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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนก ันยายน 2555
วันที:่
เรือ
่ ง:
เรียน:

30 พฤศจิกายน 2555
ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บญ
ั ชี 2555
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ี ์ จํากัด (มหาชน) “TTA” รายงานผลขาดทุนสุทธิจํานวน 4,619 ล ้านบาท และผลขาดทุนต่อหุ ้น
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส
6.52 บาท สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชี 2555 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับผลกําไร
สุทธิจํานวน 173 ล ้านบาท และกําไรต่อหุ ้น 0.24 บาท สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชี 2554 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2553 ถึง
30 กันยายน 2554

Executive Summary Performance Overview
ปั จจุบน
ั TTA มี 4 ธุรกิจหลัก ประกอบด ้วย บริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ ง สิงคโปร์ พีทอ
ี ี แอลทีด ี (หรือ “โทรีเซนชิปปิ้ ง” ซึง่ ดําเนินธุรกิจ
เรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกอง) บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) ( หรือ “เมอร์เมด” ซึง่ ดําเนินธุรกิจการให ้บริการนอก
ชายฝั่ ง) บริษัท ยูนค
ิ ไมนิง่ เซอร์วส
ิ เซส จํากัด (มหาชน) (หรือ “UMS” ซึง่ ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายถ่านหิน) และ บริษัท บาคอง
โค จํากัด (หรือ “บาคองโค” ซึง่ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายปุ๋ย และให ้บริการโลจิสติกส์) ซึง่ เมือ
่ ดูจากมุมมองพืน
้ ฐานของผล
การดําเนินงาน จะพบว่ามีการปรับตัวดีขน
ึ้ อย่างเห็นได ้ชัดในสองสายธุรกิจหลัก
 โทรีเซนชิปปิ้ ง มีผลการดําเนินงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ แม ้ว่าอัตราค่าระวางเรือเฉลีย
่ ในปี 2555 ปรับตัวลดลงจากปี 2554 มากกว่า 20%
่ ม และค่าตัด
้ ภาษี ค่าเสือ
แตะจุดตํ่าสุดเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ในรอบ 25 ปี แต่ผลกําไรจากการดําเนินงานปกติ ก่อนหักดอกเบีย
จําหน่าย (Normalized EBITDA) สําหรับช่วง 12 เดือนทีผ
่ า่ นมาอยูท
่ รี่ ะดับ 668 ล ้านบาท ในขณะที่ ผลกําไรจากการ
ดําเนินงานปกติ ก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี (Normalized EBIT) พุง่ ขึน
้ เป็ น 118 ล ้านบาท จากเดิมทีเ่ คยขาดทุน 15 ล ้านบาท
ในปี 2554 การปรับกลยุทธ์การดําเนินงานในช่วง 12-18 เดือนทีผ
่ า่ นมาของโทรีเซนชิปปิ้ ง (เช่น การปรับปรุงกองเรือ การ
ปรับโครงสร ้างองค์กร และการควบคุมต ้นทุนอย่างเข ้มงวด) ประสบผลสําเร็จด ้วยดี เนื่องจากสามารถทีจ
่ ะพลิกกลับมามีกําไร
้ จากปี กอ
่ นถึง 904%
ในปี นี้ ทําให ้ EBIT ปรับตัวสูงขึน
 เมอร์เมด พลิกกลับมามีกําไร โดยมี normalized EBITDA อยูท
่ รี่ ะดับ 1,358 ล ้านบาท และมี normalized EBIT อยูท
่ ี่ 603
ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นถึง 138% ซึง่ เป็ นผลมาจากการใช ้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทด
ี่ ข
ี น
ึ้ และการบริหารต ้นทุนค่าใช ้จ่าย
ทัง้ ในส่วนของเรือและโครงการต่างๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
้
 UMS ได ้ดําเนินการเชิงกลยุทธ์หลายรูปแบบ เพือ
่ เร่งให ้โรงงานสมุทรสาครกลับมาเปิ ดดําเนินการได ้โดยเร็วทีส
่ ด
ุ มีการเร่ง
จําหน่ายสต็อคถ่านหินขนาด 0-5 มม.ทีโ่ รงงานสมุทรสาครให ้กับโรงงานปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุร ี สูงถึง 283,000 ตัน จึงทําให ้
เกิดการขาดทุนจากการดําเนินงาน normalized EBITDA และ EBIT ที่ 36 ล ้านบาท และ 103 ล ้านบาทตามลําดับ แม ้ว่าการ
ดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงทางลบต่ออัตรากําไร ด ้วยเหตุทม
ี่ ค
ี า่ ใช ้จ่ายในการขนส่งเพิม
่ สูงขึน
้ มาก อย่างไรก็ดี UMS
สามารถขายสต็อคถ่านหินออกไปแล ้ว 62% ซึง่ จะทําให ้โอกาสในการทีจ
่ ะได ้รับอนุญาตให ้โรงงานสมุทรสาครได ้เปิ ดดําเนินงาน
อีกครัง้ ในช่วงปี 2556 นัน
้ สูงขึน
้
 บาคองโค มีรายได ้จากการจําหน่ายปุ๋ยเพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 14% แต่กําไรขัน
้ ต ้นลดลงเล็กน ้อย ในปี 2555 กําไรจากการดําเนิน
่ รี่ ะดับ 257 ล ้านบาท และ 243 ล ้านบาท
งานของบาคองโค ลดลงเล็กน ้อย แต่ EBITDA และ EBIT ยังคงแข็งแกร่งอยูท
ตามลําดับ
 ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทร่วมทุนเพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 17% โดย ปิ โตรลิฟต์และบาเรียเซเรส ยังคงเป็ นสองหน่วยธุรกิจทีส
่ ร ้างผล
กําไรตอบแทนจากการลงทุนทีด
่ ใี ห ้กับ TTA
 จากการที่ โทรีเซนชิปปิ้ ง และ เมอร์เมด มีปัจจัยพืน
้ ฐานทีด
่ ข
ี น
ึ้ ส่งผลให ้ TTA มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในรอบปี บัญชี
2555 อยูท
่ รี่ ะดับ 1,974 ล ้านบาท สูงขึน
้ ถึง 1,261% เมือ
่ เทียบกับกระแสเงินสดทีร่ ะดับ 145 ล ้านบาทในปี 2554
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เดือนตุลาคม 2554 – เดือนก ันยายน 2555
Income statement

restated

FY11

FY12

%yoy

17,565

16,339

‐7%

5,430
5,543
6,249

3,527
5,714
6,782

‐35%

13,616
3,949

12,494
3,845

‐8%

SG&A

1,959

1,857

‐5%

EBITDA

1,990

1,988

0%

Depreciation
& Amortization
Other income
Equity income

2,084

1,719

575
110

229
129

17%

EBIT

592

628

6%

Finance costs
Income taxes

(670)
(334)

(602)
(167)

Profits before EI

Freight charges
Offshore services
Sales

Costs
Gross profits



Transport

Baht millions

Revenues

3%
9%

Energy

Thoresen Shipping

Baht millions
Revenues
EBITDA
EBITDA margin
EBIT

FY11
5,430
762
14%
(15)

Respectable results in the
industry's prolonged downturn

‐3%

14%

Infrastructure

Mermaid Maritime

FY12
3,527
668
19%
118

FY11
5,543
939
17%
253

UMS

FY12
5,714
1,358
24%
603

Strong turnaround as the
industry is in a cyclical upturn

FY11
3,276
249
8%
194

Baconco

FY12
3,428
(36)
‐1%
(103)

Fighting through
external challenges

(412)

(141)

424
70
92

(4,577)
(22)
121

Net profit

173

(4,619)

Steady in spite of
margins pressures

17%
9%

8%

263

257

FY11

FY12

‐1%

1,358
939
762

668

‐66%

249

EBITDA

‐2767%

FY12
3,376
257
8%
243

24%

19%

8%

Extraordinary items
Minority interests
Forex translation

FY11
2,970
263
9%
261

& margins (%)

(36)
FY11

FY12

FY11

FY11

FY12

FY12

อย่างไรก็ด ี ผลขาดทุนรวมทีค
่ อ
่ นข ้างสูง เกิดจากการบันทึกรายการพิเศษหลายรายการด ้วยกัน โดยในปี นี้ คณะกรรมการได ้สัง่ ให ้
ิ ต่างๆ โดยสมมุตฐ
ดําเนินการพิจารณามูลค่าเงินลงทุนและทรัพย์สน
ิ านต่อธุรกิจในอนาคตอย่างระมัดระวังและรอบคอบ จึงทําให ้
้ 4,577 ล ้านบาท ซึง่
เกิดการตัง้ สํารอง และการบันทึกรายการสินทรัพย์ด ้อยในปี งบประมาณ 2555 หลายรายการ มูลค่ารวมทัง้ สิน
ประกอบไปด ้วยรายการหลักๆ แบ่งตามธุรกิจได ้ดังต่อไปนี้
ส่วนของโทรีเซนชิปปิ้ ง
 การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาวงเงินกู ้และค่าผูกพันวงเงินกู ้ร่วมจากหลายธนาคารทีท
่ ําขึน
้ ในปี 2550 และวงเงินกู ้
ร่วมดังกล่าวได ้หมดอายุไปเมือ
่ ไตรมาสที่ 1/2555 จํานวน 209 ล ้านบาท
 การบันทึกสํารองการด ้อยค่าของสินทรัพย์ทเี่ ป็ นเครือ
่ งยนต์ทอ
ี่ ยูร่ ะหว่างการสร ้างและผลิตโดยผู ้รับเหมาจํานวน 199 ล ้านบาท
 การบันทึกสํารองการด ้อยค่าของสินทรัพย์ทเี่ ป็ นเรือและตัดจําหน่ายในไตรมาส 4/2555 จํานวน 501 ล ้านบาท
ส่วนของ UMS
 การตัง้ สํารองล่วงหน ้าเผือ
่ มูลค่าทีล
่ ดลงของสต็อคถ่านหินจํานวน 107 ล ้านบาท
ส่วนของ กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน
 การบันทึกการด ้อยค่าความนิยมของการลงทุนใน UMS ในช่วงไตรมาส 3/2555 จํานวน 2,319 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจาก
สถานการณ์ท ี่ UMS ได ้เผชิญมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึง่ กลายเป็ นผลกระทบในเชิงลบทีม
่ ส
ี าระสําคัญต่อการดําเนินกิจการ
 การบันทึกสํารองเผือ
่ หนี้สญ
ู สําหรับโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ซึง่ กําลังอยูใ่ นระหว่างการเจรจาปรับ
โครงสร ้าง

