รายได ้จากการให ้บริการของเมอร์เมดในปี 2554 อยูท
่ ี่ 5,543 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 59% จากปี
2553 การเพิม
่ ขึน
้ ของรายได ้เป็ นผลมาจากธุรกิจวิศวกรรมใต ้นํ้ าทีอ
่ ต
ั ราการใช ้ประโยชน์เพิม
่
สูงขึน
้ จาก 39.5% ในปี ก่อนเป็ น 69.1% ในปี นี้ ขณะทีอ
่ ต
ั ราค่าจ ้างรายวันเพิม
่ ขึน
้ 10.9% เมือ
่
คิดเป็ นเหรียญสหรัฐ
กําไรขัน
้ ต ้นอยูท
่ ี่ 754 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 226% จากปี กอ
่ น เป็ นกําไรจากธุรกิจวิศวกรรมใต ้นํ้ า
จํานวน 386 ล ้านบาท (อัตรากําไรขัน
้ ต ้น 9.7%) ในขณะที่ 208 ล ้านบาทมาจากธุรกิจเรือขุด
เจาะ (อัตรากําไรขัน
้ ต ้น 20.0%) และอีก 161 ล ้านบาทจากธุรกิจสํารวจใต ้ทะเล (อัตรากําไร
ขัน
้ ต ้น 31.2%)
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการบริหารอยูท
่ ี่ 719 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 29% จากปี 2553 โดยมี
เหตุผลหลักดังนี้ 1) ค่าใช ้จ่ายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เกีย
่ วกับการบริหารจัดการบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริ
ลลิง่ (“AOD”) จํานวน 57.3 ล ้านบาท 2) การบันทึกรายการหนีส
้ งสัยจะสูญจํานวน 33.2 ล ้าน
บาท 3) การล ้างเครดิตภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ยจํานวน 21.2 ล ้านบาท และ 4) ค่าใช ้จ่ายในการปรับ
โครงสร ้างเพือ
่ ลดขนาดองค์กรจํานวน 17.7 ล ้านบาท

Mermaid Financial Results
Baht millions

FY10

FY11

Service Income

3,476

5,543

59%

231

754

226%

Gross Profit
Selling & Admin Expense
Operating Profit/‐Loss

1

Foreign Exchange Gains/‐Loss
Net Profit (‐Loss)

2

Gross Margin
Operating Margin

%yoy

556

719

29%

‐87

123

241%

‐80

21

127%

‐456

‐167

63%

7%

14%

7%

‐3%

2%

5%

Note:
1) Included share of profits (losses) of investments in associates;
2) Net profits (losses) attributable to the parent

