Ref No. COR:MS/EL12011e/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนเมษายน 2555 – เดือนมิถน
ุ ายน 2555
วันที:่
เรือ
่ ง:
เรียน:

15 สิงหาคม 2555
ผลประกอบการประจําไตรมาสที่ 3 ของรอบปี บัญชี 2555
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ี ์ จํากัด (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลขาดทุนสุทธิจํานวน 2,351 ล ้านบาท และผล
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส
ขาดทุนต่อหุ ้น 3.32 บาท สําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 3 ของรอบปี บัญชี 2555 ระหว่าง 1 เมษายน 2555
ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2555 (3/2555) เปรียบเทียบกับผลกําไรสุทธิจํานวน 332 ล ้านบาท และผลกําไรต่อหุ ้น 0.47 บาท
สําหรับผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาสเดียวกันระหว่าง 1 เมษายน 2554 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2554 (3/2554)

Executive Summary Performance Overview
Income statement
Baht millions

3QFY11 2QFY12

3QFY12

%yoy

%qoq

Revenues

4,376 3,529

4,810

10%

36%

1,212
1,454
1,640

753
996
1,705

934
1,753
2,045

‐23%

24%

21%

76%

25%

20%

3,307 2,819
1,069
710

3,608
1,201

9%

28%

12%

69%

Freight charges
Offshore services
Sales

Costs
Gross profits
SG&A

519

480

525

1%

9%

EBITDA

551

230

677

23%

194%

Depreciation
& Amortization
Other income
Equity income

527

424

427

140
48

40
38

65
34
64%

402%

900%

146%

EBIT

213

(116)

350

Finance costs
Income taxes

(144)
(85)

(155)
(9)

(155)
(64)

Profits before EI

(16)

(281)

Extraordinary items
Minority interests
Forex impacts

310
(28)
65

(19)
51
43

Net profit

332

Baht millions
Revenues
EBITDA
EBITDA margin
EBIT

130

 สาเหตุหลักของการขาดทุนในไตรมาสนี้ เป็ นผลมาจาก
การบันทึกการด ้อยค่าความนิยมทางบัญชี จํานวน
2,319 ล ้านบาทของการลงทุนใน UMS ซึง่ เป็ นผลจาก
การประเมินสถานการณ์ตา่ งๆ ทีส
่ ง่ ผลกระทบในเชิงลบ
ต่อกิจการของ UMS อย่างเป็ นสาระสําคัญในช่วง 2 ปี ท ี่
ผ่านมา ตามคําสัง่ ของคณะกรรมการบริษัท
ิ ม โดย
 การประเมินโดยใช ้สมมติฐานเชิงอนุรักษ์นย
่ งในการดําเนินงานของ UMS พบว่า
คํานึงถึงความเสีย
มูลค่าการใช ้ประโยชน์ของ UMS เปลีย
่ นแปลงไปในทาง
ลบอย่างมีสาระสําคัญ
 ทัง้ นี้ เนื่องด ้วยมูลค่าของบันทึกการด ้อยค่าทีม
่ จ
ี ํานวนสูง
จึงบดบังผลการดําเนินงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ ของหน่วยธุรกิจต่างๆ
ในไตรมาสนีไ
้ ปจนหมด (ซึง่ จะสรุปในย่อหน ้าถัดไป)
 ในเชิงของการดําเนินงานปกติ รายได ้รวมในไตรมาสนี้
เติบโตขึน
้ กว่า 10% เมือ
่ เทียบปี ตอ
่ ปี โดยรายได ้จาก
การให ้บริการนอกชายฝั่ งของเมอร์เมดปรับตัวสูงขึน
้
ประกอบกับรายได ้จากการขายปุ๋ ยทีส
่ งู ขึน
้ ด ้วย

(2,333)
(56)
(92)

(205) (2,351)

‐809% ‐1045%

Transport

Energy

Thoresen Shipping

Mermaid Maritime

3QFY11
1,212
197
16%
(17)

3QFY12
934
172
18%
41

Delivering
marginal profitability

3QFY11
1,454
303
21%
149

Infrastructure

3QFY12
1,753
520
30%
333

A strong quarter
in high season

UMS

3QFY11
910
44
5%
29

Baconco

3QFY12
1,013
(54)
‐5%
(70)

Aggressive move in
a bid to reopen a plant

3QFY11
729
78
11%
79

3QFY12
1,038
97
9%
93

Strong growth from
delayed purchases

30%
16%

18%

21%
5%

11%

9%

78

97

3QFY11

3QFY12

‐5%

520
303
197

172
44

EBITDA

& margins (%)

3QFY11
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3QFY11
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3QFY11

(54)
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ผลการดําเนินงานทีม
่ ก
ี ารพัฒนาขึน
้ อย่างชัดเจนในแต่ละหน่วยธุรกิจในไตรมาสนีไ
้ ด ้แก่
 โทรีเซนชิปปิ้ ง ทํากําไรสุทธิ 25 ล ้านบาทในไตรมาสนี้ ถึงแม ้ว่า จะยังไม่เป็ นตัวเลขกําไรทีส
่ งู มากนั ก แต่เป็ นข ้อ
พิสจ
ู น์ทด
ี่ วี า่ กลยุทธ์ในการปรับปรุงกองเรือและการบริหารต ้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพทํางานได ้อย่างมีประสิทธิผล
ในขณะทีด
่ ัชนี BDI ยังคงอยูใ่ นระดับทีต
่ ํา่ มากเมือ
่ เทียบกับในอดีต
ั่ ของเมอร์เมด และในไตรมาส 3/2555 ก็เช่นเดียวกัน เมอร์เมด สร ้าง
 โดยปกติแล ้ว ไตรมาสที่ 3 เป็ นช่วงไฮ-ซีซน
กําไรสุทธิให ้กับ TTA เป็ นจํานวน 82 ล ้านบาท โดยมีอัตราการใช ้ประโยชน์จากเรือวิศวกรรมใต ้นํ้ าประมาณ 78.3%
ในขณะทีอ
่ ต
ั ราการใช ้ประโยชน์จากเรือขุดเจาะอยูท
่ ี่ 76.3% ในไตรมาสนี้
 บาคองโค มีผลกําไรสุทธิ 78 ล ้านบาท โดยเป็ นผลมาจากยอดขายทีเ่ พิม
่ มากขึน
้ และกําไรเบือ
้ งต ้นทีส
่ งู ขึน
้
 UMS มีผลขาดทุนสุทธิเพิม
่ ขึน
้ เนื่องจากการเร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม จากโรงงานสมุทรสาคร ทัง้ นีค
้ ณะ
ผู ้บริหารของ UMS ยังคงเร่งหาวิธท
ี ท
ี่ ําให ้สามารถเปิ ดโรงงานสมุทรสาครได ้โดยเร็ว พร ้อมๆกับการประเมินทางเลือก
อืน
่ ๆ มาสํารองไว ้ในกรณีทก
ี่ ารสัง่ ปิ ดโรงงานทีส
่ มุทรสาครยังคงต ้องยืดเยือ
้ ต่อไป

Performance Overview by Business Group
Profit contribution from Line of Businesses
Baht millions
Transport
Infrastructure