การตัง้ สํารองและบันทึกรายการพิเศษนี้ เป็ นการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลทีด
่ ี เพือ
่ การรายงานฐานะทางการเงินอย่าง
ระมัดระวัง รอบคอบ และโปร่งใส เพือ
่ โอกาสในการทํากําไรในอนาคตทีด
่ ข
ี น
ึ้ ในช่วง 1-2 ปี ข ้างหน ้า ในขณะทีธ
่ รุ กิจหลักๆมีแนวโน ้ม
ของการฟื้ นตัวอย่างเห็นได ้ชัด

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

FY11

FY12

YoY %

305

(775)

‐354%
‐108%

301

(23)

Energy

(110)

24

Corporate*

(323)

Net profit

173

(3,845)

122%
1091%

(4,619) ‐2767%

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

้ 775 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการบันทึกรายการพิเศษของการด ้อยค่าของสินทรัพย์ท ี่
กลุม
่ ธุรกิจขนส่ง มีผลขาดทุนสุทธิทงั ้ สิน
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กล่าวมาแล ้ว ซึง่ ถ ้าหากไม่นับรายการพิเศษ กลุม
่ ธุรกิจขนส่งจะพลิกกลับเป็ นผลกําไรสุทธิให ้กับ TTA 133 ล ้านบาท ถึงแม ้ว่า
จะต ้องเผชิญกับสถานการณ์ตลาดเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองทั่วโลกทีต
่ กตํา่ มาอย่างต่อเนื่อง
้ 23 ล ้านบาทในปี งบประมาณ 2555 เนือ
้ ฐาน มีผลขาดทุนสุทธิทงั ้ สิน
กลุม
่ ธุรกิจโครงสร้างพืน
่ งจากการเร่งจําหน่ายสต็อคถ่านหิน
ขนาด 0-5มม. และการตัง้ สํารองล่วงหน ้าเผือ
่ มูลค่าทีล
่ ดลงของสต็อคถ่านหิน ซึง่ ถ ้าหากตัดเรือ
่ งการตัง้ ค่าสํารองล่วงหน ้าเผือ
่ มูล
ค่าทีล
่ ดลงของสินค ้าคงเหลือออก (ซึง่ เป็ นการบันทึกประจําปี ปกติ และสามารถกลับรายการเข ้ามาใหม่ได ้หากราคาถ่านหินมีการ
ปรับตัวขึน
้ ) กลุม
่ ธุรกิจโครงสร ้างพืน
้ ฐาน จะมีผลกําไรเป็ นบวก เนื่องจากบาคองโคและบางเรียเซเรสยังคงมีผลการดําเนินงานที่
แข็งแกร่ง
้ 24 ล ้านบาท เทียบกับผลขาดทุนที่ 110 ล ้านบาทเมือ
กลุม
่ ธุรกิจพล ังงาน มีผลกําไรสุทธิทงั ้ สิน
่ ปี กอ
่ น เนื่องจากธุรกิจของเมอร์เมด
ฟื้ นตัวกลับมาและน่าจะสร ้างผลการดําเนินงานทีเ่ ป็ นบวกได ้ต่อไปในอีก 2-3 ปี ข ้างหน ้า ทัง้ จากส่วนของธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเล
และธุรกิจเรือขุดเจาะ
กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน มีผลขาดทุนสุทธิ 3,845 ล ้านบาท ซึง่ หลักๆ เป็ นผลมาจากการบันทึกการด ้อยค่าความนิยมทางบัญชีจํานวน
2,319 ล ้านบาท และการบันทึกสํารองหนีท
้ ส
ี่ งสัยว่าจะสูญในโครงการเหมืองถ่านหินทีป
่ ระเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์จํานวน 908 ล ้านบาท
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Group Transport Highlights






การขยายต ัวของกองเรือโลก สร้างแรงกดด ัน BDI อย่างต่อเนือ
่ ง
ผลการดําเนินงานของ โทรีเซน ชิปปิ้ ง ดีขน
ึ้ ต่อเนือ
่ ง
มุง
่ ขยายกองเรือ
ว ัฎจ ักรขาลง จะนําซึง่ โอกาสในการลงทุน
รายได้ปิโตรลิฟต์ลดลงเล็กน้อย แต่ย ังคงแข็งแกร่ง
การขยายต ัวของกองเรือโลก สร้างแรงกดด ัน BDI อย่างต่อเนือ
่ ง
ค่าเฉลีย
่ ของดัชนีคา่ ระวางเรือบอลติค (BDI) ในปี 2555 อยูท
่ ี่ 1,156 จุด ลดลง 30% จากปี
2554 ที่ 1,657 จุด และลดลง 62% จากปี 2553 ที่ 3,011 จุด โดย BDI ลดลงอย่างรุนแรง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และอยูใ่ นระดับตํา่ โดยตลอดหลังจากนัน
้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในไตร
มาสที่ 4/2555 ระหว่างเดือนกรกฏาคม – กันยายน ค่าเฉลีย
่ BDI ได ้ลดลงเหลือเพียงแค่ 846
จุด ซึง่ เป็ นการปรับตัวลดลงถึง 45% จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น และลดลง 17% จาก
ไตรมาสทีผ
่ า่ นมา ตลาดของธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองยังคงได ้รับผลกระทบจาก
ปริมาณกองเรือทีล
่ ้นตลาด ซึง่ มีผลทําให ้ BDI ลดลงตํา่ สุดเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ในรอบ 25 ปี เมือ
่
เดือนกุมภาพันธ์ 2555
้ เดือนกันยายน 2555 กองเรือทั่วโลกมีจํานวนเรือทัง้ สิน
้ 9,520
เฟิ รน
์ เลย์คาดการณ์วา่ ณ สิน
้ 674 ล ้านเดทเวทตัน (DWT) เมือ
ลํา มีขนาดระวางบรรทุกรวมกันทัง้ สิน
่ เปรียบเทียบกับ
้ ปี 2554 เท่ากับว่า มี
จํานวนเรือ 8,949 ลํา ทีข
่ นาดระวางบรรทุกรวม 614 ล ้านDWT ณ สิน
ขนาดระวางบรรทุกเพิม
่ ขึน
้ ถึง 60 ล ้านDWT หรือคิดเป็ นการเติบโตต่อปี ท ี่ 13% ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากตลาด Capesize ซึง่ เป็ นเรือขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ
ตัวเลขทางการค ้าเบือ
้ งต ้นชีใ้ ห ้เห็นว่า มีปริมาณของอุปสงค์ในการขนส่งเพิม
่ มากขึน
้ ในปี 2555
โดยมาร์ซอฟต์คาดการณ์วา่ ตัวเลขการค ้าของเรือขนส่งสินค ้าแห ้งเทกองทั่วโลกเพิม
่ ขึน
้
ประมาณ 6.1% จากไตรมาสสุดท ้ายของปี 2554 แต่อต
ั ราการเติบโตของอุปสงค์ในการขนส่ง
ดังกล่าวนั น
้ ถือว่าตํ่ามากเมือ
่ เทียบกับการเติบโตของเรือขนาด Capesize ในช่วงเดือน
มกราคม-กันยายนทีส
่ งู ถึง 17.8% ซึง่ มีผลทําให ้อัตราค่าระวางบอลติคโดยเฉลีย
่ ของเรือ
Capesize ตกลงมาอยูใ่ นระดับตํา่ กว่า 2,700 เหรียญสหรัฐต่อวันในช่วงเดือนสิงหาคม 2555
(เทียบกับจุดสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ 33,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน ในเดือนธันวาคม 2554)
ก่อนทีจ
่ ะค่อยๆฟื้ นกลับไปอยูท
่ ี่ 8,000 เหรียญสหรัฐต่อวันในช่วงปลายเดือนกันยายน
BDI มีการฟื้ นตัวในช่วงปี 2555 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเดือนเมษายน-มิถน
ุ ายน จากการ
ปรับขึน
้ ของอัตราค่าระวางตลาดเรือขนาดเล็ก ฤดูกาลค ้าขายธัญพืชของอมริกาใต ้เริม
่ ขึน
้ ใน
จังหวะทีม
่ เี รือพร ้อมให ้บริการในมหาสมุทรแอตแลนติกอยูไ่ ม่มากนั ก จึงมีผลทําให ้ค่าระวาง
ั ราสูงขึน
้
ของเรือ Panamax และ Supramax ในเส ้นทางข ้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมีอต
ในช่วงเดือนเมษายน และอัตราค่าระวางขนาด Supramax และ Handysize ยังคงทรงตัวได ้ดี
ผันผวนน ้อยกว่า และอยูใ่ นระดับทีค
่ อ
่ นข ้างสูงเมือ
่ เทียบกับอัตราเฉลีย
่ ของค่าระวางของเรือ
ขนาดใหญ่ได ้ตลอดทัง้ ปี

