Ref No. COR:EL12004t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนธ ันวาคม 2554
วันที:่
เรือ
่ ง:

8 มีนาคม 2555
ผลประกอบการประจําไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บัญชี 2555 (ฉบับแก ้ไขเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับนโยบายการ
ทบทวนมูลค่าของธุรกิจต่างๆ ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้ไปลงทุน)
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน:

ี ์ จํากัด (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลขาดทุนสุทธิจํานวน 560 ล ้านบาท และผล
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส
ขาดทุนต่อหุ ้น 0.79 บาท สําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บัญชี 2555 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554
ถึง 31 ธันวาคม 2554 (1/2555) เปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน145 ล ้านบาท และกําไรต่อหุ ้น 0.21 บาท สําหรับ
ผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาสเดียวกันระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 (1/2554)

Executive Summary Performance Overview
Income statement
Baht millions

Revenues

1QFY11

4QFY11

1QFY12

%yoy %qoq

4,607

4,451

3,393

‐26%

1,852
1,113
1,541

863
1,832
1,684

826
1,151
1,345

‐55%

‐4%

3%

‐37%

‐13%

‐20%

3,611
996

3,274
1,176

2,635
758

‐27%

‐20%

‐24%

‐36%

SG&A

479

542

441

‐8%

‐19%

EBITDA

517

634

317

‐39%

‐50%

Depreciation
& Amortisation
Other income
Equity income

517

499

434

121
24

136
(1)

60
34

Freight charges
Offshore services
Sales

Costs
Gross profits

EBIT

144

270

(23)

Finance costs
Income taxes

(158)
(120)

(185)
(31)

(158)
(41)

Profits before EI

(133)

54

(223)

Extraordinary items
Minority interests
Forex impacts

192
94
(7)

(172)
(89)
22

(425)
32
56

Net profit

145

(185)

(560)

TTA | 1QFY12 Earnings Release

‐24%

‐116% ‐109%

‐67% ‐511%

‐485% ‐203%

 รายได ้รวมลดลงเป็ นผลเนือ
่ งมาจาก 2 สาเหตุหลัก
 รายได ้ค่าระวางเรือลดลง 55% เนื่องมาจากอัตราค่า
ระวางเรืออ่อนตัวลงต่อเนือ
่ ง ประกอบกับการปรับกอง
เรือซึง่ ทําให ้มีคา่ เฉลีย
่ ของเรือทีใ่ ห ้บริการในไตรมาสนี้
เพียง 16.6 ลํา
 ยอดขายถ่านหินได ้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วม
ทีจ
่ ังหวัดอยุธยา ประกอบกับการทีโ่ รงงานสมุทรสาคร
ยังไม่ได ้รับอนุญาตให ้เปิ ดทําการ ส่งผลให ้ UMS ต ้อง
้ เชิงเป็ นระยะเวลาหลาย
หยุดการดําเนินงานโดยสิน
สัปดาห์
 ธุรกิจงานบริการนอกชายฝั่ งสามารถสร ้างรายได ้ดีตอ
่ เนือ
่ ง
ประกอบกับการควบคุมค่าใช ้จ่ายและการบริหารโครงการ
ึ้ ทําให ้ผลขาดทุนลดลงในไตรมาสนี้
ต่างๆได ้ดีขน
 ธุรกิจใหม่ทน
ี่ อกเหนือจากธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเท
กอง เช่น ปิ โตรลิฟต์ บาคองโค และบาเรีย เซเรส ยังคง
สร ้างผลกําไรทีด
่ ใี ห ้กับ TTA แต่ไม่สามารถชดเชยผลการ
ดําเนินงานทีล
่ ดลงของธุรกิจเดินเรือได ้
 ถึงแม ้ว่าจะมีการบริหารต ้นทุนและควบคุมค่าใช ้จ่ายในการ
ดําเนินงานได ้ค่อนข ้างดีทงั ้ กลุม
่ บริษัท แต่รายได ้รวมที่
ลดลงของธุรกิจเดินเรือและ UMS ส่งผลให ้เกิดผลขาดทุน
จากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) ใน
ไตรมาสนี้
 ปั จจัยหลักของผลขาดทุนในไตรมาส 1/2555 เกิดจาก
รายการพิเศษ 2 รายการซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายทางบัญชีของ
ธุรกิจเดินเรือ
 การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู ้ยืมเมือ
่ ปี
2550
 การบันทึกสํารองการด ้อยค่าสินทรัพย์สําหรับ
เครือ
่ งยนต์หลักของเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองส่วน
เพิม
่ อีก
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ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนธ ันวาคม 2554
Transport

Baht millions
Revenues
EBITDA*
EBITDA margin
EBIT*

Energy

Thoresen Shipping
1QFY11
1QFY12
1,852
826
334
151
18%
18%
129
23
Enduring tough
market conditions
18%

Infrastructure

Mermaid
1QFY11
1QFY12
1,113
1,151
81
156
7%
14%
(108)
(37)
On course for
positive turnaround

18%

14%

UMS
1QFY11
1QFY12
798
544
122
19
15%
3%
109
0
Full operations
resumed in Jan 2012

Baconco
1QFY11
1QFY12
739
805
66
51
9%
6%
64
47
Logistics business
to support margins

15%
9%

7%

3%

6%

Consolidated
1QFY11
1QFY12
4,607
3,393
517
317
11%
9%
144
(23)
Expecting stronger
results in 2H12
11%

9%

517

334

317
156

151
81

122
19

*Normalised

EBITDA

& margins (%)