3QFY11

3QFY12

133

67

‐50%

88

5

‐94%

73

236%

Energy

22

Corporate*

89

Net profit

332

YoY %

‐2,497 ‐2920%
‐2,351

‐809%

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

่ มีกําไรทัง้ สิน
้ 67 ล ้านบาท ลดลง 50% จากปี กอ
กลุม
่ ธุรกิจขนสง
่ น (3/2554) เนื่องจากในปี ทแ
ี่ ล ้วมีการบันทึก
รายได ้จากการขายเรือ หากดูทผ
ี่ ลการดําเนินงานตามปกติ กลุม
่ ธุรกิจขนส่ง มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนหัก
่ น ถึงแม ้ว่า ดัชนี
ดอกเบีย
้ และภาษี (Normalized EBIT) ในไตรมาสนีท
้ ี่ 78 ล ้านบาท เทียบกับ 26 ล ้านบาทของปี กอ
BDI ในไตรมาสนีจ
้ ะทรุดตัวลงมาจากปี กอ
่ นถึง 26%
้ 5 ล ้านบาท ลดจากปี กอ
้ ฐาน มีกําไรทัง้ สิน
กลุม
่ ธุรกิจโครงสร้างพืน
่ น 94% ซึง่ เป็ นผลมาจากการขาดทุนของ UMS
หักลบกับผลกําไรสุทธิของ บาคองโค และส่วนแบ่งกําไรจาก บาเรีย เซเรส
กลุม
่ ธุรกิจพล ังงาน มีกําไรสุทธิ 73 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 236% จากปี กอ
่ น โดยเป็ นผลมาจากการทีธ
่ รุ กิจวิศวกรรมใต ้นํ้ า
และธุรกิจเรือขุดเจาะกลับมาทํากําไรอีกครัง้
กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน มีผลขาดทุน 2,497 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการบันทึกการด ้อยค่าความนิยมทางบัญชี
จํานวน 2,319 ล ้านบาท
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Group Transport Highlights
BDI ฟื้ นต ัวในไตรมาสนี้ แต่ย ังคงอยูใ่ นระด ับตํา่
ิ ปิ้ ง ประคองต ัวได้ดข
โทรีเซนชป
ี น
ึ้ ในสภาวะค่าระวางตกตํา่ ต่อเนือ
่ ง
ร ับมอบเรือมือสองลําใหม่
สถานการณ์ตลาดย ังคงไม่สดใส แต่นา
่ จะนํามาซงึ่ โอกาสทีน
่ า
่ สนใจ
ปิ โตรลิฟต์หดต ัวลดลงเล็กน้อย แต่ผลการดําเนินงานโดยรวมย ังคงแข็งแกร่ง

+18% 1,024

Oct‐Dec

Jan‐Mar

Apr‐Jun

Jul‐Sep

1Q

2Q

3Q

4Q

BDI
TC Avg BPI
TC Avg BHSI

BDI
1,800

TC Avg BCI
TC Avg BSI

USD/day

30,000

3QFY12

2QFY12

TC Avg

1,500

25,000

1,200

20,000

900

15,000

600

10,000

300

5,000
0
7/3/2012

6/3/2012

5/3/2012

4/3/2012

3/3/2012

2/3/2012

1/3/2012

0

Thoresen Shipping

1,852

Freight charges
Normalised EBIT

1,503

Baht millions

1,212

22

(6)

41

2QFY12

3QFY12

4QFY11

3QFY11

(59) (17) (71)
2QFY11

1QFY11

128

1QFY12

934
863 826
753

ตัวเลขทางการค ้าเบือ
้ งต ้นชีใ้ ห ้เห็นว่า มีปริมาณของอุปสงค์ในการขนส่งเพิม
่ มากขึน
้
ในไตรมาสนี้ โดยมาร์ซอฟต์คาดการณ์วา่ ตัวเลขการค ้าของเรือขนส่งสินค ้าแห ้งเท
กองทั่วโลกเพิม
่ ขึน
้ ประมาณ 7% จากไตรมาสสุดท ้ายของปี 2554 แต่อัตราการ
เติบโตของอุปสงค์ในการขนส่งดังกล่าวนั น
้ ถือว่าตํา่ มากเมือ
่ เทียบกับการเติบโตของ
เรือขนาด Capesize ในช่วงเดือนมกราคม-มิถน
ุ ายนทีส
่ งู ถึง 17.6% ซึง่ มีผลทําให ้
อัตราค่าระวางบอลติคโดยเฉลีย
่ ของเรือ Capesize ตกลงมาอยูใ่ นระดับตํ่ากว่า
3,500 เหรียญสหรัฐต่อวันในช่วงเดือนมิถน
ุ ายน 2555.
ดังนั น
้ เหตุผลหลักในการที่ ดัชนี BDI ทีฟ
่ ื้ นตัวกลับขึน
้ มาเล็กน ้อยในไตรมาสนี้ เป็ น
ผลมาจากอัตราค่าระวางของเรือขนาดเล็ก ฤดูกาลค ้าขายธัญพืชของอมริกาใต ้เริม
่
ขึน
้ ในจังหวะทีม
่ เี รือพร ้อมให ้บริการในมหาสมุทรแอตแลนติกอยูไ่ ม่มากนั ก จึงมีผลทํา
ให ้ค่าระวางของเรือ Panamax และ Supramax ในเส ้นทางข ้ามมหาสมุทร
แอตแลนติกมีอต
ั ราสูงขึน
้ ในช่วงเดือนเมษายน และอัตราค่าระวางขนาด Supramax
และ Handysize ยังคงทรงตัวได ้ดี ผันผวนน ้อยกว่า และอยูใ่ นระดับทีค
่ อ
่ นข ้างสูงเมือ
่
เทียบกับอัตราเฉลีย
่ ของค่าระวางของเรือขนาดใหญ่ได ้ตลอดทัง้ ไตรมาส
ิ ปิ้ ง ประคองต ัวได้ดข
โทรีเซนชป
ี น
ึ้ ในสภาวะค่าระวางตกตํา่ ต่อเนือ
่ ง
ไตรมาสที่ 3/2555 นั บเป็ นไตรมาสแรกทีร่ ายได ้ของโทรีเซน ชิปปิ้ ง ดีดกลับสูงขึน
้
กว่าไตรมาสก่อน รายได ้จากค่าระวางอยูท
่ ี่ 934 ล ้านบาท (ตํา่ กว่าปี ทแ
ี่ ล ้ว 23% แต่
สูงกว่าไตรมาสทีผ
่ า่ นมา 24%) แต่เพียงพอทีจ
่ ะสร ้างผลกําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี (normalized EBIT) ที่ 41 ล ้านบาท ตัวเลขดังกล่าว
แสดงให ้เห็นถึงจุดคุ ้มทุนด ้วยรายได ้ทีต
่ ํา่ ลงมาก และเมือ
่ เทียบกับไตรมาส 3/2554
ทีม
่ รี ายได ้ 1,212 ล ้านบาท แต่มผ
ี ลขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ และ
ภาษี ท ี่ 17 ล ้านบาท สะท ้อนให ้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโทรีเซนชิปปปิ้ ง ทีย
่ ังคง
สามารถสร ้างผลกําไรได ้ในไตรมาสนี้ ซึง่ มีคา่ เฉลีย
่ BDI ตํา่ สุดเป็ นอันดับทีส
่ อง
ในช่วง 23 ไตรมาสทีผ
่ า่ นมา (โดยตํา่ เป็ นรองจากไตรมาสทีแ
่ ล ้วเท่านั น
้ ) และยังอยู่
ในสถานะทีพ
่ ร ้อมจะเก็บเกีย
่ วผลกําไรได ้ในช่วงทีต
่ ลาดฟื้ นกลับมา
10,318
7,412

9,751
7,343

Quarter averages

BDI

7,123

5,983
4,169 4,669
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้ เดือนมิถน
เฟิ รน
์ เลย์ คาดการณ์วา่ ณ สิน
ุ ายน 2555 ทีผ
่ า่ นมา กองเรือทั่วโลก มี
้ 9,474 ลํา มีขนาดบรรทุกรวมที่ 661 ล ้านเดทเวทตัน เมือ
จํานวนทัง้ สิน
่ เทียบกับ
จํานวนเรือ 8,949 ลําทีข
่ นาดบรรทุกรวม 614 ล ้านเดทเวทตันของกองเรือเมือ
่
ปลายปี 2554 เท่ากับว่า ปั จจุบัน กองเรือทั่วโลก มีขนาดบรรทุกรวมเพิม
่ มากขึน
้ อีก
กว่า 47 ล ้านเดทเวทตัน หรือคิดเป็ นปริมาณการเติบโตเพิม
่ ขึน
้ ต่อปี ท ี่ 15.3%
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FY12

‐58%
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3,307
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BDI ฟื้ นต ัวในไตรมาสนี้ แต่ย ังคงอยูใ่ นระด ับตํา่
ในช่วงไตรมาสเดือนเมษายน-มิถน
ุ ายนนี้ ดัชนีคา่ ระวางเรือบอลติค (หรือ BDI) มี
ค่าเฉลีย
่ อยูท
่ ี่ 1,024 จุด สูงกว่าค่าเฉลีย
่ ที่ 867 จุดของช่วงไตรมาสทีผ
่ า่ นมา 18%
แต่ยังคงตํ่ากว่าค่าเฉลีย
่ ของไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ นถึง 26% โดยเป็ นผลมาจาก
ปริมาณกองเรือล ้นตลาดทีย
่ ังคงสร ้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมเดินเรือในภาพรวม

2
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Quarter average
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ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนเมษายน 2555 – เดือนมิถน
ุ ายน 2555