Thoresen Shipping

1,852

Freight charges
Normalised EBIT

1,503

Baht millions

1,212
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934
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้ึ ต่อเนือ
ผลการดําเนินงานของ โทรีเซน ชิปปิ้ ง ดีขน
่ ง
รายได ้ของ โทรีเซน ชิปปิ้ ง เพิม
่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ งสองไตรมาสติดต่อกัน โดยในไตรมาสที่ 4/2555
้ 1,014 ล ้านบาท (เพิม
มีรายได ้จากค่าระวางจํานวนทัง้ สิน
่ ขึน
้ 17% เมือ
่ เทียบปี ตอ
่ ปี และ
เพิม
่ ขึน
้ 9% เมือ
่ เทียบกับไตรมาสทีผ
่ า่ นมา) ส่งผลให ้มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนหัก
้ 61 ล ้านบาท ในขณะทีร่ ายได ้รวมตลอดทัง้ ปี
ดอกเบีย
้ และภาษี (normalized EBIT) ทัง้ สิน
2555 อยูท
่ ี่ 3,527 ล ้านบาท และมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี ทรี่ ะดับ
118 ล ้านบาท เมือ
่ เทียบกับปี 2554 ทีม
่ รี ายได ้ 5,430 ล ้านบาท แต่มผ
ี ลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี ท ี่ 15 ล ้านบาท ซึง่ นี่ถอ
ื เป็ นความสามารถของโทรีเซนชิป
ปิ้ ง ทีส
่ ามารถพลิกกลับมาทําผลงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ ได ้ ในขณะที่ ตลาดชิปปิ้ งโดยรวมยังคงต ้องเผชิญ
กับสถานการณ์ตกตํา่ ของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ รายได ้ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในไตรมาส 4/2555 เป็ นผลมาจากการทีเ่ รามีกองเรือทีใ่ หญ่ขน
ึ้ โดยโทรี
เซน ชิปปิ้ งได ้รับมอบเรือมือสองขนาด Supramax เข ้ามาเมือ
่ ต ้นเดือนกรกฎาคม ทําให ้กอง
เรือทีเ่ ราเป็ นเจ ้าของเองเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 16 ลําในไตรมาสนี้ ซึง่ เมือ
่ รวมกับจํานวนเรือทีเ่ ช่าเข ้ามา
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เสริมเพือ
่ ให ้บริการกับลูกค ้า ทําให ้จํานวนเรือของกองเรือโทรีเซนชิปปิ้ งเฉลีย
่ อยูท
่ ี่ 23.5 ลํา
ในไตรมาส 4/2555 นี้ เมือ
่ เปรียบเทียบกับจํานวนเรือเฉลีย
่ 17.9 ลํา ในไตรมาส 4/2554 และ
21.2 ลําในไตรมาส 3/2555 ถึงแม ้ว่าค่าระวางเฉลีย
่ ของเรือทีเ่ ราเป็ นเจ ้าของจะลดลงตาม
สถานการณ์ตลาด แต่คา่ ระวางเรือทีเ่ ราเช่ามาเสริมสามารถทําผลงานได ้ดีในไตรมาสนี้ โดยมี
อัตราเฉลีย
่ อยูท
่ ี่ 843 เหรียญต่อวัน และตามทีไ่ ด ้รายงานไปเมือ
่ ไตรมาสทีผ
่ า่ นมาว่า การ
ทยอยนํ าเรือทีเ่ ช่าเข ้ามาเสริมก่อนหน ้า เข ้าไปให ้บริการในน่านนํ้ าทีส
่ ามารถเรียกค่าระวางได ้
สูงกว่า ซึง่ รายได ้จากส่วนนีท
้ ําให ้ค่าระวางเรือของเราโดยรวมสูงขึน
้ อีก 4% โทรีเซนชิปปิ้ ง
ยังคงจะใช ้กลยุทธ์ในการสร ้างรายได ้เพิม
่ ขึน
้ ด ้วยการนํ าเรือครึง่ หนึง่ ของกองเรือออกไป
ให ้บริการในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกซึง่ ทําให ้เราเรียกค่าระวางทีส
่ งู ขึน
้ ได ้ เพราะเป็ นกล
ยุทธ์ทไี่ ด ้พิสจ
ู น์แล ้วว่าได ้ผล
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*

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

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

4Q FY12
31.36
$10,284
$9,441
$843
$4,094
$813
$741
$326
$3,870
$440

%yoy
4%
‐9%
‐20%
249%
‐32%
‐17%
‐72%
‐4%
‐16%
114%

%qoq
0%
4%
‐9%
264%
20%
‐4%
‐54%
47%
‐3%
402%

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

สําหรับด ้านต ้นทุน โทรีเซนชิปปิ้ งก็ยังคงเน ้นเรือ
่ งการดําเนินงานให ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ด ้วยแนวคิดในการควบคุมและบริหารจัดการต ้นทุนให ้มีประสิทธิภาพ ค่าใช ้จ่ายในการ
ดําเนินงานของเรือในปี นีไ้ ด ้ลดลงอย่างเห็นได ้ชัด โดยลดจากปี ทแ
ี่ ล ้วถึง 32% ซึง่ เป็ นผลมา
้ ส่วนสํารอง การรวมศูนย์ในการจัดซือ
้
การปรับปรุงเรือ
่ งระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์และชิน
และการลดปริมาณการใช ้นํ้ ามันเครือ
่ ง อย่างไรก็ด ี ต ้นทุนในไตรมาสนีเ้ พิม
่ ขึน
้ จากไตรมาสที่
้ ปี (เช่น การปรับค่าตอบแทนตามผลงานของ
แล ้ว 20% เป็ นผลกระทบมาจากการปรับยอดสิน
ลูกเรือ การส่งใบเรียกเก็บเงินช ้า) ซึง่ เมือ
่ ดูผลงานตลอดทัง้ ปี พบว่า ค่าใช ้จ่ายในการ
ดําเนินงานของเรือเฉลีย
่ ปี 2555 อยูท
่ ี่ 3,952 เหรียญต่อวัน โดยโทรีเซนชิปปิ้ ง ติดกลุม
่ top
ของบริษัทชิปปิ้ งทีม
่ ก
ี ารบริหารจัดการต ้นทุนทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพในปี 2555 จากการจัดอันดับโดย
Moore Stephens โดยหลักๆ เป็ นผลมาจากการมีคา่ ใช ้จ่ายในการเข ้าซ่อมอูแ
่ ห ้งลดลง
เนือ
่ งมาจากการเปลีย
่ นเป็ นกองเรือทีท
่ ันสมัย และแนวคิดในการบํารุงรักษาเรือในขณะใช ้งาน
นอกจากนัน
้ ต ้นทุนค่าใช ้จ่ายทางด ้านธุรการทั่วไป (G&A) ก็ยงั ลดลงอย่างเห็นได ้ชัด จากการ
นํ าเงินทีเ่ คยตัง้ สํารองเผือ
่ ไว ้ให ้กับพนักงานทีเ่ กษี ยณอายุทส
ี่ งู เกินไป กลับเข ้ามาบันทึกใหม่
ซึง่ มีผลทําให ้ค่าใช ้จ่ายในด ้านธุรการทั่วไปในปี 2555 เฉลีย
่ อยูท
่ รี่ ะดับ 1,460 เหรียญต่อวัน
กลยุทธ์ในการเพิม
่ รายได ้และควบคุมต ้นทุนดังกล่าว ทําให ้โทรีเซนชิปปิ้ งสามารถสร ้าง
เสถียรภาพของกําไรจากการดําเนินงาน โดยเรือแต่ละลํา มีกําไรจากการดําเนินงานก่อนหัก
่ ม และ ค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ตลอดทัง้ ปี เฉลีย
ดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
่ อยูท
่ ี่ 8-9 ล ้านบาท
ต่อลําต่อไตรมาส และทําให ้เรามีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็ นบวก ดังนั น
้ ด ้วยพืน
้ ฐาน
การดําเนินงานทีป
่ รับตัวดีขน
ึ้ เช่นนี้ หากว่าอัตราค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึน
้ ในอีก 2 ปี ข ้างหน ้า
ตามทีค
่ าดการณ์ไว ้ น่าจะส่งผลให ้มีกําไรทีส
่ งู ขึน
้ ตามไปด ้วย
มุง
่ ขยายกองเรือ
่ าลง โทรีเซนชิปปิ้ งจึงสามารถวาง
จากการคาดการณ์ลว่ งหน ้าว่า ภาวะอุคสาหกรรมจะเข ้าสูข
กลยุทธ์ในการปรับกองเรือได ้อย่างถูกจังหวะ โดยในช่วง 3 ปี ระหว่าง 2552-2554 โทรีเซนชิป
ปิ้ งได ้ทยอยขายเรือเก่าขนาดเล็กความสามารถในการทํากําไรตํา่ จํานวน 34 ลําออกไป และ
้ เรือ Supramax ทีม
ซือ
่ ข
ี นาดใหญ่ขน
ึ้ ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงจํานวน 5 ลํากลับเข ้ามา
่ าลง
ทดแทน ส่วนหนึง่ เป็ นเรือใหม่ทส
ี่ งั่ ต่อไว ้ในช่วงก่อนปี 2551 ก่อนทีธ่ รุ กิจจะเริม
่ เข ้าสูข
แผนการปรับปรุงกองเรือนี้ถอ
ื เป็ นกลยุทธ์สําคัญทีช
่ ว่ ยเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทํา
ให ้โทรีเซนชิปปิ้ งสามารถประคองตัวได ้ดีในวัฎจักรขาลงทีต
่ อ
่ เนือ
่ งเช่นนี้
ภาวะอุคสาหกรรมทีต
่ กตํา่ เป็ นเวลานาน ส่งผลให ้ค่าระวางลดตํา่ กว่าจุดคุ ้มทุนของ
ผู ้ประกอบการหลายราย ก่อให ้เกิดการปรับโครงสร ้างหนี้มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ ซึง่ มีผลกดดันให ้ราคา
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เรือมือสองลดลงอย่างมาก โทรีเซนชิปปิ้ ง ได ้แจ ้งไว ้แล ้วตัง้ แต่ปลายปี 2554 ว่าจะเฝ้ าดูตลาด
้ เรือมือสองในราคาทีเ่ หมาะสมในขณะทีอ
่ ด
เพือ
่ โอกาสและจังหวะในการซือ
่ ต
ุ สาหกรรมเข ้าสูจ
ุ
ตํา่ สุด
้ และรับมอบเรือ M.V. Thor Insuvi ในราคา
ในเดือนกรกฎาคม 2555 โทรีเซนชิปปิ้ งได ้ซือ
19.2 ล ้านเหรียญ M.V. Thor Insuvi เป็ นเรือ Supramax ขนาด 52,489 DWT อายุ 6.5 ปี สัง่
ต่อตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2548 เป็ นเรือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะเหมือนกับเรืออีกสามลําในกองเรือ
ของโทรีเซนชิปปิ้ ง ได ้แก่ Thor Integrity, Thor Independence และ Thor Infinity
้
เนือ
่ งจากเป็ นเรือทีถ
่ ก
ู สร ้างจากอูเ่ ดียวกัน คืออูต
่ อ
่ เรือซึเนชิ ในประเทศฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ณ สิน
้ 16 ลํา มีระวางบรรทุกรวมเฉลีย
ปี งบประมาณ 2555 โทรีเซนชิปปิ้ งมีกองเรืออยูท
่ งั ้ สิน
่ ที่
44,340 DWT อายุเฉลีย
่ 11.5 ปี โดยมี M.V. Thor Insuvi เป็ นเรือลําที่ 16