1QFY11

1QFY12

1QFY11

1QFY12

1QFY11

1QFY12

66

51

1QFY11

1QFY12

1QFY11

1QFY12

อย่างไรก็ด ี ไตรมาสนีม
้ จ
ี ด
ุ เด่นทีน
่ ่าพิจารณาอยูห
่ ลายประการ
 การปรับกองเรือและการบริหารต ้นทุนและการควบคุมค่าใช ้จ่ายอย่างเคร่งครัด ทําให ้ธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินค ้าแห ้ง
เทกอง พลิกกลับเป็ นกําไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี อยูท
่ ี่ 23 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับ ผลขาดทุนก่อนหัก
ดอกเบีย
้ และภาษี ท ี่ 15 ล ้านบาทในช่วงปี 2554
 อัตรากําไรจากการดําเนินงานปกติของเมอร์เมด (EBITDA margins) ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ หนึง่ เท่าตัวในไตรมาสนี้ ทัง้ ที่
่ ดูมรสุม ส่งให ้ผลการขาดทุนก่อนหักดอกเบีย
เป็ นไตรมาสทีเ่ ข ้าสูฤ
้ และภาษี ลดตํา่ ลง
 โรงงานทีอ
่ ยุธยาของ UMS กลับมาดําเนินการได ้เต็มกําลังการผลิตในเดือนมกราคม 2555 ในขณะทีโ่ รงงาน
สมุทรสาครได ้รับอนุญาตให ้เคลือ
่ นย ้ายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ออกจากพืน
้ ทีเ่ พือ
่ นํ าไปขายได ้แล ้ว ตัง้ แต่ต ้นเดือน
ธันวาคม 2554
 ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเวียตนาม มีบรู ณาการทีค
่ รบวงจรอย่างสมบูรณ์ ด ้วยการเปิ ดตัวพืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าเพิม
่ ขึน
้ อีก
เป็ น 26,000 ตารางเมตร
 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานปรับตัวดีขน
ี้ อย่างเห็นได ้ชัด เนื่องจากมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได ้ดีขน
ึ้
 เงินสดสุทธิที่ ได ้มา การกิจกรรมการดําเนินงานในไตรมาส 1/2555 อยูท
่ ี่ 779 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับเงินสด
้ 393 ล ้านในไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น
สุทธิท ี่ ใช ้ไป ในการกิจกรรมการดําเนินงานทัง้ สิน
 งบดุลยังคงแข็งแกร่งต่อเนือ
่ ง โดยทีอ
่ ัตราส่วนของหนีต
้ อ
่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้นยังคงอยูใ่ นระดับตํา่ 0.49 เท่า
่ เี ข ้ามา
 TTA ยังคงความแข็งแกร่งทางการเงิน พร ้อมทีจ
่ ะลงทุนเพิม
่ เมือ
่ มีจังหวะในการลงทุนทีด

Performance Overview by Business Group
กลุม
่ ธุรกิจขนส่ง มีผลขาดทุน 403 ล ้านบาท ลดลง 250% เมือ
่ เทียบกับปี กอ
่ นหน ้า โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจาก 1)
ค่าระวางเรือทีย
่ งั คงตกตํา่ อย่างต่อเนือ
่ ง 2) การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู ้ยืม จํานวน 209 ล ้านบาท
และ 3) การบันทึกสํารองการด ้อยค่าสินทรัพย์สําหรับเครือ
่ งยนต์หลักของเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองส่วนเพิม
่ อีก
199 ล ้านบาท
้ 45 ล ้านบาท ลดลง 53% เมือ
้ ฐาน มีกําไรทัง้ สิน
กลุม
่ ธุรกิจโครงสร้างพืน
่ เทียบกับปี กอ
่ นหน ้า ซึง่ การลดลงเป็ นผล
มาจากการหยุดดําเนินการชัว่ คราวของ UMS เนื่องจากเหตุนํ้าท่วมในประเทศไทย และบาคองโคเองก็ได ้รับ
ผลกระทบจากนํ้ าท่วมในแถบลุม
่ นํ้ าโขง ประกอบกับการทีร่ าคาวัตถุดบ
ิ ปรับตัวสูงขึน
้ ส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขัน
้ ต ้น
ของผลิตภัณฑ์ปย
ุ๋
่ ้อยกว่าปี ทผ
ี า่ นมา 56% ธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเล
กลุม
่ ธุรกิจพล ังงาน มีผลขาดทุน 50 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นผลขาดทุนทีน
มีแนวโน ้มทีด
่ ข
ี น
ึ้ ท่ามกลางภาวะราคานํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ทีป
่ รับตัวสูงขึน
้
กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน มีผลขาดทุน 152 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ กว่าไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น 42%
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ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนธ ันวาคม 2554

Profit contribution from Line of Businesses
Baht millions
Transport
Infrastructure

1QFY11

1QFY12

YoY %

269

‐403

‐250%
‐53%

97

45

Energy

‐113

‐50

56%

Corporate*

‐107

‐152

‐42%

Net profit

145

‐560

‐485%

* Corporate = TTA, the holding company, and inter‐company eliminations
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Ref No. COR:EL12004t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนธ ันวาคม 2554
่
กลุม
่ ธุรกิจขนสง





Highlights

อ ัตราค่าระวางในอุตสาหกรรมเดินเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองของโลกปร ับต ัวลดลงอีก 18%
โทรีเซนอยูใ่ นสถานะทีด
่ ข
ี น
ึ้ พร้อมร ับมือก ับภาวะตกตํา่ ของอุตสาหกรรม
้ ของธุรกิจเดินเรือ เริม
ภาวะตกตํา่ ยืดเยือ
่ นํามาซึง่ โอกาสในการขยายกองเรือ
ปิ โตรลิฟต์ย ังคงสร้างผลกําไรทีด
่ อ
ี ย่างต่อเนือ
่ ง

Quarter average
3,401

‐30%

BDI

3,307

FY10
FY11
FY12

3,027

2,364

2,353

‐18%
1,928

1,534

1,365

1,379

Oct‐Dec

Jan‐Mar

Apr‐Jun

Jul‐Sep

1Q

2Q

3Q

4Q

Thoresen Shipping

1,852

Freight charges
Normalised EBIT

1,503

Baht millions

1,212

(58)

(16)

(70)