เหตุผลหลักสองประการทีท
่ ําให ้รายได ้ในไตรมาสนีป
้ รับตัวสูงขึน
้ จากไตรมาสก่อน
คือ อัตราค่าระวางเรือทีส
่ งู ขึน
้ และการเช่าเรือเข ้ามาเสริมกองเรือมากขึน
้ ในไตรมาส
นี้ ครึง่ หนึง่ ของกองเรือโทรีเซนทัง้ หมดถูกนํ าไปให ้บริการในคาบสมุทรแอตแลนติก
่ ๆ ดังนั น
้ ค่าระวาง
ซึง่ ณ ช่วงนั น
้ เป็ นน่านนํ้ าทีม
่ อ
ี ต
ั ราค่าระวางเฉลีย
่ ทีส
่ งู กว่าแถบอืน
เฉลีย
่ Time Charter Equivalent (“TCE”) จากการให ้บริการของกองเรือทีเ่ ราเป็ น
เจ ้าของจึงเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 10,245 เหรียญสหรัฐต่อวัน เหตุผลทีส
่ องทีท
่ ําให ้รายได ้สูงขึน
้
คือ จํานวนเรือทีเ่ ช่ามาเสริมกองเรือในไตรมาสนี้ เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 6.2 ลํา เมือ
่ เทียบกับ
1.9 ลําของไตรมาสก่อนหน ้านี้ จํานวนเรือเช่าทีม
่ ากขึน
้ ส่งผลให ้อัตราค่าระวางเฉลีย
่
ของเรือเหล่านีต
้ ด
ิ ลบในช่วงต ้นของการเช่า แต่ถ ้าสามารถนํ าเรือเช่านีไ
้ ปให ้บริการ
ในน่านนํ้ าทีค
่ า่ ระวางสูงกว่า ค่าระวางเฉลีย
่ ในช่วงเวลาทีเ่ ช่าทัง้ หมดจะกลายเป็ นบวก
และจะหักลบกับผลขาดทุนเบือ
้ งต ้น ซึง่ จะทําให ้สามารถรับรู ้ผลกําไรได ้ตลอดช่วง
ระยะเวลาทีเ่ หลือของการเช่าเรือเหล่านี้ ทัง้ นี้ โทรีเซนชิปปิ้ ง สามารถสร ้างผลกําไร
เฉลีย
่ ที่ 1,130 เหรียญสหรัฐต่อวันจากกองเรือเช่าตัง้ แต่เดือนมกราคมและครบ
ระยะเวลาเช่าไปแล ้ว
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*

3Q FY11**
30.27
$12,288
$12,077
$211
$5,436
$1,358
$1,685
$256
$4,491
‐$937

2Q FY12
31.00
$9,515
$9,673
‐$158
$3,773
$925
$1,639
$207
$4,087
‐$1,116

3Q FY12
31.29
$9,912
$10,425
‐$513
$3,401
$844
$1,611
$222
$3,979
‐$145

%yoy
3%
‐19%
‐14%
‐344%
‐37%
‐38%
‐4%
‐13%
‐11%
84%

%qoq
1%
4%
8%
‐225%
‐10%
‐9%
‐2%
7%
‐3%
87%

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

43,985

โทรีเซนชิปปิ้ งยังคงเน ้นในเรือ
่ งของการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
ควบคุมและบริหารต ้นทุนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให ้ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
ของเรือต่อวันลดลงจากปี กอ
่ นอย่างมีนัยสําคัญถึง 37% ต่อปี และลดลงต่อเนือ
่ งอีก
่ บริหารจัดการให ้
10% จากไตรมาสก่อนหน ้า แนวทางทีโ่ ทรีเซนชิปปิ้ งนํ ามาใช ้เพือ
ต ้นทุนค่าใช ้จ่ายตํา่ ลง ประกอบไปด ้วย การปรับปรุงการบริหารจัดการอุปกรณ์และ
้ ส่วนสํารอง การรวมศูนย์การจัดซือ
้ และการลดปริมาณการใช ้นํ้ ามันเครือ
ชิน
่ ง กองเรือ
ทีย
่ ังใหม่และการซ่อมบํารุงบนเรือขณะทีก
่ ําลังขนส่งสินค ้า ช่วยให ้โทรีเซนชิปปิ้ ง
สามารถลดต ้นทุนการเข ้าซ่อมอูแ
่ ห ้งไปได ้ นอกจากนี้ ค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการ
ทั่วไปก็ยังลดลงต่อเนือ
่ งอีก 2% จากไตรมาสก่อนหน ้า
50,000
45,000

50

Fleet data summary

45

Average DWT

40,000

40

Calendar days for owned fleet

35,000

35

Available service days for owned fleet

30

Operating days for owned fleet

25

Owned fleet utilisation

20

Voyage days for chartered‐in fleet

26,401

30,000

40.5

25,000
20,000
15,000

14.9

19.2

15

10,000

11.6

5,000

10
5

Owned fleet
0

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

TTA | 3QFY12 Earnings Release

3Q FY12

1Q FY12

3Q FY11

1Q FY11

3Q FY10

1Q FY10

3Q FY09

1Q FY09

0

(1)

(3)

(4)

Average number of vessels

(5)

(2)

3Q FY11

2Q FY12

3Q FY12

%yoy

%qoq

37,107

43,925

43,985

19%

0%

1,931

1,365

1,365

‐29%

0%

1,721

1,339

1,365

‐21%

2%

1,714

1,308

1,360

‐21%

4%

99.6%

97.7%

99.6%

0%

2%

419

171

568

36%

231%

23.4

16.3

21.2

‐10%

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.
(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.
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้ 21.2 ลํา โดย
ในช่วงไตรมาสที่ 3/2555 โทรีเซนชิปปิ้ ง มีเรือให ้บริการเฉลีย
่ ทัง้ สิน
เป็ นเรือทีเ่ ราเป็ นเจ ้าของจํานวน 15 ลํา (Handymax 9 ลํา และ Supramax 6 ลํา)
ทีม
่ รี ะวางบรรทุกเฉลีย
่ ที่ 43,985 เดทเวทตันต่อลํา และมีอายุเฉลีย
่ ที่ 11.6 ปี
ร ับมอบเรือมือสองลําใหม่
ตามทีไ่ ด ้แจ ้งไว ้ตัง้ แต่ปี 2554 ว่า โทรีเซนชิปปิ้ งจะยังคงเฝ้ าดูตลาด เพือ
่ โอกาสและ
้ เรือในราคาทีเ่ หมาะสม
จังหวะในการซือ
้ และรับมอบเรือ Thor Insuvi เข ้าสู่
ในเดือนกรกฎาคม 2555 โทรีเซนชิปปิ้ งได ้ซือ
กองเรือ ในราคา 19.2 ล ้านบาท โดย Thor Insuvi เป็ นเรือ Supramax ขนาด
52,489 เดทเวทตัน อายุ 6.5 ปี สร ้างในปี 2548 โดยเป็ นเรือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะแบบ
TESS 52 class เหมือนกับเรืออีก 3 ลําในกองเรือของโทรีเซน ซึง่ ได ้แก่ Thor
Integrity, Thor Independence และ Thor Infinity เพราะถูกสร ้างโดยอูต
่ อ
่ เรือซึเน
ชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี เช่นกัน