44,340

Fleet data summary
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Owned fleet
3Q FY12

1Q FY12

3Q FY11

1Q FY11

3Q FY10

1Q FY10

3Q FY09

0

1Q FY09

0

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

Average DWT
Calendar days for owned fleet

(1)

Available service days for owned fleet
Operating days for owned fleet
Owned fleet utilisation

(3)

(4)

Voyage days for chartered‐in fleet
Average number of vessels

(5)

(2)

4Q FY11

3Q FY12

4Q FY12

%yoy

43,798

43,985

44,340

1%

%qoq

1%

1,505

1,365

1,467

‐3%

7%

1,463

1,365

1,467

0%

7%

1,443

1,360

1,466

2%

8%

98.6%

99.6%

99.9%

1%

0%

199

568

695

248%

22%

17.9

21.2

23.5

32%

11%

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.
(2) Available service days are calendar days (1) 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.

ื่ ว่า M.V. Thor
ในเดือนพฤศจิกายน 2555 โทรีเซนชิปปิ้ งประกาศรับมอบเรือสัง่ ต่อใหม่ทช
ี่ อ
Brave ซึง่ เป็ นเรือ Supramax ขนาด 53,506 DWT จากอูต
่ อ
่ เรือวินาชิน ในเวียดนาม ทําให ้
กองเรือโทรีเซนในไตรมาส 1/2556 มีจํานวนเรือเพิม
่ เป็ น 17 ลํา และคาดว่าจะได ้รับมอบเรือ
่ องของปี 2556 ทัง้ นี้ สัญญาสัง่ ต่อเรือใหม่กบ
ั อูว่ น
ิ าชินนี้เกิดขึน
้
ลําทีส
่ องในช่วงไตรมาสทีส
้ สัญญาสั่งต่อเรือใหม่จํานวน
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2550 โดยในตอนนั น
้ โทรีเซนชิปปิ้ งได ้ซือ
้ 3 ลํา ซึง่ มีคา่ ธรรมเนียมในการโอนสัญญาติดมาด ้วยประมาณ 16 ล ้านเหรียญ ณ จุดที่
ทัง้ สิน
อุตสาหกรรมอยูท
่ จ
ี่ ด
ุ สูงสุด ค่าธรรมเนียมในการโอนสัญญาเสมือนเป็ นส่วนต่างระหว่างราคาสั่ง
ต่อกับราคาเรือในตลาด คณะกรรมการได ้ตัดสินใจสํารองการด ้อยค่าและตัดจําหน่ายทันที
่ มตลอดอายุการใช ้งานของเรือ ซึง่ จะทําให ้เรือมี
แทนทีจ
่ ะตัดจําหน่ายในรูปแบบของค่าเสือ
ต ้นทุนทีส
่ งู ขึน
้ ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงได ้มีการตัง้ บันทึกสํารองการด ้อยค่าของค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวมูลค่า 501 ล ้านบาท และตัดจําหน่ายทันทีในไตรมาสที่ 4/2555
นอกจากการตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการโอนสัญญาดังกล่าวแล ้ว ในช่วงไตรมาสที่
1/2555 บริษัทฯ ได ้บันทึกรายการพิเศษ 2 รายการทีเ่ ป็ นค่าใช ้จ่ายทางบัญชี และการตัง้
สํารองการด ้อยค่าของสินทรัพย์ โดย ส่วนรายการแรก เป็ นการบันทึกค่าใช ้จ่ายทางบัญชี
จํานวน 209 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นการตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู ้ร่วมเพือ
่ มาขยาย
กองเรือจากหลายธนาคารทีไ่ ด ้จัดทําขึน
้ เมือ
่ ปี 2550 โดยระยะเวลาเบิกถอนได ้หมดอายุลงเมือ
่
เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงแม ้ว่าในปี 2551 BDI ได ้ดิง่ ลงอย่างรวดเร็ว แต่ราคาเรือ
Supramax ทัง้ แบบสั่งต่อใหม่และเรือมือสอง ไม่พงุ่ ลงตาม กลับรักษาระดับอยูท
่ ี่ 30-35 ล ้าน
เหรียญ ดังนั น
้ โทรีเซนจึงค่อนข ้างทีจ
่ ะระมัดระวังในการขยายกองเรือ และเลือกทีจ
่ ะเบิกเงินกู ้
มาเพียงแค่ 60 ล ้านเหรียญจากวงเงินกู ้ทัง้ หมด 360 ล ้านเหรียญ ซึง่ โดยทั่วไป ค่าธรรมเนียม
ในการจัดหาเงินกู ้และค่าผูกพันเงินกู ้จะถูกตัดจําหน่ายในช่วงอายุของเงินกู ้ ดังนัน
้ บริษัทฯ จึง
บันทึกการตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมวงเงินกู ้ในส่วนทีย
่ งั ไม่ได ้เบิกมาใช ้ออกทัง้ หมดในช่วงไตร
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มาส 1/2555 อย่างไรก็ด ี เมือ
่ นํ าอัตราดอกเบีย
้ ของเงินกู ้ทีเ่ บิกใช ้แล ้ว กับส่วนของ
ค่าธรรมเนียมในส่วนทีย
่ ังไม่เบิกมาใช ้มาเฉลีย
่ รวมกันแล ้ว ยังคงเป็ นอัตราทีต
่ ํา่ กว่าอัตรา
ดอกเบีย
้ เงินกู ้ในตลาดปั จจุบน
ั
ส่วนรายการทีส
่ องเป็ นการตัง้ สํารองการด ้อยค่าของสินทรัพย์สําหรับเครือ
่ งยนต์หลักของเรือ
้ เรือสัง่ ต่อ
บรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองจํานวน 199 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการยกเลิกคําสั่งซือ
ใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึง่ ในเวลาทีย
่ กเลิกนัน
้ เราได ้วางเงินมัดจําประมาณ 15 ล ้าน
เหรียญไว ้กับผู ้รับเหมาช่วง เพือ
่ สั่งผลิตเครือ
่ งยนต์หลักจํานวน 4 เครือ
่ งไปแล ้ว แต่ผู ้รับเหมา
กลับมีปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถผลิตและส่งมอบเครือ
่ งยนต์ตามทีต
่ กลงกันได ้
ถึงแม ้ว่า เรากําลังพยายามต่อรองกับผู ้รับเหมาเพือ
่ หาทางออกทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ให ้กับบริษัท แต่เพือ
่
่ งอืน
ป้ องกันความเสียหายและความเสีย
่ ๆ เราจึงเลือกทีจ
่ ะตัง้ สํารองการด ้อยค่าของสินทรัพย์
สําหรับเครือ
่ งยนต์ดงั กล่าว เพือ
่ รับรู ้มูลค่าทีแ
่ ท ้จริงของสินทรัพย์ตามราคาตลาด ณ ปั จจุบน
ั
ถ ้าแยกรายการพิเศษเหล่านี้ออกจากผลการดําเนินงาน จะพบว่า โทรีเซนชิปปิ้ งสามารถทํา
ผลงานผ่านจุดคุ ้มทุนได ้แล ้วในปี 2555