23

3QFY11

4QFY11

1QFY12

826

2QFY11

1QFY11

129

863

ิ ค้าแห้งเทกองของโลก
อ ัตราค่าระวางในอุตสาหกรรมเดินเรือบรรทุกสน
ปร ับต ัวลดลงอีก 18%
ค่าเฉลีย
่ ของดัชนีคา่ ระวาง (“BDI”) ในไตรมาส 1/2555 ลดตํ่าลง 18% มาอยูท
่ ี่
ระดับ 1,928 จุด เมือ
่ เทียบกับค่าเฉลีย
่ 2,364 จุดของไตรมาสเดียวกันในปี ทผ
ี่ า่ นมา
ซึง่ ถ ้าหากเปรียบเทียบย ้อนหลังไปถึงปี 2553 จะพบว่า ค่าเฉลีย
่ BDI เคยอยูท
่ รี่ ะดับ
3,401 จุด ปรับตัวลดลงมาก่อนหน ้านีแ
้ ล ้วถึง 30%
อัตราค่าระวางทีต
่ กตํา่ สะท ้อนถึงปั ญหาปริมาณกองเรือล ้นตลาดขัน
้ รุนแรง ณ เดือน
้
ธันวาคม 2554 รายงานจาก Fearnleys ระบุวา่ กองเรือโลกมีจํานวนเรือทัง้ สิน
8,949 ลํา/614 ล ้านเดทเวทตัน คิดเป็ นการเพิม
่ ของจํานวนเรือที่ 12% หรือการเพิม
่
้ 7,967 ลํา/521 ล ้านเดทเวท
ของปริมาณการบรรทุกที่ 18% จากจํานวนเรือทัง้ สิน
ตันเมือ
่ เดือนตุลาคม 2554 นอกจากนี้ ทัง้ นี้ยังมีการคาดการณ์วา่ จะมีการรับมอบเรือ
บรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองสัง่ ต่อใหม่เพิม
่ ขึน
้ อีก 33% ในปี 2556
้ึ พร้อมร ับมือก ับภาวะตกตํา่ ของอุตสาหกรรม
โทรีเซนอยูใ่ นสถานะทีด
่ ข
ี น
โทรีเซนได ้มีการปรับลดกองเรือเพือ
่ รับมือกับภาวะอุตสาหกรรมทีซ
่ บเซายืดเยือ
้ ใน
รอบปี บัญชี 2554 จากจํานวน 27 ลํา เป็ น 15 ลํา ณ ไตรมาสที่ 1/2555 โดยมีอายุ
เฉลีย
่ 11.1 ปี ด ้วยอัตราอัตราค่าระวางปรับตัวลดลง ประกอบกับจํานวนเรือทีล
่ ดลง
รายได ้จากค่าระวางในไตรมาส 1/2555 จึงลดลงตามไปด ้วย
กลยุทธ์การปรับกองเรือเริม
่ ส่งผลเป็ นทีน
่ ่าพอใจ รายได ้จากค่าระวางเรือในไตรมาส
นีอ
้ ยูท
่ ี่ 826 ล ้านบาท ลดลง 4% จากไตรมาสที่ 4/2554 แต่โทรีเซนสามารถสร ้าง
กําไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี EBIT ประจําไตรมาส 1/2555 ที่ 23 ล ้านบาท ดีขน
ึ้
133% กว่าผลขาดทุนจํานวน 70 ล ้านบาทในไตรมาส 4/2554 ปั จจัยพืน
้ ฐานจะ
ค่อยๆดีขน
ึ้ เมือ
่ อัตราค่าระวางเรือพลิกฟื้ น ประกอบกับกับผลลัพท์จากมาตรการ
บริหารต ้นทุนและประหยัดค่าใช่จา่ ยอย่างเคร่งครัด
Average Daily Operating Results (USD/Day)
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 expenses
General and administrative expenses
Financial costs
Depreciation
Operating earnings*

1Q FY11**
29.99
$12,674
$12,903
‐$229
$4,951
$1,523
$1,420
$173
$3,408
$1,198

4Q FY11**
30.12
$11,272
$11,840
‐$567
$6,001
$978
$2,604
$338
$4,582
‐$3,231

1Q FY12
31.02
$11,105
$11,406
‐$301
$4,541
$979
$1,921
$213
$4,146
‐$696

%yoy
3%
‐12%
‐12%
‐32%
‐8%
‐36%
35%
23%
22%
‐158%

%qoq
3%
‐1%
‐4%
47%
‐24%
0%
‐26%
‐37%
‐10%
78%

*The per day basis is calculated based on available service
**Restated in compliance with IFRS

ผลการดําเนินงานเฉลีย
่ รายวันในไตรมาส 1/2555 มีการปรับตัวดีขน
ึ้ อย่างมี
นั ยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ เทียบกับไตรมาส 4/2554 ซึง่ อัตราค่าระวางเรือ
เฉลีย
่ (“TCE”) อยูใ่ นระดับทีใ่ กล ้เคียงกัน ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน (หลักๆ
ประกอบด ้วยค่าจ ้างลูกเรือ ค่าอะไหล่ ค่านํ้ ามันหล่อลืน
่ และค่าบํารุงรักษา) ลดลงถึง
24% จากไตรมาสก่อน ปกติกองเรือทีใ่ หม่และทันสมัยมักจะมีคา่ ใช ้จ่ายทางเทคนิค
่ มแห ้งทีต
และต ้นทุนเข ้าอูซ
่ อ
่ ํ่ากว่า ค่าใช ้จ่ายในการเข ้าอูแ
่ ห ้งในช่วงไตรมาส
1/2555 อยูใ่ นระดับใกล ้เคียงกับไตรมาสก่อนหน ้า แต่ลดลง 36% จากไตรมาส
1/2554 เนื่องจากโทรีเซนหันมาใช ้วิธก
ี ารบํารุงรักษาบางอย่างทีท
่ ําได ้ในขณะที่
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เดินเรืออยูใ่ นมหาสมุทร ส่วนค่าใช ้จ่ายในการบริหาร SG&A ทีส
่ งู ขึน
้ เมือ
่ เทียบกับ
ไตรมาสทีผ
่ า่ นมานั น
้ เกิดจากการว่าจ ้างบริษัททีป
่ รึกษาเพือ
่ เฟ้ นหาช่องทางในการ
บริหารต ้นทุนและควบคุมค่าใช ้จ่ายให ้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้ อีก

Fleet data summary

50,000

50

45,000

45

Average DWT

40

Calendar days for owned fleet

35

Available service days for owned fleet

43,864

40.5

35,000
30,000

26,401

40,000

25,000

15,000

30

Operating days for owned fleet

25

Owned fleet utilisation

20

20,000

14.4

19.2

10,000

11.1

15
10
5

5,000

Owned fleet
0

Avg DWT
Avg #vessels (owned fleet) RHS
Avg age (years) RHS

1Q FY12

3Q FY11

1Q FY11

3Q FY10

1Q FY10

3Q FY09

1Q FY09

0

(1)
(2)

(3)

(4)

Voyage days for chartered‐in fleet
Average number of vessels

(5)

1Q FY11

4Q FY11

1Q FY12

%yoy

29,844

43,798

43,864

47%

%qoq

0%

2,388

1,505

1,380

‐42%

‐8%

2,226

1,463

1,331

‐40%

‐9%

2,200

1,443

1,326

‐40%

‐8%

98.8%

98.6%

99.7%

1%

1%

829

199

205

‐75%

3%

32.9

17.9

16.6

‐49%

‐7%

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.
(2)
(3) Operating days are the available days 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.