Thor Insuvi, 52,489‐DWT, TESS 52‐class
Supramax built in November 2005

เนื่องจากโทรีเซนชิปปิ้ ง มีความคุ ้นเคยกับเรือรุน
่ นีด
้ อ
ี ยูแ
่ ล ้ว จึงทําให ้ทีมงานสามารถ
ทีจ
่ ะบริหารจัดการเรือลําใหม่นี้ ให ้ไปรับงานในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามได ้เปรียบในเชิงของ
อัตราค่าระวาง และในขณะเดียวกันสามารถดูแลต ้นทุนค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับการเพิม
่ กองเรือในอนาคตอันใกล ้นี้ ยังมีเรือ Supramax สัง่ ต่อใหม่อก
ี สองลํา
ขนาด 53,000 เดทเวทตัน โดยจะรับมอบหนึง่ ลํา ในเดือนกันยายน 2555 และอีก
หนึง่ ลําในช่วงไตรมาสที่ 2/2556
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สถานการณ์ตลาดย ังคงไม่สดใส แต่นา
่ จะนํามาซงึ่ โอกาสทีน
่ า
่ สนใจ
ตัวเลขการส่งมอบเรือสินค ้าแห ้งเทกองสูงเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ในไตรมาสนี้ เฟิ รน
์ เลย์
คาดการณ์วา่ ยังมีเรือใหม่ทม
ี่ ข
ี นาดบรรทุกรวมอีกเกือบ 147 ล ้านเดทเวทตัน (หรือ
่ ลาดในช่วง
คิดเป็ นประมาณ 22%ของจํานวนกองเรือในปั จจุบัน) ทีจ
่ ะทยอยเข ้าสูต
2-3 ปี ข ้างหน ้า
เจ ้าของเรือสินค ้าแห ้งเทกองยังคงทยอยปลดระวางเรือจํานวนหนึง่ ถึงแม ้ว่า ราคา
ของการปลดระวางเรือจะยังคงตกตํา่ อย่างต่อเนือ
่ ง ประมาณ 20% เทียบกับเดือน
พฤษภาคมทีผ
่ า่ นมา ราคาของการปลดระวางเรือในเดือนพฤษภาคมอยูท
่ ป
ี่ ระมาณ
470 เหรียญสหรัฐต่อไลท์ดซ
ิ เพลซเมนท์ตัน (Light Displacement Ton - LDT) ใน
บังคลาเทศ, 455 เหรียญสหรัฐ/LDT ในปากีสถาน, 450 เหรียญสหรัฐ/LDT ใน
อินเดีย, และ 405 เหรียญสหรัฐ/LDT ในจีน อย่างไรก็ดใี นเดือนกรกฎาคม ราคาของ
การปลดระวางเรือได ้ตกลงมาอยูท
่ ี่ 370 เหรียญสหรัฐ/LDT ในบังคลาเทศ ในขณะที่
ราคาในปากีสถาน อินเดีย และจีน ยังอยูใ่ นระดับ 340-360 เหรียญสหรัฐ/LDT โดย
เป็ นผลมาจากอัตราค่าระวางเรือโดยรวมยังคงตํา่ และยังคงมีปริมาณเรือใหม่ทรี่ อจะ
่ ลาดในปลายปี นี้ จึงคาดการณ์วา่ เจ ้าของเรือจะยังคงนํ าเรือทีม
เข ้าสูต
่ อ
ี ายุมาก
ออกมาปลดระวางต่อไปถึงแม ้ว่าจะไม่ได ้ราคาทีส
่ งู ก็ตาม
เนื่องมาจากอุปทานของกองเรือยังคงเติบโตในอัตราทีส
่ งู กว่าอุปสงค์ในช่วง 12-24
เดือนข ้างหน ้า ซึง่ จะทําให ้อุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค ้าแห ้งเทกองต ้องเผชิญกับ
สถานการณ์คา่ ระวางตกตํา่ ต่อไป จะมีบริษัทเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองทีม
่ ภ
ี าระ
ิ สูงเข ้าสูก
่ ารปรับโครงสร ้างบริษัท หรือยืน
หนีส
้ น
่ ภาวะล ้มละลาย
โทรีเซนชิปปิ้ งจะยังคงยืนหยัดดําเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพพร ้อมด ้วยการ
่ ย
็ ังคงเฝ้ ามองหาโอกาสในการขยาย
บริหารจัดการทางการเงินทีร่ อบคอบ ในขณะทีก
กองเรือเพิม
่ หากพบเรือทันสมัยในราคาทีเ่ หมาะสม
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ปิ โตรลิฟต์หดต ัวลดลงเล็กน้อย แต่ผลการดําเนินงานโดยรวมย ังคงแข็งแกร่ง
ผลงานของปิ โตรลิฟต์ออ
่ นตัวลงเล็กน ้อยในไตรมาส 3/2555 รายได ้ลดลงเนือ
่ งจาก
มีการนํ าเรือสองลําเข ้าซ่อมอูแ
่ ห ้งในไตรมาสนี้ จึงส่งผลกดดันชัว่ คราวต่อผลการ
ดําเนินงานโดยรวมและกําไรทีเ่ กิดขึน
้ ในไตรมาสนี้ แต่ผลกําไรจากการดําเนินงาน
่ มและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) และสัดส่วนกําไรยังคง
ก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
แข็งแกร่งเหมือนเดิม ปิ โตรลิฟต์มส
ี ว่ นแบ่งผลกําไรให ้กับ TTA ประมาณ 26 ล ้าน
บาทไตรมาสนี้ และยังคงเป็ นหนึง่ ในธุรกิจตัวอย่างของการกระจายการลงทุนที่
ประสบความสําเร็จ ทีส
่ ามารถสร ้างผลกําไรจากการลงทุนให ้กับ TTA ได ้อย่างเป็ น
กอบเป็ นกํา
ในไตรมาส 3/2555 นี้ ปิ โตรลิฟต์ เป็ นเจ ้าของกองเรือทีใ่ หม่ (อายุเฉลีย
่ เพียงแค่ 10
ปี ) ทีป
่ ระกอบไปด ้วยเรือบรรจุและขนส่งนํ้ ามันและก๊าซปิ โตรเลียมจํานวน 10 ลํา ซึง่
มี 2 ลําเป็ นเรือบรรจุกา๊ ซปิ โตรเลียมเหลว ทัง้ นี้ กองเรือดังกล่าวมีปริมาตรบรรจุรวมที่
้ เพลิง ปิ โตรเลียมกลั่น และก๊าซแอลพีจี
ประมาณ 41 ล ้านลิตรในการขนส่งนํ้ ามันเชือ
ไปยังท่าเรือ และสถานีตา่ งๆ ทั่วหมูเ่ กาะฟิ ลป
ิ ปิ นส์
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Group Infrastructure Highlights






UMS ดําเนินกิจการท่ามกลางปัจจ ัยลบมากมาย
้ จากการเร่งระบายถ่านหินขนาด 0-5 มม.
ขาดทุนหน ักขึน
ํ รอง
มุง
่ มน
่ ั ให้สามารถเปิ ดโรงงานสมุทรสาครได้อก
ี ครงั้ พร้อมๆก ับการหาทางเลือกเพือ
่ เป็นแผนสา
บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกร่ง
้ ล ังสินค้าสูง
ความต้องการใชค