Global fleet growth
Global demand growth

20%

14.9%

15%

15.1%

11.7%

12.8%

10%
6.6%

6.5%

6.2%

5%

5.9% 5.5% 5.8% 5.5%

2014e

2013e

‐5%

2012e

2011

2010

2009

‐1.8%

2.0%

2015e

2.5%

0%

ว ัฎจ ักรขาลง จะนําซึง่ โอกาสในการลงทุน
กองเรือโลกน่าจะยังคงเติบโตสูงกว่าความต ้องการในการขนส่งในตลาดอีกอย่างน ้อย 2 ไตร
มาส ดังนัน
้ ค่าระวางเรือน่าจะยังคงอยูใ่ นระดับตํา่ เช่นนี้ตอ
่ ไป ซึง่ จะทําให ้มีการปลดระวางเรือ
่ ป
ี่ ระมาณ 6% ของ
เพิม
่ ขึน
้ มาร์ซอฟต์ได ้รายงานว่า ในปี 2555 อัตราการปลดระวางเรือ อยูท
กองเรือทั่วโลก
จากรายงานของมาร์ซอฟต์ มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะค่อยๆ ฟื้ นตัวกลับขึน
้ มาในปี
หน ้า และอัตราการเติบโตจะทยอยดีขน
ึ้ ตัง้ แต่ปี 2557-2559 ซึง่ จะมีผลทําให ้การเติบโตของ
อุปสงค์ในการขนส่งสินค ้าอยูป
่ ระมาณ 5-6% ต่อปี โดยจะมีประเทศจีนและประเทศกําลัง
พัฒนาในเอเชียเป็ นผู ้นํ า สําหรับประเทศจีน คาดว่า อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กจะโตขึน
้ 4%
ในปี หน ้า และจะทําให ้มีการนํ าเข ้าสินแร่เหล็กเพิม
่ ขึน
้ 6% เนือ
่ งจากราคาสินแร่เหล็กในตลาด
่ งู กว่า
ระหว่างประเทศอยูท
่ ี่ 120 เหรียญต่อตัน ทําให ้เหมืองในประเทศจีนซึง่ มีต ้นทุนทีส
้ เพลิงเผาหม ้อ
แข่งขันไม่ได ้ มาร์ซอฟต์ ยังคาดการณ์ตอ
่ ไปว่า การนํ าเข ้าถ่านหินทีใ่ ช ้เป็ นเชือ
นํ้ า (steam coal) ของประเทศจีนจะเติบโตขึน
้ ประมาณ 15-16% ในปี หน ้า ด ้วยต ้นทุนของ
การจัดหาในตลาดระหว่างประเทศลดลงกระตุ ้นให ้เกิดการนํ าเข ้าเพิม
่ ขึน
้ ในขณะที่ ความ
ต ้องการใช ้เรือทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย จะเกิดจากการนํ าเข ้าถ่านหินของ
อินเดีย ขณะเดียวกัน มาร์ซอฟต์ ยังคาดการณ์วา่ ความต ้องการใช ้เหล็กในเกาหลีและไต ้หวัน
จะเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ จะส่งผลให ้การนํ าเข ้าสินแร่เหล็กในภูมภ
ิ าคนี้เพิม
่ ขึน
้
ในด ้านอุปทาน มีการคาดการณ์วา่ จะมีการส่งมอบเรือในช่วงสองไตรมาสข ้างหน ้านี้ ยังคงสูง
อย่างไรก็ด ี เมือ
่ รวมตัวเลขการปลดระวางเรือทีค
่ าดว่า จะเพิม
่ ขึน
้ ในปี 2556 แล ้ว มาร์ซอฟต์
มองว่า กองเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองจะเติบโตช ้าลงเหลือเพียงแค่ปีละ 6-7% ในปี 2556
ซึง่ เป็ นอัตราทีส
่ งู กว่าการเติบโตของอุปสงค์เพียงเล็กน ้อย
ในขณะเดียวกัน การสัง่ ต่อเรือใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2555 ลดลงต่อเนือ
่ ง
เหลือเพียง 2.7 ล ้าน DWT ซึง่ ตลอดทัง้ ปี 2555 มีการสั่งต่อเรือใหม่เพียง 12.8 ล ้าน DWT
่ ํา่ ทีส
่ ด
ุ นั บตัง้ แต่ปี 2544 และมีผลทําให ้ยอดรวมการสั่งต่อเรือใหม่
ซึง่ เป็ นอัตราการขยายตัวทีต
ลดกลับไปเหลือเพียง 22% ของปริมาณกองเรือโลกทัง้ หมดทีม
่ อ
ี ยู่ ซึง่ เป็ นยอดรวมการสัง่ ต่อ
ทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ นับตัง้ แต่ปี 2549 จากยอดสัง่ ต่อทีเ่ คยสูงสุดถึง 75% ในปี 2551
ผลของการลดตํา่ ลงอย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือ ทําให ้เกิดการปรับโครงสร ้างหนี้มากขึน
้ ซึง่
นํ ามาซึง่ โอกาสในการลงทุน เพราะราคาเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองน่าจะลดลงเข ้าใกล ้จุด
ตํา่ สุดในอีก 6-12 เดือนข ้างหน ้านี้ โทรีเซน ชิปปิ้ ง จะยังคงเดินหน ้าดําเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด ้วยการบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบ ในขณะเดียวกันก็จะมองหา
จังหวะและโอกาสในการขยายกองเรือ เพือ
่ สร ้างความได ้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว
รายได้ปิโตรลิฟต์ลดลงเล็กน้อย แต่ย ังคงแข็งแกร่ง
ผลงานของปิ โตรลิฟต์ในปี 2555 นีล
้ ดลงเล็กน ้อย โดยในช่วงครึง่ ปี หลัง รายได ้ลดลง
เนือ
่ งมาจากการเข ้าซ่อมอูแ
่ ห ้งของเรือสองลํานานกว่ากําหนด เนือ
่ งมาจากสภาพอากาศทําให ้
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การซ่อมดําเนินไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนัน
้ ยังมีเรืออีก 1 ลําเข ้าซ่อมอูแ
่ ห ้งในไตรมาสนี้
จึงทําให ้รายได ้รวมในปี 2555 ลดลงเล็กน ้อย อย่างไรก็ด ี EBITDA ทัง้ ในภาพรวมการ
ดําเนินงานและส่วนแบ่งผลกําไรยังคงแข็งแกร่ง และปิ โตรลิฟต์ยังคงเป็ นหนึง่ ในธุรกิจ
ตัวอย่างของกระจายการลงทุนทีป
่ ระสบความสําเร็จ มีสว่ นแบ่งกําไรให ้กับ TTA ในอัตราส่วนที่
สูงทีส
่ ด
ุ และมีผลตอบแทนการลงทุนอยูท
่ ี่ 12% ในปี 2555
ในช่วงปี 2555 ปิ โตรลิฟต์มก
ี องเรือทีท
่ ันสมัยอายุเฉลีย
่ เพียงแค่ 10 ปี ทีป
่ ระกอบไปด ้วย เรือ
บรรจุและขนส่งนํ้ ามันและก๊าซปิ โตรเลียมจํานวน 10 ลํา และเรือบรรทุกก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
อีก 2 ลํา โดยกองเรือนีม
้ ข
ี ด
ี ความสามารถในการบรรจุรวมทีป
่ ระมาณ 41 ล ้านลิตร ในการขนส่ง
้ เพลิง ปิ โตรเลียมกลั่น และก๊าซแอลพีจี ไปยังท่าเรือ และสถานีสําคัญต่างๆ ทั่วหมู่
นํ้ ามันเชือ
เกาะฟิ ลป
ิ ปิ นส์
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Group Infrastructure Highlights






UMS บ ันทึกขาดทุนจากความพยายามในการเปิ ดโรงงานในสมุทรสาครใหม่อก
ี ครงั้
ขาดทุนน้อยลงชว่ ั คราวเนือ
่ งจากชะลอการขายถ่าน 0-5 มม.
ย ังคงมุง
่ มน
่ ั ทีจ
่ ะเปิ ดโรงงานสมุทรสาครอีกครงั้
บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกร่ง
้ ทีค
เพิม
่ พืน
่ ล ังสินค้าในเดือนมกราคม 2556
UMS บ ันทึกขาดทุนจากความพยายามในการเปิ ดโรงงานในสมุทรสาครใหม่อก
ี ครงั้
UMS ต ้องเผชิญกับสถานการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบเชิงลบต่อการดําเนินงานหลายเหตุการณ์
ด ้วยกันในช่วง 2 ปี ทผ
ี่ า่ นมา ส่วนใหญ่เป็ นเหตุการณ์ทเี่ กิดจากปั จจัยภายนอกทีบ
่ ริษัทไม่
สามารถควบคุมได ้ เหตุการณ์แรก คือ การทีน
่ ักเคลือ
่ นไหวด ้านสิง่ แวดล ้อมได ้ทําการฟ้ องร ้อง
ผู ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จนส่งผลให ้ผู ้ว่าราชการจังหวัดประกาศสัง่ ให ้ผู ้ประกอบการ
ถ่านหินทุกรายในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่วา่ จะปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานข ้อกําหนดทางด ้าน
่ งของ
สิง่ แวดล ้อมหรือไม่ หยุดดําเนินงานทันที ตัง้ เดือนกรกฎาคม 2554 ซึง่ ในคดีนี้ เป็ นเรือ
ผู ้ประกอบการบางรายทีไ่ ม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดมาตรฐานด ้านสิง่ แวดล ้อม แต่เรือ
่ งราวลุกลาม
ส่งผลกระทบถึงผู ้ประกอบการถ่านหินทุกรายในจังหวัดกลายเป็ นคนไม่ดไี ปด ้วย ต่อมา
แนวโน ้มของราคาถ่านหินทีล
่ ดตํา่ ลงอย่างต่อเนือ
่ งตัง้ แต่ปลายปี 2554 ก็สง่ ผลให ้การ
ดําเนินงานของ UMS ลดตํา่ ลง และสุดท ้ายเจอกับเหตุมหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่เมือ
่ ปลายปี ทผ
ี่ า่ น
มา ส่งผลให ้โรงงานอยุธยาต ้องปิ ดการดําเนินงานเป็ นการชัว่ คราว
ในเดือนธันวาคม 2554 ผู ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได ้ออกคําสัง่ ตัง้ เงือ
่ นไข 3 ประการ
สําหรับ UMS ในการพิจารณาอนุญาติให ้กลับมาเปิ ดโรงงานทีส
่ มุทรสาครอีกครัง้ คือ 1) ให ้ขน
ย ้ายสต็อคถ่านหินขนาด 0-5 มม ทัง้ หมดออกจากพืน
้ ที่ 2) ปรับปรุงท่าเทียบเรือและพืน
้ ของ
คลังสินค ้า และ 3) ปรับปรุงระบบกําจัดนํ้ าเสีย ซีง่ ต่อมา สืบเนือ
่ งจากเงือ
่ นไขทัง้ 3 ข ้อ UMS
จึงได ้เร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม.ไปยังโรงงานปูนในจังหวัดสระบุรใี นช่วงเดือนธันวาคม
2554 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 ในขณะทีโ่ รงงานทีอ
่ ยุธยาก็ดําเนินการผลิตและส่งถ่านหินคัด
ขนาดกลับมาให ้ลูกค ้าในแถบจังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ การดําเนินการข ้ามพืน
้ ทีข
่ ้ามจังหวัดใน
ลักษณะนีไ
้ ด ้ก่อให ้เกิดต ้นทุนค่าขนส่งทีส
่ งู มาก จึงทําให ้ UMS มีผลการดําเนินงานทีข
่ าดทุน
ติดต่อกันในสามไตรมาสทีผ
่ า่ นมา นอกจากนี้ UMS ยังต ้องแบกภาระในการดําเนินกิจการผ่าน
โรงงานทีอ
่ ยุธยาเพียงโรงงานเดียว แทนทีจ
่ ะสามารถดําเนินงานไปพร ้อมๆ กันทัง้ สองโรงงาน
ซึง่ จะทําให ้ควบคุมต ้นทุนได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
่ งจากชะลอการขายถ่าน 0-5 มม.
ขาดทุนน้อยลงชว่ ั คราวเนือ
้ ประมาณ 319,000 ตัน ลดลงประมาณ 26%
UMS ขายถ่านหินในไตรมาสที่ 4/2555 ไปทัง้ สิน
เทียบกับปริมาณทีข
่ ายได ้ในไตรมาสที่ 3/2555 อย่างไรก็ตาม ผลการขาดทุนของ กําไรก่อน
หักดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) ได ้ลงลงอย่างมากเมือ
่ เทียบไตรมาสต่อไตรมาส เป็ นติดลบที่ 12
ล ้านบาท เหตุผลหลักทีร่ ายได ้ลดลงและมีผลขาดทุนทีน
่ ้อยลงของ UMS นัน
้ เนือ
่ งมาจากมี
การขนส่งถ่านหินขนาด 0-5 มม. ทางรถบรรทุกไปขายทีจ
่ ังหวัดสระบุร ี แค่ประมาณ 56,000
ตันเท่านัน
้ ในช่วงไตรมาสที่ 4/2555 เทียบกับ 126,000 ตัน ในไตรมาสที่ 3/2555 ดังนัน
้ จะ
ทําให ้ผลขาดทุนจากการขายนัน
้ ลดลง (อาทิ ต ้นทุนการขนส่งทีล
่ ดลง) ในช่วงไตรมาสนี้
UMS' quarterly sales volume
500