ในช่วงไตรมาส 1/2555 โทรีเซนได ้บันทึกรายการพิเศษซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายทางบัญชี
จํานวน 209 ล ้านบาท เป็ นการตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู ้ร่วมจาก
หลายธนาคาร (syndicated loan) ทีไ่ ด ้จัดทําขึน
้ เมือ
่ ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์
้ สุดลงในเดือนพฤศจิกายน
เพือ
่ การขยายกองเรือ ซึง่ ช่วงเวลาของการเบิกถอนได ้สิน
ของไตรมาส 1/2554 นี้
แม ้ว่าดัชนี BDI ดําดิง่ ลงอย่างรวดเร็ว ในขณะทีร่ าคาเรือขนาด Supramax (ทัง้ ที่
เป็ นเรือสัง่ ต่อใหม่และเรือมือสอง) ลดตํ่าลงในอัตราทีน
่ ้อยกว่าการปรับตัวลงของ
ดัชนี BDI โดยราคาเรือลงมาและทรงตัวอยูท
่ ี่ 30-35 ล ้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ดังนั น
้ โทรีเซนจึงไม่ได ้ขยายกองเรือได ้ตามทีค
่ าด จึงมีการการเบิกเงินกู ้เป็ นจํานวน
เพียงแค่ 60 ล ้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่านั น
้
โดยทั่วไปแล ้ว ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู ้และค่าผูกพันวงเงินกู ้ จะถูกตัดจําหน่าย
ในช่วงอายุของเงินกู ้ ดังนั น
้ ค่าธรรมเนียมในสัดส่วนของวงเงินทีไ่ ม่ได ้เบิกใช ้
(undrawn portion) จึงถูกตัดจําหน่ายออกทัง้ หมดในช่วงไตรมาส 1/2555 ทัง้ นีแ
้ ม้
รวมอัตราดอกเบีย
้ ของเงินทีไ่ ด ้เบิกใช ้ กับส่วนทีถ
่ ก
ู ตัดจําน่ายในครัง้ นี้ ยังคงเฉลีย
่
เป็ นอัตราดอกเบีย
้ ทีต
่ ํ่ากว่าอัตราดอกเบีย
้ ในตลาดปั จจุบัน

Dry Bulk

Vessels Price
2000‐2011

200

200

New‐builds

Second‐hands

150

150

100

100

50

50

Capesize
Panamax
Handymax

USD millions

0

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

นอกจากนี้ โทรีเซน ยังได ้บันทึกสํารองการด ้อยค่าสินทรัพย์สําหรับเครือ
่ งยนต์หลัก
ของเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองส่วนเพิม
่ อีก 199 ล ้านบาท เมือ
่ เดือนพฤศจิกายน
2550 มีการสัง่ เครือ
่ งยนต์หลักจํานวน 4 เครือ
่ งเพือ
่ จะประกอบเข ้ากับเรือสัง่ ต่อใหม่
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ซึง่ ในเวลาต่อมาเรือนัน
้ ถูกยกเลิกไป ทัง้ นี้ มีการวางมัดจําให ้กับผู ้รับเหมาหลักแล ้ว
ประมาณ 15 ล ้านเหรียญ แต่ผู ้รับเหมาช่วงต่อ มีปัญหาทางการเงินและไม่สามารถ
สร ้างและส่งมอบเครือ
่ งยนต์ตามทีต
่ กลงไว ้
โทรีเซนยังคงเดินหน ้าเจรจากับผู ้รับเหมาอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ หาทางออกทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ แต่
เพือ
่ หลักการทางบัญชีเชิงอนุรักษ์นย
ิ ม โทรีเซนเลือกทีจ
่ ะบันทึกสํารองการด ้อยค่า
ิ ทรัพย์ใกล ้เคียงกับราคาตลาดมาก
สินทรัพย์เพิม
่ ขึน
้ อีก เพือ
่ ให ้มูลค่าทางบัญชีสน
ทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทําได ้
้ ของธุรกิจเดินเรือ เริม
ภาวะตกตํา่ ยืดเยือ
่ นํามาซงึ่ โอกาสในการขยายกองเรือ
ภาวะกองเรือล ้นตลาดอย่างรุนแรงและยืดเยือ
้ ส่งผลให ้บริษัทเดินเรือทั่วโลกมีผล
ประกอบการทีย
่ ํา่ แย่ ตกตํา่ ลงต่อเนือ
่ งตัง้ แต่ปี 2552 บริษัทเดินเรือทีม
่ ห
ี นีส
้ งู จะเริม
่
มีปัญหาในการจ่ายดอกเบีย
้ หรือคืนเงินต ้น หลายบริษัทถูกบังคับให ้ปรับโครงสร ้าง
หรือยืน
่ ล ้มละลาย แต่สําหรับบริษัทเดินเรือทีฐ
่ านะการเงินยังคงแข็งแกร่ง ณ จุด
้ เรือมือสองในราคาที่ ”ไม่สงู ”
ตํา่ สุดของของวัฏจักรคือโอกาสในการลงทุนหรือซือ
ปั จจัยหลักทีจ
่ ะทําให ้โทรีเซนมีผลประกอบการในอนาคตทีด
่ ไี ด ้คือ ความสามารถใน
้ เรือทีท
การลงทุนซือ
่ น
ั สมัย ในราคาทีต
่ ํา่ ทัง้ นี้เพือ
่ การเพิม
่ มูลค่าให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นใน
ระยะยาว
โทรีเซน มีกําหนดทีจ
่ ะรับมอบเรือใหม่ 2 ลํา (เรือ Supramax ขนาดระวางบรรทุก
53,000 เดทเวทตัน) ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 2555 นี้ ซึง่ จะให ้จํานวน
้ ปี นี้
กองเรือเพิม
่ ขึน
้ ไปเป็ น 17 ลําภายในสิน
ปิ โตรลิฟต์ย ังคงสร้างผลกําไรทีด
่ อ
ี ย่างต่อเนือ
่ ง
ปิ โตรลิฟต์ มีสว่ นแบ่งผลกําไรให ้กับ TTA สูงทีส
่ ด
ุ และในช่วงไตรมาส 1/2555
อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งผลกําไรจากปิ โตรลิฟต์ คิดเป็ น 6% เมือ
่ เทียบกับปี
ก่อน
เนื่องด ้วยปิ โตรลิฟต์มรี ป
ู แบบของธุรกิจทีน
่ งิ่ และมีการเติบโตทีม
่ ั่นคง ปิ โตรลิฟต์จงึ มี
ส่วนช่วยลดผลกระทบอันเกิดจากความผันผวนของธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเท
กอง ในช่วงไตรมาส 1/2555 ปิ โตรลิฟต์ได ้บริหารกองเรือใหม่ (ทีม
่ อ
ี ายุเฉลีย
่
ประมาณ 10 ปี ) ประกอบด ้วยเรือทัง้ หมด 9 ลํา เป็ นเรือแทงเกอร์ขนส่งนํ้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ ปริมาตรบรรทุกรวมของกองเรือประมาณ 38 ล ้านลิตร มีเส ้นทางการ
่ มโยงท่าเรือระหว่างหมูเ่ กาะน ้อยใหญ่ของฟิ ลป
ขนส่งเชือ
ิ ปิ นส์
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กลุม
่ โครงสร ้างพืน
้ ฐาน Highlights
 UMS ต้องหยุดดําเนินการชว่ ั คราวเนือ
่ งจากนํา้ ท่วม
 ยอดขายของบาคองโคย ังคงแข็งแกร่ง แต่อ ัตรากําไรหดต ัว
์ รบวงจรในเวียตนามตอนใต้
 เปิ ดต ัวธุรกิจโลจิสติกสค
UMS ต้องหยุดดําเนินการชว่ ั คราวเนือ
่ งจากนํา้ ท่วม
เหตุการณ์มหาอุทกภัยทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2554 ได ้ก่อให ้เกิดความ
ิ บ ้านเรือน โรงงาน และธุรกิจจํานวนมาก ถึงแม ้ว่า UMS
เสียหายต่อชีวต
ิ ทรัพย์สน
จะสามารถป้ องกันตัวโรงงานและเครือ
่ งจักรทีอ
่ ยุธยาให ้รอดพ ้นจากเหตุนํ้าท่วมได ้
ด ้วยมาตรการป้ องกันนํ้ าท่วมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ แต่การดําเนินการผลิตของโรงงานก็
จําต ้องหยุดชะงักไปหลายสัปดาห์ และหลังจากนํ้ าเริม
่ ลดลง โรงงานทีอ
่ ยุธยาต ้องใช ้
เวลาอีกร่วมหนึง่ เดือนเพือ
่ กลับมาดําเนินการได ้เต็มกําลังการผลิตอีกครัง้ ในเดือน
มกราคม 2555
UMS' income statement*
Baht millions