Spot price of Newcastle 6700 coal since
mid‐2008 to date
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UMS ดําเนินกิจการท่ามกลางปัจจ ัยลบมากมาย
UMS ต ้องเผชิญกับสถานการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบเชิงลบต่อกิจการหลายเหตุการณ์
ด ้วยกันในช่วง 2 ปี ทผ
ี่ า่ นมา ส่วนใหญ่เป็ นเหตุการณ์ทเี่ กิดจากปั จจัยภายนอกที่
่ นไหวด ้านสิง่ แวดล ้อม
บริษัทไม่สามารถควบคุมได ้ เหตุการณ์แรก คือ การทีน
่ ักเคลือ
ได ้ทําการฟ้ องร ้องผู ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จนส่งผลให ้ผู ้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศสัง่ ให ้ผู ้ประกอบการถ่านหินทุกรายในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่วา่ จะปฏิบัตต
ิ าม
มาตรฐานข ้อกําหนดทางด ้านสิง่ แวดล ้อมหรือไม่ หยุดดําเนินงานทันที ตัง้ เดือน
กรกฎาคม 2554 ซึง่ ในคดีนี้ เป็ นเรือ
่ งของผู ้ประกอบการบางรายทีไ่ ม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ข ้อกําหนดมาตรฐานด ้านสิง่ แวดล ้อม แต่เรือ
่ งราวลุกลามส่งผลกระทบถึง
ผู ้ประกอบการถ่านหินทุกรายในจังหวัดกลายเป็ นคนไม่ดไี ปด ้วย ต่อมา แนวโน ้มของ
ราคาถ่านหินทีล
่ ดตํา่ ลงอย่างต่อเนือ
่ งตัง้ แต่ปลายปี 2554 ก็สง่ ผลให ้การดําเนินงาน
ของ UMS ลดตํ่าลง และสุดท ้ายเจอกับเหตุมหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่เมือ
่ ปลายปี ทผ
ี่ า่ น
มา ส่งผลให ้โรงงานอยุธยาต ้องปิ ดการดําเนินงานเป็ นการชัว่ คราว
่ นไข 3
ในเดือนธันวาคม 2554 ผู ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได ้ออกคําสัง่ ตัง้ เงือ
ประการสําหรับ UMS ในการพิจารณาอนุญาติให ้กลับมาเปิ ดโรงงานทีส
่ มุทรสาครอีก
ครัง้ คือ 1) ให ้ขนย ้ายสต็อคถ่านหินขนาด 0-5 มม ทัง้ หมดออกจากพืน
้ ที่ 2)
ปรับปรุงท่าเทียบเรือและพืน
้ ของคลังสินค ้า และ 3) ปรับปรุงระบบกําจัดนํ้ าเสีย ซีง่
่ งจากเงือ
่ นไขทัง้ 3 ข ้อ UMS จึงได ้เร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มมไป
ต่อมา สืบเนือ
ให ้กับโรงงานปูนในจังหวัดสระบุรี ในขณะทีโ่ รงงานทีอ
่ ยุธยาก็ดําเนินการผลิตและส่ง
ถ่านหินคัดขนาดกลับมาให ้ลูกค ้าในแถบจังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ การดําเนินการข ้าม
พืน
้ ทีข
่ ้ามจังหวัดในลักษณะนีไ
้ ด ้ก่อให ้เกิดต ้นทุนค่าขนส่งทีส
่ งู มาก จึงทําให ้ UMS มี
ผลการดําเนินงานทีข
่ าดทุนติดต่อกันในสองไตรมาสทีผ
่ า่ นมา นอกจากนี้ UMS ยัง
ต ้องแบกภาระในการดําเนินกิจการผ่านโรงงานทีอ
่ ยุธยาเพียงโรงงานเดียว แทนทีจ
่ ะ
สามารถดําเนินงานไปพร ้อมๆ กันทัง้ สองโรงงาน ซึง่ จะทําให ้ควบคุมต ้นทุนได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า
้ จากการเร่งระบายถ่านหินขนาด 0-5 มม.
ขาดทุนหน ักขึน
้ ประมาณ 430,000 ตัน ซึง่ เป็ น
UMS ขายถ่านหินในไตรมาส 3/2555 ไปทัง้ สิน
ั ส่วนของการขายถ่าน
จํานวนทีใ่ กล ้เคียงกับการขายในไตรมาสทีผ
่ า่ นมา เพียงแต่สด
หินขนาด 0-5 มม. นัน
้ สูงกว่า อยูท
่ ี่ 50% ของจํานวนถ่านหินทีข
่ ายไปทัง้ หมด ซึง่
เป็ นความพยายามทีจ
่ ะเร่งระบายถ่านหินเพือ
่ ให ้โรงงานสมุทรสาครกลับมาเปิ ดได ้อีก
ครัง้ โดยมีการขนถ่านหินขนาด 0-5มม.จํานวน 126,000 ตันขึน
้ รถบรรทุกออกจาก
โรงงานสมุทรสาครไปส่งให ้กับลูกค ้าโรงงานปูนในสระบุรี ซึง่ ปริมาณการขายนี้
มากกว่าไตรมาสทีผ
่ า่ นมาถึง 1.4 เท่า ถ่านหินขนาด 0-5 มมมีราคาขายทีค
่ อ
่ นข ้าง
ตํา่ (เมือ
่ เทียบกับการขายถ่านหินคัดขนาดใหญ่) ประกอบกับเป็ นช่วงของราคาถ่าน
หินทั่วโลกตกตํา่ จึงเป็ นเหตุผลหลักทีท
่ ําให ้กําไรเบือ
้ งต ้นลดลงในไตรมาสนี้ ซึง่ เมือ
่
รวมเข ้ากับต ้นทุนค่าขนส่งทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ทีบ
่ ันทึกไว ้ในรายการค่าใช ้จ่าย SG&A จึงเป็ นผล
่ มและค่า
ทําให ้ UMS มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ตัดจําหน่าย (EBITDA losses) จํานวน 54 ล ้านบาทในไตรมาสนี้
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UMS' quarterly sales volume
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UMS' income statement*
Baht millions

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

3QFY11

910
777
134
15%
90
44
5%
29

2QFY12

1,044
930
114
11%
129
(15)
‐1%
(35)

3QFY12

1,013
928
85
8%
139
(54)
‐5%
(70)

%yoy

%qoq

11%
19%
‐36%
‐6%
54%
‐222%
‐10%
‐342%

‐3%
0%
‐26%
‐3%
8%
‐265%
‐4%
‐100%

*as consolidated on TTA's P&L

แผนภูมแ
ิ สดงรายงานการขายในแต่ละไตรมาส พิสจ
ู น์ได ้เป็ นอย่างดีถงึ สถานการณ์
ยากลําบากที่ UMS ต ้องเผชิญหน ้าอยู่ เมือ
่ ย ้อนไปในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ทผ
ี่ า่ น
มา (เมษายน-มิถน
ุ ายน 2554) ในขณะทีโ่ รงงานทัง้ สองแห่งของ UMS ยังคงเปิ ด
่ รี่ ะดับ
ดําเนินงานได ้ตามปกติ สัดส่วนของการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม ก็อยูท
ประมาณ 50 % เหมือนกับไตรมาสนี้ แต่ UMS ยังสามารถสร ้างกําไรได ้ เนื่องจาก
โรงงานสมุทรสาครสามารถดูแลการผลิตและการขนส่งถ่านหินให ้กับลูกค ้าในพืน
้ ที่
รอบๆ ได ้ ในขณะทีถ
่ า่ นหิน 0-5 มมจํานวนมากก็จะถูกขายออกไปให ้กับลูกค ้าจาก
โรงงานอยุธยา ซึง่ นีเ้ ป็ นจุดทีช
่ ใี้ ห ้เห็นว่า UMS น่าจะกลับมาทํากําไรได ้อีกครัง้ หาก
โรงงานสมุทรสาครกลับมาเปิ ดได ้อีกครัง้
มุง
่ มน
่ ั ให้สามารถเปิ ดโรงงานสมุทรสาครได้อก
ี ครง้ั พร้อมๆก ับการหา
ํ รอง
ทางเลือกเพือ
่ เป็นแผนสา
คณะทํางานซึง่ ประกอบไปด ้วยทัง้ ผู ้บริหารจาก TTA และ UMS กําลังทํางานอย่าง
ใกล ้ชิดร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเจรจาหาหนทางร่วมกับผู ้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาครในการทําให ้โรงงานสมุทรสาครกลับมาเปิ ดอีกครัง้
่ งอืน
อย่างไรก็ด ี คณะกรรมการของบริษัท UMS ได ้ประเมินว่า ยังมีปัจจัยความเสีย
่ ๆ
ทีอ
่ าจจะทําให ้โรงงานทีส
่ มุทรสาครไม่สามารถกลับมาเปิ ดได ้อย่างถาวรอีกครัง้
ถึงแม ้ว่า UMS จะได ้ปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไข 3 ประการทีท
่ างราชการกําหนดไว ้แล ้ว
ดังนั น
้ คณะผู ้บริหารของ UMS จึงได ้เร่งหาทางเลือกอืน
่ ๆ สําหรับปรับปรุงให ้ผลการ
ดําเนินงานของ UMS กลับมาดีขน
ึ้ อีกครัง้ หากมีเหตุให ้ต ้องชะลอการเปิ ดโรงงานลง
ไปอีก
มีการประเมินหาทางเลือกอืน
่ ๆ ทีท
่ าง UMS จะสามารถทําได ้หากการปิ ดโรงงาน
ยังคงดําเนินต่อไป ซึง่ ประกอบไปด ้วย การหาโรงงานผลิตแห่งที่ 3 การทําท่าเรือ
แบบลอยตัว การนํ าเข ้าถ่านหินจากเหมืองโดยตรง (Run-Of-Mine) และอืน
่ ๆ ซึง่
ทางเลือกทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมานี้ ก็เพือ
่ ให ้ UMS สามารถมีผลกําไรทีค
่ งที่ และดังนั น
้
เมือ
่ โรงงานทีส
่ มุทรสาครกลับมาเปิ ดได ้อีกครัง้ หรือสามารถลงมือทําตามทางเลือกที่
ได ้กล่าวไว ้ แล ้วจะทําให ้ UMS กลับมาสร ้างผลกําไรคืนกลับมาได ้อย่างเร็วทีส
่ ด
ุ

UMS: Receivables vs. Inventories

วัตถุประสงค์สําคัญของการเร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม ก็คอ
ื การแปลงสินค ้า
คงเหลือให ้กลับมาเป็ นเงินสด ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2555 ในงบดุลของ UMS
พบว่า มูลค่าสินค ้าคงคลังเหลืออยูท
่ รี่ ะดับ 1,321 ล ้านบาท ลดลง 30% จากยอด
สูงสุดทีร่ ะดับ 1,880 ล ้านบาท เมือ
่ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2554 โดยมีการตัง้ ยอดรับ
้
การค ้าอยูท
่ ี่ 859 ล ้านบาท ซึง่ จะถูกรับรู ้ในเร็วๆ นี้ เพือ
่ นํ ามาใช ้ลดหนีร้ ะยะสัน