Other sizes NL

Other sizes SS

(Thousand Tonnes)
0‐5mm NL
0‐5mm SS

400
300

flooding

200
100
0
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UMS' income statement*
Baht millions

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

4QFY11

891
767
124
14%
117
7
1%
(7)

3QFY12

1,013
928
85
8%
128
(43)
‐4%
(60)

4QFY12

826
714
112
14%
113
(1)
0%
(12)

%yoy

%qoq

‐7%
‐7%
‐10%
0%
‐4%
‐108%
‐1%
‐74%

‐18%
‐23%
32%
5%
‐12%
99%
4%
80%

*as consolidated on TTA's P&L
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ในไตรมาส 4/2555 บริษัทได ้ตัดสินใจทีจ
่ ะชะลอการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ของโรงงาน
สมุทรสาครเป็ นการชัว่ คราว ในขณะทีค
่ ณะทํางานก็ได ้มีการเจรจาหาหนทางแก ้ไขปั ญหาการ
ขนส่งถ่านหินไปยังจังหวัดสระบุร ี จึงได ้เกิดแนวคิดการขนส่งทางเรือ Barge ซึง่ จะเป็ นวิธท
ี ท
ี่ ํา
ให ้สามารถขนส่งสินค ้าได ้ในปริมาณทีม
่ ากขึน
้ ต่อเทีย
่ ว ในขณะทีต
่ ้นทุนค่าขนส่งก็จะลดลง
อย่างไรก็ตาม จากการทีไ่ ด ้มีการพูดคุยกับผู ้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการหลายแห่ง
มีการตกลงกันว่า UMS ไม่ควรทําการขนส่งถ่านหิน ทางเรือ Barge ในเวลานี้ ดังนั น
้ เพือ
่ ที่
่ นไขทัง้ 3 ประการตามทีผ
่ ู ้ว่าราชการจังหวัดได ้ออกคําสัง่ มาใน
ดําเนินการให ้เป็ นไปตามเงือ
ตอนแรกนัน
้ UMS ยังคงต ้องขนย ้ายสต๊อกถ่านหินขนาด 0-5 มม. ทีย
่ ังเหลืออยู่ ประมาณ
180,000 ตัน ทางรถบรรทุก ให ้แล ้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นี้ จากนั น
้ จึงจะเริม
่
กระบวนการเปิ ดโรงงานใหม่อก
ี ครัง้
แม ้ว่าผลขาดทุนจากการดําเนินงานปกติจะลดลงในไตรมาสที่ 4/2555 UMS ได ้รายงานผล
การขาดทุนสุทธิทเี่ พิม
่ ขึน
้ ในไตรมาสนี้ จากการตัง้ ค่าเผือ
่ มูลค่าทีจ
่ ะได ้รับคืนของสินค ้า
คงเหลือ จํานวน 107 ล ้านบาท ในไตรมาสที่ 4/2555 เนือ
่ งจากราคาถ่านหินโลกตกตํ่าลง
ในช่วงปี 2555 ซึง่ จะสะท ้อนถึงราคาขายของสินค ้าคงเหลือทีค
่ าดการณ์ในอนาคต
UMS: Receivables vs. Inventories

Jun‐12

Sep‐12

Dec‐11

Jun‐11

Inventories, net

Sep‐11

Mar‐11

Sep‐10

Dec‐10

Trade receivables, net

Mar‐12

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

ย ังคงมุง
่ มน
่ ั ทีจ
่ ะเปิ ดโรงงานสมุทรสาครอีกครงั้
คณะทํางานยังคงทํางานอย่างใกล ้ชิดร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเจรจาหาหนทาง
ร่วมกับผู ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในการทําให ้โรงงานสมุทรสาครกลับมาเปิ ดอีกครัง้
่ ๆ บริษัทฯ
ทันทีทโี่ รงงานสมุทรสาครได ้กลับมาเปิ ดใหม่อก
ี ครัง้ หรือมีแนวทางการแก ้ไขอืน
คาดว่า UMS จะกลับมาทํากําไรได ้อย่างรวดเร็ว เนือ
่ งจากมีผู ้ต ้องการใช ้ถ่านหินจํานวนมาก
ในจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ โรงงานแปรรูปอาหาร
การเร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. ช่วยให ้การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ UMS ดีขน
ึ้
เนือ
่ งจากการแปลงสินค ้าคงเหลือให ้กลับมาเป็ นเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ในงบดุล
ของ UMS พบว่า มูลค่าสินค ้าคงคลังเหลืออยูท
่ รี่ ะดับ 1,087 ล ้านบาท ลดลง 42% จากยอด
สูงสุดทีร่ ะดับ 1,880 ล ้านบาท เมือ
่ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2554 โดยมีการตัง้ ยอดรับการค ้าอยูท
่ ี่
้ เดือนมิถน
639 ล ้านบาท ลดลงจาก 859 ล ้านบาท ณ สิน
ุ ายน 2555
บาคองโค ผลประกอบการแข็งแกร่ง
บาคองโคยังคงมีผลการดําเนินงานทีแ
่ ข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4/2555 ด ้วยอัตรา
การเติบโตของกําไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) ทีส
่ งู ถึง 53% เมือ
่ เทียบกับปี ก่อน แต่
ผลการดําเนินงานเมือ
่ เทียบไตรมาสต่อไตรมาสนัน
้ ลดลง โดยหลักๆ มาจากปริมาณการขายที่
สูงผิดปกติในไตรมาสที่ 3/2555 เนื่องจากอุปสงค์ในสินค ้าสินค ้ากักไว ้จากไตรมาสที่ 2/2555
้ ปุ๋ย
เป็ นผลมาทีเ่ กษตรกรชาวเวียตนามตอนใต ้รอจนนาทีสด
ุ ท ้ายจึงจะซือ
แม ้ว่าบาคองโคจะได ้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวันหยุดยาวในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2555
บาคองโคมียอดขายปุ๋ยถึง 189,900 ตัน ลดลงเพียงเล็กน ้อยจาก 190,500 ตันในปี 2554 มี
การเน ้นทีก
่ ารส่งออกให ้มากขึน
้ เพือ
่ ชดเชยกับความต ้องการปุ๋ย NPK ในท ้องถิน
่ ทีล
่ ดลง ดังนัน
้
ปริมาณทีส
่ ง่ ออกจะมากกว่าเป็ นเท่าตัว จาก 28,600 ตัน เป็ น 60,700 ตัน ในปี 2554 และ ปี
2555 ตามลําดับ

Sales volume (Tonnes)

79
39

48,800

47

61,800

50,600

46,000

46,300

41

51,400

Baht millions
63

35,800

76

93

46,300

64

Baconco's income statement*

EBIT (Baht millions)

1QFY11 2QFY11 3QFY11 4QFY11 1QFY12 2QFY12 3QFY12 4QFY12
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Total Revenues
Total costs
Gross profits
%Gross margins
SG&A
EBITDA
%EBITDA margins
EBIT

4QFY11

794
726
69
9%
27
41
5%
41

3QFY12

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

4QFY12

865
770
95
11%
29
66
8%
63

%yoy

9%
6%
39%
2%
6%
60%
2%
53%

%qoq

‐17%
‐16%
‐25%
‐1%
0%
‐32%
‐2%
‐32%

*as consolidated on TTA's P&L
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนก ันยายน 2555
Gross margins
12.2%
9.9%