Total Revenues
Total costs
Gross profits
%Gross margins
EBITDA
%EBITDA margins
EBIT

1QFY11

798
596
202
25%
122
15%
109

1QFY12

544
464
80
15%
19
3%
0.3

%yoy

‐32%
‐22%
‐60%
‐11%
‐85%
‐12%
‐99.7%

*as consolidated on TTA's P&L

ด ้วยเหตุนี้ รายได ้ของ UMS ในไตรมาส 1/2555 จึงลดลง 32% เมือ
่ เทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี กอ
่ น โดยปริมาณการขายถ่านหินทัง้ หมดในไตรมาสนี้อยูท
่ ี่
218,346 ตันซึง่ ลดลง 34% เมือ
่ เทียบกับไตรมาสที่ 1/2554
ทัง้ นี้ จากปริมาณการขายทัง้ หมดประมาณ 52% เป็ นถ่านหินขนาด 0-50 มิลลิเมตร
ซึง่ เป็ นผลมาจากการหยุดการผลิตไปเป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน โดยถ่านหินทีน
่ ํ าเข ้า
มาใหม่ถก
ู ส่งขายต่อไปทันที UMS ได ้แปลงสภาพเป็ นผู ้ค ้าถ่านหินธรรมดาโดยไม่ม ี
การคัดแยกขนาด จึงมีผลทําให ้อัตรากําไรจากการขายในไตรมาสนีล
้ ดลงอย่างมาก
อย่างไรก็ด ี ถึงแม ้ว่า UMS จะรายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสนี้ แต่ด ้วย
กระบวนการควบคุมค่าใช ้จ่ายทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ UMS จึงสามารถสร ้างกําไรก่อนหัก
่ มและค่าตัดจําหน่าย EBITDA และกําไรก่อนหักภาษี และ
ภาษี ดอกเบีย
้ ค่าเสือ
ดอกเบีย
้ EBIT ทีย
่ ังคงเป็ นบวกไว ้ได ้
และถือเป็ นความโชคดีทโี่ รงงานสมุทรสาครได ้รับอนุญาตให ้ขนสต๊อคถ่านหินขนาด
0-5 มิลลิเมตรออกจากพืน
้ ที่ พร ้อมกับการทีโ่ รงงานอยุธยาสามารถเริม
่ ดําเนินการได ้
อีกครัง้ ในเดือนธันวาคม
อย่างไรก็ด ี โรงงานอยุธยากลับมาดําเนินการได ้เต็มกําลังการผลิตเมือ
่ เดือนมกราคม
2555 ส่วนทีโ่ รงงานสมุทรสาคร ก็สามารถจําหน่ายสต๊อคถ่านหินขนาด 0-5 มม.
ให ้กับโรงงานปูนได ้เพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ เนื่องจากมีความต ้องการใช ้งานปูนเพิม
่ มากขึน
้
และเมือ
่ สต๊อคถ่านหินขนาด 0-5 มม. ได ้ถูกนํ าออกไปจากพืน
้ ทีไ่ ด ้หมด โรงงาน
สมุทรสาคร ก็จะสามารถกลับมาเปิ ดดําเนินการได ้ตามปกติ
ยอดขายของบาคองโคย ังคงแข็ งแกร่ง แต่อ ัตรากําไรหดต ัว
ยอดการขายปุ๋ ยของบาคองโคในไตรมาส 1/2555 เติบโต 9% เมือ
่ เทียบกับปี กอ
่ น
เป็ น 805 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการปรับราคาปุ๋ ยขึน
้ ในขณะทีป
่ ริมาณการขาย
ปุ๋ ยโดยรวมในไตรมาสนีอ
้ ยูท
่ ี่ 46,256 ตัน น ้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น
ประมาณ 10%
ราคาวัตถุดบ
ิ ยังคงเพิม
่ สูงขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง ซึง่ มีผลทําให ้ต ้นทุนการขายสูงขึน
้ ดังนั น
้
อัตรากําไรขัน
้ ต ้นของบาคองโคจึงลดลงเหลือ 9% ในไตรมาสนี้ เมือ
่ เทียบกับ 11%
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Ref No. COR:EL12004t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนธ ันวาคม 2554
ของไตรมาสเดียวกันเมือ
่ ปี กอ
่ น
Baconco's income statement*
Baht millions

Total Revenues
Total costs
Gross profits
%Gross margins
EBITDA
%EBITDA margins
EBIT