Jun‐12

Dec‐11

Mar‐12

Jun‐11
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Inventories, net

Sep‐11

Mar‐11

Sep‐10

Trade receivables, net

Dec‐10

2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
‐

ในขณะเดียวกัน การขายถ่านหินขนาด 0-5 มมไปยังโรงงานซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี
ยังคงจะดําเนินการต่อไป แต่จะมีการชะลอและลดปริมาณลงในไตรมาสที่ 4/2555 นี้
เราประเมินผลกระทบจากปั จจัยเรือ
่ งราคาถ่านหิน เรือ
่ งการขนส่งในฤดูฝน กับความ
เป็ นไปได ้ในการกลับมาเปิ ดโรงงานทีส
่ มุทรสาคร
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ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนเมษายน 2555 – เดือนมิถน
ุ ายน 2555
Gross margins
13.8% 14.3%
12.2%

Sales volume (Tonnes)

EBIT (Baht millions)

93
39

61,800

47

35,800

50,600

46,000

46,300

40

51,400

่ ว่ งฤดูกาลเพาะปลูก
อุปสงค์โดยรวมของปุ๋ ยสูงขึน
้ ในเดือนเมษายน เนื่องจากเข ้าสูช
ประจําปี ความต ้องการใช ้ปุ๋ ยทีส
่ งู ขึน
้ (เป็ นผลมาจากไตรมาสทีแ
่ ล ้วทีเ่ กษตรกรรอจน
้ ปุ๋ ย) ส่งผลให ้ยอดขายปุ๋ ยของบาคองโคในไตรมาส 3/2555
นาทีสด
ุ ท ้ายจึงจะซือ
เป็ น 61,800 ตัน เพิม
่ ขึน
้ 34% จากปี ก่อน และเพิม
่ ขึน
้ ถึง 73% จากไตรมาสทีผ
่ า่ น
่ ขึน
้ เป็ นผลมาจากการเพิม
่ ยอดส่งออกขายมากขึน
้ เพือ
่ ชดเชย
มา ซึง่ ยอดขายทีเ่ พิม
กับความต ้องการปุ๋ ย NPK ในท ้องถิน
่ ทีล
่ ดลง

79

46,300

64

76

2QFY13

2QFY12

1QFY12

4QFY11

3QFY11

8.6% 9.2% 9.9%

2QFY11

1QFY11

11.3%

บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกร่ง
ี น
ั่ ไปแล ้ว บาคองโคกลับมาทําผลงานได ้
หลังจากผ่านไตรมาสสองซึง่ เป็ นช่วงโลว์ซซ
ดียงิ่ กว่าเดิมในไตรมาสที่ 3/2555 นี้ โดยยอดการขายพุง่ กลับขึน
้ ไปแตะระดับ
1,038 ล ้านบาท สูงกว่าปี ทแ
ี่ ล ้ว 42% และสูงกว่าไตรมาสทีผ
่ า่ นมา 56%

1QFY11 2QFY11 3QFY11 4QFY11 1QFY12 2QFY12 3QFY12

Baconco's income statement*
Baht millions

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

3QFY11

729
625
104
14%
27
78
11%
79

2QFY12

667
601
66
10%
23
43
6%
39

3QFY12

1,038
912
126
12%
29
97
9%
93

%yoy

42%
46%
21%
‐2%
9%
25%
‐1%
18%

%qoq

56%
52%
91%
2%
26%
125%
3%
138%

*as consolidated on TTA's P&L

บาคองโคได ้พยายามทีจ
่ ะปรับปรุงกําไรขัน
้ ต ้นให ้ดีขน
ึ้ ตลอดมา ราคาของวัตถุดบ
ิ
ยังคงปรับตัวขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง แต่บาคองโคก็ยังสามารถทีจ
่ ะปรับราคาขายให ้สูงขึน
้
ตามไปด ้วยเล็กน ้อยในไตรมาสนี้ นอกจากนั น
้ บาคองโคยังออกไปสรรหาวัตถุดบ
ิ ตัว
่ ใช ้ความได ้เปรียบของต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ของ
อืน
่ ๆ ในท ้องที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยูเรีย เพือ
ยูเรียทีย
่ ังคงตํา่ อยูม
่ าเป็ นตัวช่วยด ้วย
บาคองโคนั บเป็ นการลงทุนในการกระจายธุรกิจทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ อีกแห่งหนึง่ และยังคงทีจ
่ ะ
สร ้างเงินสดหมุนเวียนและกําไรทีเ่ ป็ นบวกให ้กับ TTA
้ ล ังสน
ิ ค้าสูง
ความต้องการใชค
พืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าทุกแห่งของบริษัทในเครือของ TTA ในเวียดนามมียอดการใช ้งาน
้ ทีด
เต็มกว่า 90% ไตรมาสทีผ
่ า่ นมา บาคองโคได ้ใช ้เงินสดจากการดําเนินงานซือ
่ น
ิ
เพิม
่ เติมอีกขนาด 50,000 ตารางเมตร และได ้รับมอบกรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ ผืนนั น
้ เป็ นที่
เรียบร ้อยแล ้วในเดือนพฤษภาคมทีผ
่ า่ นมา โดยจะมีการเตรียมปรับพืน
้ ทีเ่ พือ
่ สร ้าง
คลังสินค ้าแห่งใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ ทัง้ นี้ พืน
้ ทีข
่ องคลังสินค ้าแห่งใหม่น่าจะอยู่
ราวๆ 30,000 ตารางเมตร โดยจะแบ่งการก่อสร ้างออกเป็ น 2 ระยะๆ ละ 15,000
ตารางเมตร โดยจะเริม
่ ก่อสร ้างในช่วงปี 2556 และ 2557 ตามลําดับ
่ ขึน
้
ปริมาณอุปสงค์ของการให ้บริการโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนามตอนใต ้ยังคงเพิม
ดังนั น
้ การให ้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรจึงถือเป็ นกลยุทธ์สําคัญของ TTA ใน
ประเทศเวียดนามตอนใต ้ โทรีเซน วินามา โลจิสติกส์, บาคองโค, และบาเรียเซเรส
เป็ นส่วนผสมทีล
่ งตัว และทําให ้กลุม
่ บริษัทนี้ กลายเป็ นผู ้มห ้บริการโลจิสติกส์แบบ
บูรณาการทีส
่ ามารถให ้บริการขนส่งทางบกและทางทะเล คลังสินค ้า พืน
้ ทีบ
่ รรจุ
ภัณฑ์ การส่งสินค ้า และกระบวนการทางศุลกากร โดยบริการโลจิสติกส์เหล่านีเ้ ป็ น
้ 20%
ตัวสนั บสนุนการขยายตัวของท่าเรือนํ้ าลึกบาเรียเซเรสที่ TTA ถือหุ ้นอยูท
่ งั ้ สิน
้ 8.3 ล ้าน
โดยในไตรมาส 3/2555 นี้ บาเรีย เซเรส มีสว่ นแบ่งกําไรให ้ TTA ทัง้ สิน
บาท
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ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนเมษายน 2555 – เดือนมิถน
ุ ายน 2555

Group Energy Highlights






่ั
่ งไฮซซ
ี น
เมอร์เมดในชว
สร้างมูลค่าสูงสุดจากกองเรือวิศวกรรมใต้ทะเล
ตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender มีแนวโน้มเชงิ บวก
แนวโน้มของตลาดเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ย ังคงสดใส
ั
สมปทานท
งั้ 4 ผืนได้ forestry permits
่ั
่ งไฮซซ
ี น
เมอร์เมดในชว
้ 1,753 ล ้านบาทในไตรมาส 3/2555 เพิม
เมอร์เมดมีรายได ้รวมทัง้ สิน
่ ขึน
้ 21% จาก
ช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น เนื่องจากการเติบโตของทัง้ ธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเลและธุรกิจ
ั่ ของธุรกิจ
เรือขุดเจาะ โดยปกติในช่วงเดือนเมษายน-มิถน
ุ ายนจะเป็ นช่วงไฮซีซน
วิศวกรรมใต ้ทะเลของเมอร์เมด เรือทุกลําถูกจ ้างงานเต็มและมีอัตราการใช ้ประโยชน์
ถึง 78.3% เพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อยจาก 75.7% ในช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น นอกจากนี้ เรือ
MTR-1 ซึง่ ทําหน ้าทีเ่ ป็ นเรือสนั บสนุนการทํางานนอกชายฝั่ ง ได ้เริม
่ งานทีป
่ ระเทศ
อินโดนีเซียแล ้วในกลางเดือนพฤษภาคมหลังจากทีไ่ ท่ได ้ทํางานมาเป็ นเวลากว่าปี
Mermaid's income statement*