3QFY12

1QFY12

4QFY11

3QFY11

2QFY11

1QFY11

8.6% 9.2%

2QFY12

11.3%

11.0%

4QFY12

13.8% 14.3%

บาคองโคได ้พยายามทีจ
่ ะปรับปรุงกําไรขัน
้ ต ้นให ้ดีขน
ึ้ ตลอดมา ราคาของวัตถุดบ
ิ ยังคง
ปรับตัวขึน
้ อย่างต่อเนื่อง บาคองโคสามารถทีจ
่ ะปรับราคาขายให ้สูงขึน
้ ตามไปได ้บ ้าง ประกอบ
กับการใช ้วัตถุดบ
ิ ในประเทศ ประมาณ 60% โดยใช ้ความได ้เปรียบของต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ทีย
่ ังคง
ตํา่ อยูม
่ าเป็ นตัวช่วยด ้วย เพือ
่ ช่วยพยุงอัตรากําไรขัน
้ ต ้น
สําหรับปี 2555 บาคองโคสร ้างผลกําไรสุทธิให ้กับ TTA จํานวน 204 ล ้านบาท คิดเป็ น
ผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 55% นับเป็ นการลงทุนในการกระจายธุรกิจทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ อีกแห่ง
หนึง่ ของ TTA
้ ทีค
เพิม
่ พืน
่ ล ังสินค้าในเดือนมกราคม 2556
้ ทีด
ในไตรมาสที่ 2/2555 บาคองโคได ้ใช ้เงินสดจากการดําเนินงานซือ
่ น
ิ เพิม
่ เติมขนาด
50,000 ตารางเมตร และได ้รับมอบกรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ ผืนนั น
้ เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้วในเดือน
พฤษภาคมทีผ
่ า่ นมา โดยพืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าประมาณ 27,000 ตารางเมตรมีกําหนดเปิ ดใช ้งานใน
เดือนมกราคม 2556 มีความจุถงึ 100,000 เมตริคตัน โดยแบ่งเป็ นสินค ้าบรรจุภัณฑ์ และ
สินค ้าเทกอง 80,000 ตัน และเป็ นคอนเทนเนอร์ ท่อ และ เหล็กอีก 20,000 ตัน ทัง้ นี้ ลูกค ้า
ได ้เริม
่ มีการจองพืน
้ ทีใ่ นคลังสินค ้าเป็ นการล่วงหน ้าแล ้ว ในปั จจุบัน พืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าทุกแห่ง
ของบริษัทในเครือของ TTA ในเวียดนามมียอดการใช ้งานเต็มกว่า 90%
ปริมาณอุปสงค์ของการให ้บริการโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนามตอนใต ้ยังคงเพิม
่ ขึน
้ ดังนัน
้
การให ้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรจึงถือเป็ นกลยุทธ์สําคัญของ TTA ในประเทศเวียดนาม
ตอนใต ้ โทรีเซน วินามา โลจิสติกส์, บาคองโค, และบาเรียเซเรส เป็ นส่วนผสมทีล
่ งตัว และ
ทําให ้กลุม
่ บริษัทนี้ กลายเป็ นผู ้ให ้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการทีส
่ ามารถให ้บริการขนส่ง
ทางบกและทางทะเล คลังสินค ้า พืน
้ ทีบ
่ รรจุภัณฑ์ การส่งสินค ้า และกระบวนการทางศุลกากร
โดยบริการโลจิสติกส์เหล่านีเ้ ป็ นตัวสนับสนุนการขยายตัวของท่าเรือนํ้ าลึกบาเรียเซเรสที่ TTA
้ 20% โดยในปี 2555 นี้ บาเรีย เซเรส มีสว่ นแบ่งกําไรให ้ TTA ทัง้ สิน
้ 29
ถือหุ ้นอยูท
่ งั ้ สิน
ล ้านบาท หรือคิดเป็ นผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 8%
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ผลประกอบการประจําปี ของรอบปี บ ัญช ี 2555
เดือนตุลาคม 2554 – เดือนก ันยายน 2555

Group Energy Highlights






เมอร์เมดพลิกกล ับมาโชว์ผลงานทีด
่ ข
ี น
ึ้
้
เริม
่ ต้นทําผลงานได้ดใี นช่วงทีอ
่ ต
ุ สาหกรรมกําล ังอยูใ่ นช่วงขาขึน
ตลาดเรือขุดเจาะแบบท้องแบนปร ับต ัวในทิศทางทีด
่ ข
ี น
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง
ตลาดเรือขุดเจาะแบบสามขา ย ังคงสดใส
่ ารปร ับโครงสร้าง
โครงการเหมืองถ่านหินทีฟ
่ ิ ลิปปิ นส์จะต้องเข้าสูก
เมอร์เมดพลิกกล ับมาโชว์ผลงานทีด
่ ข
ี น
ึ้
้ 5,714 ล ้านบาท เพิม
ในช่วงปี งบประมาณ 2555 เมอร์เมดมีรายได ้รวมทัง้ สิน
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น
3% รายได ้ในส่วนของธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะลเพิม
่ ขึน
้ 3% จากปี ทผ
ี่ า่ นมา ถึงแม ้ว่า อัตราการ
ใช ้ประโยชน์ของเรือวิศวกรรมใต ้ทะเลจะลดลงเหลือเพียง 68.2% ในไตรมาส 4/2555 ซึง่ ใน
ความเป็ นจริงแล ้ว รายได ้ของธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเลในไตรมาสนี้สงู กว่าไตรมาสทีผ
่ า่ นมา
เล็กน ้อยเนือ
่ งจากสามารถนํ าเรือไปให ้บริการในน่านนํ้ าทีส
่ ามารถเรียกอัตราค่าจ ้างรายวันได ้สูง
กว่า ส่วนของธุรกิจขุดเจาะรายได ้เพิม
่ สูงขึน
้ 5% เพราะเรือ MTR-1 ได ้สัญญาเป็ นเรือ
สนับสนุนการทํางานนอกชายฝั่ งในแถบทะเลอินโดนีเซียตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมทีผ
่ า่ นมา
หลังจากทีไ่ ม่ได ้มีงานมาเป็ นเวลาปี เศษ