1QFY11

739
655
84
11%
66
9%
64

1QFY12

805
732
74
9%
51
6%
47

%yoy

9%
12%
‐12%
‐2%
‐24%
‐3%
‐27%

*as consolidated on TTA's P&L

ถึงแม ้ว่าอัตรากําไรจะลดลง แต่บาคองโคยังคงมีกําไรก่อนหักค่าดอกเบีย
้ ภาษี ค่า
่ ม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) สูงถึง 51 ล ้านบาท และกําไรก่อนหักค่า
เสือ
ดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) 47 ล ้านบาท
์ รบวงจรในเวียตนามตอนใต้
ปิ ดต ัวธุรกิจโลจิสติกสค
เมือ
่ ต ้นเดือนมกราคม 2555 ทีผ
่ า่ นมา บาคองโค และโทรีเซน วินามา โลจิสติกส์ ได ้
้ 22,000
เปิ ดตัวพืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าแห่งใหม่ ทีท
่ น
ั สมัยและได ้มาตรฐานรวมจํานวนทัง้ สิน
้ ที่
ตารางเมตร ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล ้กับท่าเรือบาเรียเซเรส ในเวียตนามตอนใต ้ โดยพืน
คลังสินค ้าแห่งใหม่ประกอบไปด ้วย
 พืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าทัณฑ์บนใหม่ขนาด 16,000 ตารางเมตรของโทรีเซนวินามา และ
 พืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าเทกองใหม่ขนาด 6,000 ตารางเมตรของบาคองโค
ปริมาณความต ้องการบริการโลจิสติกส์ในเวียตนามตอนใต ้เพิม
่ สูงขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง
ส่งผลให ้พืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าทัณฑ์บนแห่งใหม่กไ
็ ด ้ถูกจับจองเกือบเต็มพืน
้ ทีท
่ ันทีเมือ
่
้ ทีด
เปิ ดให ้บริการ ดังนั น
้ บาคองโคจึงกําลังมองหาซือ
่ น
ิ เพิม
่ เพือ
่ ก่อสร ้างคลังสินค ้า
แห่งใหม่เพิม
่ เติม
โทรีเซน วินามา โลจิสติกส์, บาคองโค และบาเรีย เซเรส เป็ นส่วนผสมทีล
่ งตัวและ
ทําให ้กลุม
่ บริษัทนี้ กลายเป็ นผู ้ให ้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทีส
่ ามารถให ้บริการ
การขนส่งทางทะเลและทางบก คลังสินค ้า พืน
้ ทีบ
่ รรจุภณ
ั ฑ์ การส่งสินค ้า และ
กระบวนการทางศุลกากร โดยบริการโลจิสติกส์เหล่านีเ้ ป็ นตัวสนั บสนุนการขยายตัว
้ 20%
ของท่าเรือนํ้ าลึกบาเรียเซเรสที่ TTA ถือหุ ้นอยูท
่ งั ้ สิน
ในไตรมาส 1/2012 บาเรีย เซเรส มีสว่ นแบ่งกําไรให ้กับ TTA เป็ นเงิน 6 ล ้านบาท
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Ref No. COR:EL12004t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนธ ันวาคม 2554

กลุม
่ ธุรกิจพลังงาน Highlights







ผลประกอบการของเมอร์เมดปร ับต ัวดีขน
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง
่ ูมภ
้ ทีก
เพิม
่ พืน
่ ารให้บริการสูภ
ิ าคอืน
่ เป็นยุทธศาสตร์ในการลดผลกระทบจากฤดูกาล
ธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลมีแนวโน้มสดใสในปี 2556
ั
เรือขุดเจาะทีม
่ อ
ี ยูไ่ ด้ร ับสญญาว่
าจ้างงาน
ตลาดเรือขุดเจาะใหม่แบบ jack-up มีอนาคตทีส
่ ดใส
ลงทุนตรงในเหมืองถ่านหินทีป
่ ระเทศฟิ ลิปปิ นส ์
ผลประกอบการของเมอร์เมดปร ับต ัวดีขน
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง
รายได ้จากบริการนอกชายฝั่ งโดยรวมของเมอร์เมดโตขึน
้ 3% เมือ
่ เทียบกับปี กอ
่ น
ขึน
้ มาทีร่ ะดับ 1,151 ล ้านบาทในไตรมาส 1/2555 งานของธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเล
่ ดูมรสุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่กําไรขัน
เข ้าสูฤ
้ ต ้น และกําไรก่อนหักดอกเบีย
้
่ มและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) กลับเติบโตขึน
้ ในอัตราทีส
่ งู กว่า โดย
ภาษี ค่าเสือ
อัตรากําไร (EBITDA margins) ในไตรมาสนีส
้ งู ขึน
้ เกือบเท่าตัวจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี กอ
่ น

Subsea vessel utilisation rate*

*as consolidated on TTA's P&L

65%

55.3%

1Q

89.4%

FY12

28.4%

FY11

75.7%

FY10

54.2%

3%
‐6%
39%
9%
94%

51.9%

1,151
837
315
159
156
14%
(37)

%yoy

34.6%

1,113
886
226
146
81
7%
(108)

1QFY12

49.2%

Total Revenues
Total costs
Gross profits
SG&A
EBITDA
%EBITDA margins
EBIT

1QFY11

45.0%

Mermaid's income statement*
Baht millions

2Q

3Q

4Q

*Utilisation rate per calendar days

ในไตรมาส 3/2554 ราคานํ้ ามันเริม
่ ขยับขึน
้ มาทรงตัวทีร่ ะดับ 90-100 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ทําให ้ความต ้องการใช ้เรือวิศวกรรมใต ้ทะเลเริม
่ ปรับตัวดีขน
ึ้
อัตราการใช ้ประโยชน์ของเรือในไตรมาสนี้ ที่ 55.3% จะสูงกว่าไตรมาสที่ 1/2554
เพียงเล็กน ้อย แต่ผลขาดทุนลดลงอย่างมีสาระสําคัญ ซึง่ เป็ นผลมาจากการควบคุม
การบริหารโครงการและค่าใช ้จ่ายทีด
่ ข
ี น
ึ้ และ Seascape Servey มีการดําเนินงานที่
ดีขน
ึ้
่ ูมภ
้ ทีก
เพิม
่ พืน
่ ารให้บริการสูภ
ิ าคอืน
่ เป็นยุทธศาสตร์ในการลดผลกระทบจาก
ฤดูกาล
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วส
ิ เซส (MOS) ซึง่ เป็ นบริษัททีด
่ ําเนินการด ้านวิศวกรรมใต ้
ื่ เสียงเป็ นทีย
ทะเลทีเ่ มอร์เมดถือหุ ้น 100% MOS ได ้สร ้างผลงานทีด
่ ี และมีชอ
่ อมรับ
ในภูมภ
ิ าคเอเชีย และตะวันออกกลาง ด ้วยรูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างทีเ่ ป็ นอยูจ
่ ะ
ส่งผลให ้อัตราการใช ้ประโยชน์ของเรือวิศวกรรมใต ้ทะเลค่อนข ้างตํา่ ในช่วงระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และค่อนข ้างจะสูงในช่วงเดือนมีนาคม-ตุลาคม
MOS จึงตัง้ ใจทีจ
่ ะขยายพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการออกไปยังภูมภ
ิ าคอืน
่ ยกตัวอย่างเช่น ใน
เดือนมกราคม 2555 MOS ได ้เริม
่ รับสัญญาจ ้างงานวิศวกรรมใต ้ทะเลในภูมภ
ิ าค
แอฟริกาตะวันตกเป็ นครัง้ แรก การขยายบริการไปยังภูมภ
ิ าคใหม่ๆ จําเป็ นต ้องใช ้
เวลาเพือ
่ พิสจ
ู น์ผลงานให ้เป็ นทีย
่ อมรับ และต ้องมีพันธมิตรในท ้องถิน
่ ทีแ
่ ข็งแกร่ง
เพือ
่ ให ้การสนั บสนุน MOS กําลังมองหาโอกาสในการทําสัญญาจ ้างงานในแถบ
ภูมภ
ิ าคแอฟริกาตะวันตกและแถบตะวันออกกลางเพิม
่ ขึน
้
ธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลมีแนวโน้มสดใสในปี 2556
ในปี 2555 MOS คาดการณ์วา่ อัตราการใช ้ประโยชน์และอัตรากําไรจะอยูใ่ นระดับ
ใกล ้เคียงกับปี 2554 เนื่องจากมีความต ้องการใช ้งานเพิม
่ มากขึน
้ จากภูมภ
ิ าคต่างๆ
ทั่วโลก ส่วนแนวโน ้มตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต ้นไปคาดว่าอุตสาหกรรมนีจ
้ ะคึกคักอีกครัง้
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Ref No. COR:EL12004t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนธ ันวาคม 2554