*as consolidated on TTA's P&L

55.3%

1Q

59.0%

89.4%

FY12
78.3%

28.4%

FY11

75.7%

FY10

54.2%

21%
11%
40%
72%
9%
123%

51.9%

1,753
1,059
694
520
30%
333

Subsea vessel utilisation rate*
%yoy

34.6%

1,454
958
496
303
21%
149

3QFY12

49.2%

Total Revenues
Total costs
Gross profits
EBITDA
%EBITDA margins
EBIT

3QFY11

45.0%

Baht millions

2Q

3Q

4Q

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทํากําไรของเมอร์เมดปรับตัวดีขน
ึ้ อย่างมากในไตร
มาส 3/2555 นี้ กําไรเบือ
้ งต ้นปรับตัวสูงขึน
้ 40% เป็ น 694 ล ้านบาท อันเนือ
่ งมาจาก
การบริหารต ้นทุนค่าใช ้จ่ายทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ผลจากการปรับสัญญาจ ้างงานลูกเรือ
้ ) ทําให ้
และผลจากการใช ้บริการ shared service จากกลุม
่ TTA (เช่น บริการจัดซือ
MOS สามารถลดต ้นทุนในการจัดการเรือและต ้นทุนของงานทีไ่ ด ้รับการว่าจ ้างต่างๆ
อย่างมากมาตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2554 ทีผ
่ า่ นมา การขยายตัวของกําไรขัน
้ ต ้น กอรป
่ มราคา (depreciation costs) ส่งผลให ้ positive EBITDA
กับการลดลงของค่าเสือ
ของเมอร์เมดพลิกกลับมาเป็ นกําไรในไตรมาสนี้
สร้างมูลค่าสูงสุดจากกองเรือวิศวกรรมใต้ทะเล
เมอร์เมดสังเกตเห็นว่าเรือทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตส
ิ งู ในกองเรือวิศวกรรมใต ้ทะเล รวมถึงเรือ
สนั บสนุนใต ้ทะเล และเรือสนั บสนุนการปฏิบัตก
ิ ารระยะไกล ยังคงสร ้างรายได ้หลัก
้ ระยะเวลาของสัญญาว่าจ ้าง
ให ้แก่บริษัท เนือ
่ งจากอัตราค่าจ ้างเฉลีย
่ รายวันทีส
่ งู ขึน
งานทีย
่ าวขึน
้ และการให ้บริการเสริมต่างๆ โอกาสในการเติบโตของธุรกิจนีค
้ อ
ื การ
เป็ นผู ้ให ้บริการในระดับภูมภ
ิ าคให ้มากขึน
้ กับบริษัทนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ
ระดับประเทศ ด ้วยเหตุนี้ เมอร์เมดมุง่ หน ้าพัฒนาและสร ้างมูลค่าสูงสุดจากกองเรือ
วิศวกรรมใต ้ทะเลทีม
่ ศ
ี ักยภาพสูง โดยมุง่ เน ้นไปทีเ่ รือทีใ่ ห ้ผลตอบแทนทีส
่ งู ขึน
้ และ
สามารถเจาะตลาดทีม
่ ก
ี ารเติบโตสูงเพิม
่ มากขึน
้ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เรือให ้บริการวิศวกรรมใต ้ทะเลของเมอร์เมดส่วนใหญ่ม ี
้ รอบปี บัญชี 2555 เมอร์เมดยังคงมองในแง่ดวี า่
สัญญาว่าจ ้างงานยาวไปจนถึงสิน
แนวโน ้มอุตสาหกรรมนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติจะยังคงเป็ นบวกในอีก 12 เดือน
ข ้างหน ้า เว ้นเสียแต่วา่ จะเกิดเหตุการณ์ใดๆ นอกเหนือความคาดหมายในเศรษฐกิจ
โลก
ตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender มีแนวโน้มเชงิ บวก
เนื่องจากลักษณะจําเพาะทีใ่ ช ้ในการสร ้างเรือขุดเจาะแบบ Tender จึงทําให ้
โดยทั่วไปแล ้วเรือขุดเจาะแบบ Tender จะถูกนํ ามาใช ้งานในเขตสภาพอากาศทีไ่ ม่
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ค่อยจะรุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และแอฟฟริกาตะวันตก มีรายงานว่า 75%
ของกองเรือดังกล่าวจะถูกติดตัง้ อยูใ่ นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ในส่วนแนวโน ้ม
ของตลาดเรือขุดเจาะแบบ Tender มีรายงานเมือ
่ เร็วๆ นีว้ า่ เรือขุดเจาะแบบ Tender
รุน
่ ใหม่ทม
ี่ ค
ี วามทันสมัยนั น
้ มีอต
ั ราการใช ้ประโยชน์จากเรือสูงถึง 95% ในขณะทีเ่ รือ
ขุดเจาะรุน
่ เก่ามีอต
ั ราการใช ้ประโยชน์จากเรืออยูท
่ ี่ 85% เรือขุดเจาะ MTR-1 ยังคง
ปฏิบัตงิ านเป็ นเรือสนั บสนุนการทํางานนอกชายฝั่ งในประเทศอินโดนีเซียซึง่ สัญญา
้ สุดลงในไตรมาส 1/2556 เมอร์เมดได ้
ว่าจ ้างงานในปั จจุบันของเรือ MTR-1 จะสิน
วางการตลาดให ้กับเรือขุดเจาะ MTR-1 ให ้เป็ นเรือสนั บสนุนการทํางานนอกชายฝั่ ง
ต่อไปอีกในไตรมาสมาสหน ้า ส่วนเรือขุดเจาะ MTR-2 กําลังปฏิบัตงิ านขุดเจาะใน
้ สุดลง
ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ สัญญาการว่าจ ้างงานปั จจุบันของเรือลํานี้มก
ี ําหนดสิน
ในไตรมาส 1/2556 เช่นเดียวกัน จากนั น
้ เรือขุดเจาะ MTR-2 มีกําหนดจะเข ้ารับการ
ตรวจสภาพพิเศษตามระยะเวลาเป็ นเวลา 3-4 เดือน ทัง้ นี้ เมอร์เมดได ้มีการวาง
การตลาดให ้กับเรือขุดเจาะ MTR-2 ให ้กลับมาปฏิบัตงิ านต่อเนือ
่ งหลังจากทีไ่ ด ้เข ้า
้ แล ้ว
รับการตรวจสภาพเรือตามทีก
่ ล่าวเสร็จสิน
แนวโน้มของตลาดเรือขุดเจาะแบบ Jack-up ย ังคงสดใส
อุปสงค์ในเรือขุดเจาะแบบ jack-up คุณภาพสูงโดยรวมยังคงมีมากในทั่วทุกภูมภ
ิ าค
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง อัตราการใช ้งานของเรือขุดเจาะแบบ jack-up ตัวใหม่ๆ ทีส
่ ร ้างขึน
้
หลังจากปี 2533 ทีม
่ ข
ี นาดความลึกมากกว่า 300 เมตร ยังคงสูงกว่าร ้อยละ 95 ทั่ว
่ ะว่าจ ้างเรือรุน
่ ใหม่ๆทีม
่ ข
ี ด
ี ความสามารถทาง
โลก บริษัทนํ้ ามันต่างๆ ยังคงเลือกทีจ
เทคนิคทีด
่ ก
ี ว่า และมีความคล่องตัวในการปฏิบัตงิ านเหนือกว่าเรือรุน
่ เก่า ในภาค
ธุรกิจนี้ พัฒนาการของตลาดโดยรวม แสดงให ้เห็นถึงแนวโน ้มเชิงบวก ของอุปสงค์
ของการใช ้เรือขุดเจาะ อัตราการใช ้ประโยชน์จากเรือ ห ้วงเวลาของสัญญา และอัตรา
ค่าจ ้างรายวัน
บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ (AOD) ได ้สัง่ ต่อเรือขุดเจาะแบบ jack-up จํานวน 3
ลํากับบริษัท Keppel FELS Limited มีความคืบหน ้าทีจ
่ ะทําการส่งมอบเรือขุดเจาะลํา
แรกตามทีไ่ ด ้กําหนดไว ้ในเดือนธันวาคม 2555 ทัง้ นี้ Seadrill Ltd. ในฐานะทีเ่ ป็ น
ผู ้บริหารการขายและทางเทคนิคให ้กับเรือลําดังกล่าว ได ้เริม
่ วางแผนการตลาดให ้กับ
เรือเหล่านีก
้ บ
ั ลูกค ้ารายแล ้ว
ั
สมปทานท
งั้ 4 ผืนได้ forestry permits
ั ปทานทัง้ 4 ผืนของ ชิงเมย (Qing Mei) ได ้รับการจัด
ในไตรมาส 3/2555 พืน
้ ทีส
่ ม
ให ้อยูใ่ นกลุม
่ “Clean and Clear” พร ้อมใบอนุญาตในการสํารวจถ่านหินแบบเต็ม
รูปแบบ
ื่ ชิงเมย (Qing Mei) ในเดือน
TTA ได ้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจก่อตัง้ บริษัทใหม่ชอ
มีนาคม 2554 เพือ
่ ดูแลโครงการพัฒนาเหมืองแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย โดยพันธมิตร
ทางธุรกิจทัง้ สามรายได ้แก่ TTA/Soleado, Merton และ Britmar (Asia Pte. Ltdl)
้ ไตรมาส 2/2555 หุ ้นส่วนแต่ละรายต่างมีหุ ้นในสัดส่วนร ้อยละ 33.3 จาก
โดยเมือ
่ สิน
มูลค่าจดทะเบียนของชิงเมยที่ 7.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ
ชิงเมยถือหุ ้น 70% ในสัมปทานเหมืองถ่านหินตอนกลางเกาะกาลิมันตัน บนพืน
้ ที่ 4
้ 33,000 เฮคแตร์ (หรือ 206,250 ไร่) มีการแบ่งพืน
ผืนซึง่ มีขนาดรวมกันทัง้ สิน
้ ที่
่ ล็อคดังนี้
ออกเป็ นสีบ
• บล็อคที่ 1: 6,800 เฮคแตร์
• บล็อคที่ 2: 10,000 เฮคแตร์
• บล็อคที่ 3: 10,000 เฮคแตร์
• บล็อคที่ 4: 6,500 เฮคแตร์
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Ref No. COR:MS/EL12011e/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนเมษายน 2555 – เดือนมิถน
ุ ายน 2555