ธุรกิจวิศวกรรมใต้นํา้ สามารถฟื้ นต ัวอย่างต่อเนือ
่ งติดต่อก ันเป็นไตรมาสทีส
่ อง
ปริมาณกองเรือบริการนอกชายฝั่ งยังคงขยายตัว ทําให ้อัตราการใช ้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ิ ทรัพย์บางส่วนว่างงาน ถึงแม ้ในปี 2553 งบประมาณการสํารวจและขุดเจาะจะ
ตกตํา่ และมีสน
เพิม
่ ขึน
้ บ ้างแล ้ว แต่การเติบโตของกองเรือยังคงมากกว่า จึงยังมีผลกดดันต่ออัตรากําไรขัน
้ ต ้น
สําหรับในปี 2554 ทีผ
่ า่ นมา อัตราการเติบโตของกองเรือเริม
่ ไม่สมดุลย์กบ
ั ความต ้องการ
สํารวจและขุดเจาะทีฟ
่ ื้ นตัวมากขึน
้ จึงคาดกันว่าในปี 2555 อัตราการใช ้ประโยชน์ของเรือ
บริการนอกชายฝั่ งและอัตราค่าจ ้างรายวันจะเพิม
่ ขึน
้ สําหรับงานบริการนอกชายฝั่ งทุกประเภท
ยกเว ้นประเภทการสํารวจหาข ้อมูลเพือ
่ ค ้นหาแหล่งนํ้ ามันด ้วยเทคนิคการผ่านเสียงไปยังใต ้พืน
้
โลกแล ้ววัดเสียงหรือความสั่นสะเทือนทีส
่ ะท ้อนกลับ (Seismic Survey) แนวโน ้มปี 2556
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
คาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะคึกคักอีกครัง้ เนื่องจากกองเรือและงานบริการนอกชายฝั่ งจะเติบโตไม่
ทันกับความต ้องการ
เมอร์เมดได ้เพิม
่ ขีดควาสามารถของทีมขายและทีมบริหารโครงการไปอีกระดับหนึง่ เพือ
่ หางาน
ใหม่ๆ ทีม
่ ผ
ี ลตอบแทนสูงมาให ้แก่กองเรือ
้ ดังนัน
เนือ
่ งจากลูกค ้าส่วนใหญ่ มักจะว่าจ ้างให ้เมอร์เมดทํางานอยูน
่ อกประเทศไทยทัง้ สิน
้
เมอร์เมดจึงมุง่ มัน
่ ขยายภูมศ
ิ าสตร์งานทีม
่ อ
ี ยูท
่ ั่วโลก โดยทีทม
ี งานการตลาดในประเทศ
สิงคโปร์
MTR-2 ย ังมีส ัญญาว่าจ้างงาน ขณะทีM
่ TR-1 มีการบ ันทึกการด้อยค่าสินทร ัพย์
สํารับธุรกิจเรือขุดเจาะ - เรือขุดเจาะ MTR-2 มีอต
ั ราการใช ้ประโยชน์อยูท
่ ี่ 95.8% ในปี 2554
ซึง่ เป็ นการว่าจ ้างโดยบริษัท เชฟรอน อินโดนีเซีย และสัญญาจะหมดลงในเดือนมีนาคมปี
2555
ั ญาการทํางานในปี 2554 ซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในขณะทีเ่ รือขุดเจาะ MTR-1 ไม่มส
ี ญ
แท่นขุดเจาะนํ้ ามันในเม็กซิโกระเบิด ซึง่ ส่งผลให ้เรือขุดเจาะเก่าทีม
่ อ
ี ายุเกินกว่า 20 ปี มักจะไม่
ค่อยได ้รับการว่าจ ้างให ้ทํางาน เราจึงได ้ผันเรือขุดเจาะดังกล่าวไปเป็ นเรือสนับสนุนการทํางาน
ในอินโดนีเซียแทน ซึง่ ผลจากการทีเ่ รือขุดเจาะ MTR-1 ว่างงานนานกว่า 1 ปี เมอร์เมดจึง
ตัดสินใจทีจ
่ ะบันทึกการด ้อยค่าของสินทรัพย์นเี้ ป็ นจํานวน 4.3 ล ้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 135
ล ้านบาท) ในปี 2554 ซึง่ การบันทึกการด ้อยค่าสินทรัพย์เป็ นวิธป
ี กติทบ
ี่ ริษัทเรือขุดเจาะมักจะ
ใช ้กัน เนือ
่ งจากการดําเนินธุรกิจด ้วยเรือเก่าจะมีต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายสูง ประสิทธิภาพสู ้เรือขุด
เจาะใหม่ๆ ไม่ได ้
AOD สง่ ั ต่อเรือขุดเจาะแบบ Jack-up rig รุน
่ ใหม่จํานวน 3 ลํา
AOD ประสบความสําเร็จในการระดมทุนครัง้ ทีส
่ องในเดือนกรกฎาคม 2554 โดยสามารถระดม
้ 80 ล ้านเหรียญสหรัฐ ในการระดมทุนครัง้ นี้ บริษัท ซีดริล (“Seadrill”) ซึง่ เป็ น
เงินได ้ทัง้ สิน
้ หุ ้นของ AOD
หนึง่ ในบริษัทเรือขุดเจาะทีป
่ ระสบความสําเร็จมากทีส
่ ด
ุ ในโลก ได ้ตัดสินใจซือ
้ 54 ล ้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ ทําให ้ Seadrill มีสด
ั ส่วนถือครองหุ ้นใน AOD
ไปเป็ นมูลค่าทัง้ สิน
เท่ากับเมอร์เมดที่ 33.75% การได ้ Seadrill มาเป็ นพันธมิตรร่วมกับเมอร์เมดใน AOD นับเป็ น
การสร ้างรากฐานอันแข็งแกร่งเพือ
่ รองรับการเติบโตของ AOD ต่อไปในอนาคต
AOD ได ้สั่งต่อเรือขุดเจาะ Jack-up rigs ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตท
ิ างเทคนิคสูงมากจากบริษัท Keppel