เนื่องจากกองเรือและงานบริการนอกชายฝั่ งจะเติบโตไม่ทันกับความต ้องการ
MOS ได ้เพิม
่ ขีดความสามารถและประสิทธิภาพให ้กับทีมงานด ้านการขายและ
การตลาด รวมถึงทีมบริหารโครงการ เพือ
่ รองรับงานบริการนอกชายฝั่ งในภูมภ
ิ าค
อืน
่ ๆ ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่างานสูงขึน
้ ตามปริมาณความต ้องการทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ั
เรือขุดเจาะทีม
่ อ
ี ยูไ่ ด้ร ับสญญาว่
าจ้างงาน
เมอร์เมด เมือ
่ เร็วๆนีไ
้ ด ้ประกาศว่า เรือขุดเจาะ MTR-1 เพิง่ ได ้รับสัญญาว่าจ ้างงาน
จากบริษัทขุดเจาะนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศ ให ้เป็ นเรือสนั บสนุนการ
ทํางานนอกชายฝั่ ง โดยการใช ้เรือเป็ นทีพ
่ ัก (accommodation barge) ในน่านนํ้ า
อินโดนีเซีย โดยสัญญาว่าจ ้างดังกล่าว มีกําหนดเริม
่ ทํางานต ้นเดือนเมษายน 2555
เป็ นระยะเวลา 150 วัน และมีมล
ู ค่าโดยประมาณ 4.9 ล ้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในขณะทีเ่ รือขุดเจาะ MTR-2 ซึง่ ยังอยูใ่ นสัญญาจ ้างงานกับ บริษัทเชฟรอน
(อินโดนีเซีย) โดยสัญญาดังกล่าวจะหมดลงในเดือนเมษายน 2555 ทัง้ นี้ เมอร์เมด
ได ้มีการเจรจากับทางลูกค ้าเพือ
่ ต่อสัญญาดังกล่าวแล ้ว และหากมีการต่อสัญญาจ ้าง
งานสําหรับเรือขุดเจาะ MTR-2 ตามทีค
่ าด พร ้อมกันกับทีเ่ รือขุดเจาะ MTR-1 ได ้รับ
การจ ้างงานให ้ใช ้เรือเป็ นทีพ
่ ัก (accommodation barge) ก็จะทําให ้สินทรัพย์ทงั ้
สองสามารถสร ้างรายได ้ได ้พร ้อมกันในช่วงครึง่ หลังของปี
ตลาดเรือขุดเจาะใหม่แบบ jack-up มีอนาคตทีส
่ ดใส
บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ (AOD) ได ้สัง่ ต่อเรือขุดเจาะแบบ jack-up จํานวน 3
ลํากับบริษัท Keppel FELS Limited ในประเทศสิงคโปร์ เรือขุดเจาะแบบ jack-up
ทัง้ สามลํามีกําหนดสร ้างเสร็จในปี 2556 โดยในขณะนีก
้ ารดําเนินการก่อสร ้าง
เป็ นไปตามแผนงานทีว่ างไว ้ โดยแต่ละลํามีความคืบหน ้าในการก่อสร ้างที่ 80%,
58% และ 20% ตามลําดับ
ความต ้องการใช ้เรือขุดเจาะแบบ jack-up ทั่วโลกมีการปรับตัวดีขน
ึ้ เรือ
่ ยๆ จํานวนเรือ
ขุดเจาะแบบ jack-up ทีต
่ ้องพักงาน warm-stacked และ cold-stacked ลดลง
ในช่วงไตรมาสทีผ
่ า่ นมา อัตราค่าจ ้างเฉลีย
่ รายวันเพิม
่ สูงขึน
้ จนถึงจุดทีค
่ ุ ้มกับการนํ า
เรือเก่าออกมาทํางานได ้ใหม่ ซึง่ การนํ าเรือขุดเจาะเก่ากลับมาใช ้งานส่งผลให ้อัตรา
การใช ้งานของ rigs ทั่วโลกเพิม
่ ขึน
้ ถึงระดับ 82% โดยเป็ นผลมาจากปริมาณความ
ต ้องการใช ้งานทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ ในแถบ แอฟริกาตะวันตก เม็กซิโก และตะวันออกกลาง
อัตราการใช ้งานของเรือขุดเจาะแบบ jack-up ตัวใหม่ๆ ทีส
่ ร ้างขึน
้ หลังจากปี 2533
่ ข
ี นาดความลึกมากกว่า 300 เมตร ปรับตัวเพิม
่ สูงขึน
้ ถึง 96% เนื่องมาจากมีความ
ทีม
ต ้องการการใช ้งานเรือขุดเจาะทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตัวสูงเพิม
่ ขึน
้ อย่างมากในเกือบทุก
ภูมภ
ิ าค
การทีต
่ ลาดโดยรวมมีการปรับตัวดีขน
ึ้ แสดงให ้เห็นถึงแนวโน ้มบวกของความต ้องการ
ใช ้เรือขุดเจาะ อัตราการใช ้ประโยชน์ ระยะเวลาในการทําสัญญา และอัตราค่าจ ้าง
รายวัน ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทนํ้ ามันต่างๆ ยังคงแสดงความต ้องการการเลือกใช ้
งานเรือใหม่ๆ มากกว่า เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านีจ
้ ะมีขด
ี ความสามารถทางเทคนิคที่
ดีกว่า และมีความยืดหยุน
่ ในการปฏิบต
ั งิ านเหนือกว่าเรือเก่า
จากการเฝ้ าสังเกตการณ์และภาวะตลาดทีพ
่ ัฒนาไปในทางทีด
่ ี AOD ยังคงมอง
แนวโน ้มตลาดในเชิงบวกและอนาคตทีส
่ ดใสสําหรับเรือขุดเจาะแบบ jack-up
คุณภาพสูงทัง้ สามลํา
ลงทุนตรงในเหมืองถ่านหินทีป
่ ระเทศฟิ ลิปปิ นส ์
โครงการเหมืองถ่านหินทีป
่ ระเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์ (Merton/SERI) ประสบปั ญหาเล็กน ้อย
ในเดือนธันวาคมและมกราคม เนื่องจากปั จจัยทางด ้านธรณีวท
ิ ยาบางประการ ทําให ้
SERI เริม
่ วางแผนเลือ
่ นย ้ายกําลังการผลิตจากบริเวณทีก
่ ําลังดําเนินการอยู่ ไปยัง
บริเวณใหม่ในพืน
้ ทีเ่ หมืองเดิม การเปลีย
่ นพืน
้ ที่ ตลอดจนการปรับพืน
้ ทีเ่ พือ
่ เปิ ด
เหมืองใหม่นัน
้ จะส่งผลให ้กําลังการผลิตในเหมืองเดิม ลดลงเหลือประมาณ 3,000
ตันต่อเดือน แต่ยังคงคาดว่าจะกลับไปที่ 10,000 ตันต่อเดือนในช่วงกลางปี SERI มี
แผนทีจ
่ ะพัฒนาเหมืองถ่านหินเพิม
่ ขึน
้ อีก 2-3 เหมืองในอีก 2 ปี ข ้างหน ้า ซึง่ จะทําให ้
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ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนธ ันวาคม 2554

ผลผลิตรวมเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 1 ล ้านตันต่อปี ภายในปี 2558 ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได ้ลงนามใน
สัญญาการขายถ่านหินทีผ
่ ลิตได ้จากเหมืองแรกทัง้ หมด ให ้กับ Glencore ซึง่ เป็ น
บริษัทผู ้ค ้าถ่านหินรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของโลก
ปั จจุบัน SERI มีพน
ื้ ทีเ่ หมืองทัง้ หมด 17,500 เฮกตาร์ ซึง่ ได ้รับอนุญาตแล ้วภายใต ้
สัญญา Coal Operating Contracts ทีอ
่ อกให ้โดยกระทรวงพลังงานของประเทศ
ั ปทานเหมืองเพิม
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ นอกจากนี้ SERI ยังได ้ดําเนินการขอพืน
้ ทีส
่ ม
่ อีก 2,000
เฮกตาร์
จากการที่ SERI ได ้พิสจ
ู น์ให ้เห็นว่ามีศักยภาพในการผลิตถ่านหินคุณภาพสูง และ
ศักยภาพทีจ
่ ะเติบโตไปได ้อีกในอนาคต บริษัทฯ จึงตัดสินใจทีจ
่ ะลงทุนเพิม
่ ใน SERI
โดยตรงจํานวน 25.3 ล ้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็ นการลงทุนด ้วยเงินสดจํานวน 5
ล ้านเหรียฐสหรัฐ และการแปลงหนีใ้ ห ้เป็ นทุนจํานวน 20.3 ล ้านดอลลาร์
ิ ธิออกเสียงใน SERI รวมทัง้ หมดร ้อยละ 40
สหรัฐอเมริกา ซึง่ จะทําให ้บริษัทฯ มีสท
และได ้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (economic interest) ทางตรงใน SERI ร ้อยละ
47.07

กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน
กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน (Corporate) หมายถึง TTA และกลุม
่ บริษัททีถ
่ อ
ื หุ ้นเพือ
่ การลงทุน ได ้แก่ โซลีอาโด โฮลดิง้ ส์ พี
ทีอ ี แอลทีด ี และ บริษัท อะธีน โฮลดิง้ ส์ จํากัด ซึง่ ทําหน ้าทีจ
่ ัดหาและให ้บริการในเรือ
่ งของการเงิน การบัญชี
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และบริการอืน
่ ๆ รวมถึง การตัดรายการระหว่างกันทางบัญชี
ในไตรมาส 1/2555 กลุม
่ ธุรกิจการลงทุนมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 152 ล ้านบาท หลักๆ มาจากผลการขาดทุนทางบัญชี
จากอัตราแลกเปลีย
่ นของหุ ้นกู ้แปลงสภาพในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ เกิดจากการทีเ่ งินดอลลาร์สหรัฐแข็งตัวขึน
้ เมือ
่
เทียบกับเงินบาท
่ งในธุรกิจตัวอืน
นอกจาก UMS แล ้ว การลงทุนเพือ
่ กระจายความเสีย
่ ๆ สามารถสร ้างผลตอบแทนในเชิงบวกให ้กับ TTA
ในไตรมาส 1/2554 และธุรกิจบริการนอกชายฝั่ งเองก็อยูใ่ นช่วงทีค
่ อ
่ ยๆ ฟื้ นตัวแล ้ว แต่ธรุ กิจเรือสินค ้าแห ้งเทกองยังคง
ตกตํ่า TTA ไม่ได ้นิง่ นอนใจ และตระหนั กดีวา่ ยังคงมีความท ้าทายจํานวนมากทีร่ อการแก ้ไขอยูใ่ นแต่ละธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด ้วยแนวโน ้มการอ่อนตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2555 นี้ด ้วยแล ้ว
ปั จจุบัน TTA เป็ นบริษัททีป
่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นเพือ
่ การลงทุนในธุรกิจทีส
่ าํ คัญ 6 ธุรกิจ นโยบายของบริษัท
เกีย
่ วกับการลงทุนคือการพิจารณาอย่างสมํา่ เสมอเกีย
่ วกับมูลค่ายุตธิ รรมของการลงทุนทีแ
่ สดงในงบการเงิน บริษัทฯ
ทําการพิจารณาทบทวนมูลค่าของธุรกิจกลุม
่ ต่างๆ ของบริษัทเป็ นระยะ เนือ
่ งจากสภาพแวดล ้อมทางธุรกิจที่
เปลีย
่ นแปลงไปในประเทศต่างๆ ทีบ
่ ริษัทเข ้าทําการลงทุน บริษัทจึงประสงค์ทจ
ี่ ะทําการพิจารณาทบทวนมูลค่าการ
ลงทุนของบริษัทโดยใช ้บริการของผู ้ประเมินอิสระ ซึง่ เมือ
่ ได ้รับความเห็นจากผู ้ประเมินอิสระแล ้ว จะต ้องมีการหารือกับ
ผู ้สอบบัญชีเพือ
่ ให ้ความเห็นชอบด ้วย ทัง้ นี้ บริษัทจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบในทันทีทก
ี่ ารประเมินแล ้วเสร็จ
ขอแสดงความนับถือ,
ี ์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผู ้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
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ิ า รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์)
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน
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