The Corporate
ปั จจุบัน TTA เป็ นบริษัททีป
่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นเพือ
่ การลงทุนในธุรกิจทีส
่ าํ คัญ 6 ธุรกิจ นโยบายของบริษัท
เกีย
่ วกับการลงทุนคือการพิจารณาอย่างสมํา่ เสมอเกีย
่ วกับมูลค่ายุตธิ รรมของการลงทุนทีแ
่ สดงในงบการเงิน ซึง่ TTA ก็
ได ้พิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของการลงทุนอยูอ
่ ย่างสมํ่าเสมอ
UMS ซึง่ เป็ นหนึง่ ในธุรกิจหลักที่ TTA ลงทุน ต ้องดําเนินกิจการท่ามกลางปั จจัยลบมากมายในช่วงมากกว่าสองปี ทผ
ี่ า่ น
มา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสถานการณ์ภายนอกทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุม สาเหตุหลักทีท
่ ําให ้ UMS มีผลประกอบการ
ั ว่าจะเปิ ดได ้
่ า่ นมาและยังไม่ทราบแน่ชด
ขาดทุนคือ การหยุดกระบวนการผลิตในจังหวัดสมุทรสาครในช่วง 12 เดือนทีผ
เมือ
่ ไร ซึง่ ส่งผลให ้ UMS มีกําลังการผลิตเหลือเพียงแเห่งเดียวทีอ
่ ยุธยา แทนทีจ
่ ะมีโรงงานผลิตสองแห่ง
้
สถานการณ์เช่นนี้เป็ นสิง่ ทีค
่ ณะผู ้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได ้ล่วงหน ้าในตอนทีเ่ ข ้าซือ
่
กิจการของ UMS เมือ
่ ปี 2552 UMS ได ้ปฎิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานเกีย
่ วกับการควบคุมสิงแวดล ้อมเป็ นอย่างดีหรือสูงกว่า
มาตรฐานทีก
่ ําหนดไว ้มาโดยตลอด ดังนัน
้ UMS ไม่น่าถูกรวมอยูใ่ นกลุม
่ ทีถ
่ ก
ู สัง่ หยุดกระบวนการผลิตเหมือนรายอืน
่ ๆ
่ งในการทีจ
่ ะกลับมาเปิ ดโรงงานทีจ
่ ังหวัดสมุทรสาครได ้อย่างถาวร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอ
ยังคงมีความเสีย
ประเมินมุลค่ายุตธิ รรมการลงทุนตอนกลางปี ซึง่ ตามมาตรฐานการบัญชีได ้ระบุวา่ มูลค่าความนิยมจะไม่เกินกว่ามุลค่า
recoverable amount ของการลงทุน (มูลค่าการใช ้ประโยชน์ หรือมูลค่าจําหน่ายออก แล ้วแต่วา่ มูลค่าใดจะสูงกว่า)
และการทีบ
่ ริษัทฯ ให ้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี ความโปร่งใส และการรายงานทางการเงินทีร่ ะมัดระวัง
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได ้ให ้คณะผู ้บริหารประเมินสมมติฐานในการปฏิบต
ั งิ านในอนาคตข ้างหน ้าในรูปแบบต่างๆ เพือ
่
คํานวณหามูลค่าการใช ้ประโยชน์ทอ
ี่ าจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ UMS หากมีสถานการณ์ภายนอกมา
กระทบและทําให ้ UMS ไม่สามารถดําเนินการได ้ตามเป้ าหมาย ซึง่ จากการประเมินสมมติฐานต่างๆ ในอนาคตข ้างหน ้า
ทําให ้สามารถคาดการณ์ได ้ว่ามูลค่าการใช ้ประโยชน์ของ UMS จะลดลงอย่างเป็ นสาระสําคัญและการด ้อยค่าความนิยม
จํานวน 2.32 พันล ้านบาท จึงถูกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนในไตรมาสที่ 3 นี้
การคํานวณมูลค่าการใช ้ประโยชน์ของ UMS มาจากวิธก
ี ารคํานวณกระแสเงินสดในอนาคตข ้างหน ้าในระยะเวลา 5 ปี
โดยใช ้อัตราการเติบโต 3.6% และส่วนลดกระแสเงินสด 14% ตามลําดับ ทัง้ นี้ UMS ได ้พยายามอย่างยิง่ ยวดในการ
หาทางเลือกใหม่ เพือ
่ จะชดเชยการหยุดกระบวนการผลิต เพือ
่ พลิกฟื้ น UMS ให ้กลับมามีผลกําไรให ้เร็วทีส
่ ด
ุ
้ จงว่าการบันทึกการด ้อยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS เป็ นการแสดงให ้เห็นถึง
ในแง่ของผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯ ขอชีแ
การประเมินสถานการณ์ทางการเงินของบริษัททีบ
่ ริษัทฯ เลือกทีจ
่ ะทําก่อนเกิดเหตุการณ์ งบกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของ TTA ปรับตัวดีขน
ึ้ 1,009% เมือ
่ เทียบกับรอบเดียวกันของงบระยะเวลา 9 เดือนเมือ
่ ปี ทแ
ี่ ล ้ว อัตราส่วน
ิ ต่อทุนเพิม
หนีส
้ น
่ ขึน
้ เพียง 0.57เท่าจากการทีม
่ ก
ี ารบันทึกการด ้อยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS นอกจากนี้
สภาวะตลาดของธุรกิจนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ งกระเตือ
้ งขึน
้ แล ้ว ดังนั น
้ บริษัทฯ จึงหวังว่าผลประกอบการ
ในรอบปี บัญชี 2556 จะดีกว่ารอบปี บัญชีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได ้รับรู ้รายการทีส
่ ร ้างผลลบให ้กับผลประกอบการของ
บริษัทฯ ไปหมดแล ้วในรอบปี บัญชีนี้
ขอแสดงความนับถือ
ี ์ จําก ัด (มหาชน)
บริษ ัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซส

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

TTA | 3QFY12 Earnings Release

(นางฐิตม
ิ า รุง่ ขวัญศิรโิ รจน์)
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน
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