FELS Limited (“KFELS”) โดยในเดือนกันยายน 2554 AOD ได ้ตัดสินใจทีจ
่ ะเพิม
่ ขีด
ความสามารถด ้านระดับความลึกของเรือขุดเจาะ Jack-up Rigs ทัง้ สามตัวจากระดับ 350 ฟุต
เป็ น 400 ฟุต ซึง่ การลงทุนในครัง้ นี้ จะเพิม
่ โอกาสทางการตลาดให ้กับเรือขุดเจาะทัง้ สามลํา
ทีจ
่ ะได ้รับการว่าจ ้างให ้ทํางานในบริเวณทะเลทีม
่ ค
ี วามลึกมากขึน
้
การเพิม
่ ระดับความลึกนี้จะทําให ้กําหนดการส่งมอบเรือขุดเจาะสองลําแรกเลือ
่ นออกไป
เล็กน ้อย โดยเรือขุดเจาะลําแรกจะเลือ
่ นกําหนดส่งมอบเป็ นช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ปี
2556 และเรือลําทีส
่ องเป็ นช่วงเดือนเมษายน-มิถน
ุ ายน ปี 2556 ในขณะทีเ่ รือลําทีส
่ ามจะ
ยังคงยืนกําหนดส่งมอบเดิมในช่วงประมาณเดือนกันยายน ปี 2556 AOD ตัดสินใจทีจ
่ ะไม่ใช ้
่ ที่ 2 ในการสัง่ สร ้างเรือขุดเจาะลําทีส
สิทธิตามออพชัน
่ ี่ เพือ
่ ระดมสรรพกําลังไปในการสร ้าง
โอกาสทางการแข่งขันและโอกาสทางการตลาดให ้กับเรือทัง้ สามลําทีอ
่ ยูใ่ นระหว่างก่อสร ้าง
การลงทุนใน AOD สะท ้อนถึงแผนการขยายการลงทุนในระยะยาวในธุรกิจเรือขุดเจาะ และ
่ งและ
เอือ
้ ให ้เมอร์เมดสร ้างความเจริญเติบโตในแบบทีบ
่ ริษัทฯ สามารถกระจายความเสีย
แบ่งปั นผลประโยชน์กบ
ั พันธมิตรทีม
่ แ
ี นวทางการดําเนินธุรกิจคล ้ายกัน เพือ
่ ร่วมพัฒนาธุรกิจเรือ
ขุดเจาะนอกชายฝั่ งไปด ้วยกัน
AOD ได ้เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Oslo Axess ทีป
่ ระเทศนอร์เวย์เมือ
่ วันที่ 15
กรกฎาคม 2554 ตามทีบ
่ ริษัทได ้มุง่ มัน
่ ไว ้ตัง้ แต่เปิ ดการระดมทุนครัง้ แรกเมือ
่ เดือนพฤศจิกายน
2553
้ ในเหมืองถ่านหินทีฟ
ลงทุนถือหุน
้ ทางตรงเพิม
่ ขึน
่ ิ ลิปปิ นส ์
โครงการเหมืองถ่านหินในประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์ (Merton/SERI) กําลังไปได ้ดี โดยเหมืองแรก
ผลิตถ่านหินคุณภาพสูงสําหรับใช ้ในโรงไฟฟ้ าได ้ถึง 10,000 ตันต่อเดือน และมีแผนทีจ
่ ะเพิม
่
การผลิตเป็ น 20,000 ตันภายในเดือนมีนาคม 2555 SERI มีแผนทีจ
่ ะพัฒนาเหมืองถ่านหิน
เพิม
่ ขึน
้ อีก 2-3 แห่งในอีก 2 ปี ข ้างหน ้า ซึง่ จะทําให ้ผลผลิตรวมเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 1 ล ้านตันต่อปี
ภายในปี 2558 ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได ้ลงนามในสัญญาการขายถ่านหินทีผ
่ ลิตได ้จากเหมืองแรก
ทัง้ หมด ให ้กับ Glencore ซึง่ เป็ นบริษัทผู ้ค ้าถ่านหินรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของโลก
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2554
เดือนตุลาคม 2553 – เดือนก ันยายน 2554
ปั จจุบน
ั SERI มีพน
ื้ ทีเ่ หมืองทัง้ หมด 12,000 เฮกตาร์ ซึง่ ได ้รับอนุญาตแล ้วภายใต ้สัญญา
Coal Operating Contracts ทีอ
่ อกให ้โดยกระทรวงพลังงานของประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์ นอกจากนี้
SERI ยังได ้ดําเนินการขอพืน
้ ทีส
่ ัมปทานเหมืองเพิม
่ อีก 8,000 เฮกตาร์
จากการที่ SERI ได ้พิสจ
ู น์ให ้เห็นว่ามีศักยภาพในการผลิตถ่านหินคุณภาพสูง ในปริมาณทีม
่ ี
ั ยภาพทีจ
นัยสําคัญทางการค ้า อีกทัง้ ยังมีศก
่ ะเติบโตไปได ้อีกในอนาคต บริษัทฯ จึงตัดสินใจที่
จะลงทุนเพิม
่ ใน SERI โดยตรงจํานวน 25.3 ล ้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็ นการลงทุนด ้วย
เงินสดจํานวน 5 ล ้านเหรียฐสหรัฐ และการแปลงหนี้ให ้เป็ นทุนจํานวน 20.3 ล ้านเหรียฐสหรัฐ
ิ ธิออกเสียงใน SERI รวมทัง้ หมดร ้อยละ 40 โดยมีสด
ั ส่วนทางการ
ซึง่ จะทําให ้บริษัทฯ มีสท
การเงิน (economic interest) จากการลงทุนตรงใน SERI ร ้อยละ 47.07 นอกเหนือจากทีม
่ ี
สัดส่วนทางการเงิน (economic interest) ทางอ ้อม ผ่านการถือหุ ้นใน Merton อยูแ
่ ล ้ว ร ้อยละ
24.31

กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน
กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน (Corporate) หมายถึง TTA และกลุม
่ บริษัททีถ
่ อ
ื หุ ้นเพือ
่ การลงทุน ได ้แก่ โซลีอาโด โฮลดิง้ ส์ พีทอ
ี ี แอลทีดี
และ บริษัท อะธีน โฮลดิง้ ส์ จํากัด ซึง่ ทําหน ้าทีจ
่ ด
ั หาและให ้บริการในเรือ
่ งของการเงิน การบัญชี ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการ และบริการอืน
่ ๆ รวมถึง การตัดรายการระหว่างกันทางบัญชี ในปี 2554 กลุม
่ ธุรกิจการลงทุนขาดทุน
สุทธิจํานวน 323 ล ้านบาท ในระหว่างปี บริษัทฯ ดําเนินการบริหารและจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ ส่งผลให ้ต ้นทุนทางการเงิน
ลดลงอย่างมาก
่ งทางธุรกิจได ้สร ้างผลตอบแทนในเชิงบวกให ้อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจบริการนอกชายฝั่ ง
การลงทุนของ TTA เพือ
่ กระจายความเสีย
อยูใ่ นช่วงฟื้ นตัวแล ้ว แต่ธรุ กิจเรือสินค ้าแห ้งเทกองยังคงซบเซา ซึง่ เรายังไม่อาจพอใจได ้ ความท ้าทายยังคงอยูใ่ นแต่ละธุรกิจภายใต ้
การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกทีซ
่ บเซาในปี 2555 TTA เองจะดําเนินการอย่างเต็มทีใ่ นการทีจ
่ ะปรับปรุงการดําเนินงาน รวมถึงการ
ตัดสินใจเกีย
่ วกับการบริหารอย่างรอบคอบ เพือ
่ บรรลุเป้ าหมายในการเพิม
่ มูลค่าให ้กับผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว

ขอแสดงความนับถือ

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
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2554

(นางฐิตม
ิ า รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์)
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
กลุม
่ บัญชีและการเงิน
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