*as consolidated on TTA's P&L

FY11

59.0%

55.3%

FY12

Oct ‐ Dec

Jan ‐ Mar

Apr ‐ Jun

Jul ‐ Sep

1Q

2Q

3Q

4Q

*Utilisation rate per calendar days

99.1%

68.2%

76.3%
44.6%

38.5%

49.9%

78.3%

41.7%

3%
‐4%
19%
45%
7%
138%

Rig utilisation rate

63.6%

5,714
3,770
1,944
1,358
24%
603

FY12

89.4%

5,543
3,912
1,631
939
17%
253

FY11

75.7%

%yoy

51.9%

FY12

49.2%

Total Revenues
Total costs
Gross profits
EBITDA
%EBITDA margins
EBIT

Subsea vessel utilisation rate
FY11

49.9%

Mermaid's income statement*
Baht millions

Oct ‐ Dec

Jan ‐ Mar

Apr ‐ Jun

Jul ‐ Sep

1Q

2Q

3Q

4Q

*Utilisation rate per calendar days

อย่างไรก็ด ี กําไรของเมอร์เมดในปี งบประมาณ 2555 ปรับตัวดีขน
ึ้ อย่างมาก กําไรเบือ
้ งต ้น
เพิม
่ ขึน
้ 19% เป็ น 1,944 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการต ้นทุนค่าใช ้จ่ายและ
โครงการต่างๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
้ ซึง่ เมือ
่ รวมผลของกําไรเบือ
้ งต ้นทีม
่ ก
ี าร
่ มราคา ทําให ้ EBITDA ของเมอร์เมดพลิก
เพิม
่ ขึน
้ อย่างมีนัยสําคัญ เข ้ากับการลดลงของค่าเสือ
กลับมาเป็ นบวกในปี นี้
้
เริม
่ ต้นทําผลงานได้ดใี นช่วงทีอ
่ ต
ุ สาหกรรมกําล ังอยูใ่ นช่วงขาขึน
เมอร์เมดได ้ทํางานอย่างหนักในปรับกลยุทธ์ให ้กับกองเรือวิศวกรรมใต ้ทะเล โดยมุง่ เน ้นหา
่ ลาดทีม
สัญญาให ้กับเรือทีม
่ ค
ี า่ ตอบแทนสูง และยังสามารถเจาะเข ้าสูต
่ อ
ี ต
ั ราการเติบโตสูงได ้
มากขึน
้ เช่นในแถบน่านนํ้ าตะวันออกกลาง และแอฟริกา
โดยในเดือนตุลาคม 2555 ทีผ
่ า่ นมา กิจการร่วมทุนระหว่างเมอร์เมด กับ บริษัท Zamil
Offshore Services Company (Zamil) ซึง่ เป็ นผู ้ให ้บริการงานบริการนอกชายฝั่ งและขุดเจาะ
ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในตะวันออกกลาง สามารถคว ้าสัญญาจ ้างงาน สํารวจ ซ่อมแซมและบํารุงรักษา
แท่นขุดเจาะ เป็ นเวลา 5 ปี มูลค่าขัน
้ ตํา่ 530 ล ้านเหรียญจากบริษัทนํ้ ามันแห่งซาอุดอ
ิ าระเบีย
(Saudi Aramco) ซึง่ เป็ นบริษัทนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติทใี่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลกได ้ โดยขอบเขต
ของสัญญาครอบคลุม การให ้บริการดํานํ้ าอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ การดํานํ้ าแบบ air/mixed gas
การดําสํารวจนํ้ าลึก ยานสําหรับสํารวจและตรวจสอบใต ้นํ้ า และงานซ่อมแซมบํารุงรักษาแท่น
ขุดเจาะ นอกจากนัน
้ ซาอุด ิ อรามโค ยังจะใช ้บริการเรือสนับสนุนการทํางานนอกชายฝั่ งอีก 4
ลํา และเรือสนับสนุนการทํางานของนักประดานํ้ าอีก 1 ลํา โดยเมอร์เมดจะนํ าเรือ MV
Mermaid Asiana ไปให ้บริการตามสัญญานี้ นอกจากนัน
้ เมอร์เมดและซับเทค ซึง่ เป็ นบริษัท
่ วชาญสูงจํานวนถึง
ในเครือของเมอร์เมดในตะวันออกกลาง จะจัดหานักประดานํ้ าทีม
่ ค
ี วามเชีย
110 คน พร ้อมยานสนับสนุนควบคุมด ้วย Remote จํานวน 3 ลํา และชุดแพคเกจดํานํ้ าลึกไว ้
คอยสับเปลีย
่ น
นอกจากนีใ้ นเดือนพฤศจิกายนนี้ บริษัท ซับเทค ซึง่ เป็ นบริษัทในเครือของเมอร์เมดในการ์ต ้า
ั ้ นํ า ซึง่
ก็ได ้สัญญาระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 25 ล ้านเหรียญจากบริษัทนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติชน
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ตามสัญญานี้ เมอร์เมดจะนํ าเรือ DPB เมอร์เมด สยาม ซึง่ เป็ นเรือท ้องแบนสําหรับสนุนการ
ทํางานของแท่นขุดเจาะ ไปคอยให ้บริการงานซ่อมแซม แก ้ไข ตามทีล
่ ก
ู ค ้าจะเรียก โดยจะ
ทํางานปี ละไม่เกิน 60-100 วัน ซึง่ สัญญาทัง้ สองฉบับ เป็ นตัวอย่างผลงานในการหาสัญญา
ระยะยาวและขยายธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเลของเมอร์เมดไปมากกว่าแถบน่านนํ้ าเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ ตลาดตะวันออกกลางเป็ นตลาดทีม
่ ก
ี ารเติบโตสูง และไม่ต ้องเผชิญกับฤดู
มรสุมเหมือนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ทําให ้สามารถให ้บริการได ้ตลอดทัง้ ปี
้ึ อย่างต่อเนือ
่ ง
ตลาดเรือขุดเจาะแบบท้องแบนปร ับต ัวในทิศทางทีด
่ ข
ี น
เนือ
่ งจากเรือขุดเจาะแบบท ้องแบนเป็ นเรือทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัวสูง และสามารถปฏิบต
ั งิ าน
ได ้เฉพาะในบางน่านนํ้ าเท่านัน
้ เช่น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ และแอฟริกาตะวันตก ซึง่ กว่า
75% ของกองเรือขุดเจาะท ้องแบนทั่วโลกจะทํางานอยุใ่ นแถบน่านนํ้ าเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และเมือ
่ ดูแนวโน ้มในอนาคตของตลาดเรือขุดเจาะท ้องแบน พบว่า เรือขุดเจาะทีอ
่ ายุไม่มากจะ
มีอต
ั ราการใช ้ประโยชน์ทส
ี่ งู ถึง 95% ในขณะทีอ
่ ต
ั ราการใช ้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะทีอ
่ ายุ
มากจะอยูท
่ ี่ 85% เรือขุดเจาะท ้องแบน MTR-1 ยังคงทําหน ้าทีเ่ ป็ นเรือสนั บสนุนการทํางาน
นอกชายฝั่ งอยูใ่ นอินโดนีเซีย จนกว่าจะครบสัญญาในช่วงไตรมาสที่ 2/2556 ในขณะทีเ่ รือ
MTR-2 เพิง่ จะครบสัญญาการทํางานในอินโดนีเซียเมือ
่ กลางเดือนพฤศจิกายนทีผ
่ า่ นมา และมี
กําหนดจะเข ้ารับการตรวจสภาพพิเศษตามระยะเวลาเป็ นเวลา 3-4 เดือน ซึง่ เมอร์เมดได ้เริม
่ ทํา
การตลาดเพือ
่ หางานให ้กับเรือ MTR-2 แล ้วหลังจากได ้รับการตรวจสภาพเป็ นทีเ่ รียบร ้อย ซึง่
เมอร์เมดกําลังมองหาโอกาสในตลาดเรือขุดเจาะท ้องแบน ซึง่ มีรายงานว่า เรือประเภทนี้กําลัง
เป็ นทีต
่ ้องการในตลาดโลก เนือ
่ งจากจํานวนเรือทีพ
่ ร ้อมให ้บริการมีไม่เพียงพอ ซึง่ มีแนวโน ้ม
ว่า อัตราการใช ้ประโยชน์ของเรือประเภทนีน
้ ่าจะทรงตัวอยูใ่ นระดับสูงเช่นนี้ตอ
่ ไปอีกหลายปี
ตลาดเรือขุดเจาะแบบสามขา ย ังคงสดใส
ความต ้องการใช ้งานโดยรวมของเรือขุดเจาะแบบสามขา (jack-up rig) ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูง ในทั่ว
ทุกภูมภ
ิ าคยังมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก อัตราการใช ้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะแบบสามขารุ่นใหม่ๆ
ทีส
่ ร ้างขึน
้ หลังปี 2553 ทีม
่ ข
ี นาดความลึกของขากว่า 300 ฟุตทัว่ โลก ยังคงสูงกว่า 95%
บริษัทนํ้ ามันต่างๆ ยังคงเลือกทีจ
่ ะใช ้บริการเรือรุน
่ ใหม่ๆ ทีม
่ ข
ี ด
ี ความสามารถทางเทคนิค และ
มีความคล่องตัวในการปฏิบต
ั งิ านทีส
่ งู กว่าเรือรุน
่ เก่าๆ ซึง่ พัฒนาการของตลาดโดยรวมในภาค
ธุรกิจนี้ ยังคงมีแนวโน ้มเป็ นบวก ไม่วา่ จะเป็ นในเชิงของความต ้องการใช ้งาน อัตราการใช ้
ประโยชน์ ระยะเวลาในการจ ้างงานของสัญญา และอัตราค่าจ ้างรายวัน
ในเดือนตุลาคมทีผ
่ า่ นมา บริษัทเอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ (“AOD”) ซึง่ เมอร์เมดถือหุ ้นอยู่
33.75% ก็สามารถหาสัญญาจ ้างงานให ้กับเรือ AOR-1 ซึง่ เป็ นเรือขุดเจาะแบบสามขาทีม
่ ี
คุณสมบัตเิ ฉพาะตัวสูงลําทีห
่ นึง่ จากจํานวนทัง้ หมดสามลําที่ AOD สัง่ ต่อไว ้ได ้ โดยสัญญานี้
เป็ นสัญญาการจ ้างงานจาก Saudi Aramco ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าสูงถึง 197 ล ้านเหรียญ (หรือคิดเป็ น
อัตราจ ้างงานรายวันที่ 180,000 เหรียญต่อวัน) ซึง่ ยังไม่รวมค่าเคลือ
่ นย ้ายดัดแปลงเรืออีก
39.5 ล ้านเหรียญด ้วย มีระยะเวลาจ ้างงานนาน 3 ปี พร ้อมเงือ
่ นไขในการขยายสัญญาต่อไปอีก
1 ปี โดยซีดริลจะทําหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของ AOD ในการบริหารจัดการเรือลํานี้ ทัง้ นี้ AOR-1
กําลังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร ้างทีอ
่ ู่ Keppel FELS ในสิงคโปร์ และมีกําหนดจะไปเริม
่
ปฏิบต
ั ก
ิ ารในตะวันออกกลางในเดือนมิถน
ุ ายน 2556 ส่วนเรืออีก 2 ลําคือ AOR-2 และ AOR3 ก็กําลังอยูร่ ะหว่างก่อสร ้าง และมีกําหนดส่งมอบในปี 2556 เช่นเดียวกัน
เมอร์เมดเลือกจังหวะการลงทุนใน AOD ได ้อย่างดี และกําลังได ้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
เนือ
่ งจากเรือทีส
่ งั่ ต่อไว ้ สามารถส่งมอบได ้ทันเวลาในช่วงเวลาทีเ่ รือขุดเจาะแบบสามขาทีม
่ ี
คุณภาพสูงกําลังเป็ นทีต
่ ้องการของตลาดอย่างมาก เนือ
่ งจากจํานวนเรือทีม
่ ใี ห ้บริการมีจํานวน
้ หุ ้นของ AOD ไป
จํากัด และซีดริลก็ได ้มองเห็นโอกาสทีน
่ ่าสนใจในตลาดนี้ จึงได ้ทําการซือ
ั ส่วนการถือหุ ้นใน AOD เพิม
่ เป็ น 64.23% ซึง่
เมือ
่ วันที่ 25 ตุลาคมทีผ
่ า่ นมา ทําให ้ซีดริลมีสด
้ หุ ้นจํานวนทีเ่ หลือทัง้ หมดในราคาหุ ้นละ 28.70 นอร์เวย์โครห์น
เข ้าข่ายต ้องทําคําเสนอซือ
NOK (หรือประมาณ 5 เหรียญต่อหุ ้น) ซึง่ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายนทีผ
่ า่ นมา ซีดริลมีหุ ้น AOD
้ 65.94%
รวมทัง้ สิน
์ ะต้องเข้าสูก
่ ารปร ับโครงสร้าง
โครงการเหมืองถ่านหินทีฟ
่ ิ ลิปปิ นสจ
จากการที่ SERI มีสํารองถ่านหินทีม
่ ค
ี า่ ความร ้อนสูง ประกอบกับแนวโน ้มในการเติบโตของ
ธุรกิจ เมือ
่ ช่วงปลายปี 2554 TTA (ผ่าน Soleado) ได ้ตัดสินใจลงทุนตรงใน SERI เป็ นมูลค่า
25.3 ล ้านเหรียญโดยใช ้เงินสด 5 ล ้านเหรียญ และแปลงหนีจ
้ ํานวน 20.3 ล ้านเหรียญเป็ นทุน
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ั ส่วนการถือครอง
ซึง่ การดําเนินการดังกล่าว จะทําให ้ Soleado ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ ทีม
่ ส
ี ด
ั ส่วนการถือครองหุ ้นรวมทุกประเภท 45.79% และมีสว่ นแบ่ง
หุ ้นสามัญทั่วไป 40% มีสด
ผลประโยชน์ในทางธุรกิจ 47% การแปลงหนี้เป็ นทุนนีเ้ ป็ นการเสริมความแข็งแกร่งให ้ SERI
สามารถนํ ามาซึง่ ผลตอบแทนในอนาคต
อย่างไรก็ด ี แผนการดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได ้ตามทีไ่ ด ้วางไว ้ เนื่องจากคณะกรรมการ
กํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของฟิ ลป
ิ ปิ นส์ ให ้ความเห็นว่าต ้องปรับโครงสร ้างการถือหุ ้นจากที่
SERI Soleado และผู ้ถือหุ ้นอืน
่ เสนอ เพราะต ้องรอการตีความทางกฎหมายเกีย
่ วกับข ้อจํากัด
ในการถือหุ ้นของนั กลงทุนต่างชาติทถ
ี่ อ
ื หุ ้นในบริษัททีป
่ ระกอบกิจการเหมืองถ่านหินใน
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ จากการทีพ
่ ันธมิตรทุกรายไม่สามารถเพิม
่ ทุนเพือ
่ สนับสนุนการดําเนินงานและการ
ขยายกิจการ จึงทําให ้ SERI ยังผลิตถ่านหินอยูใ่ นระดับทีต
่ ํา่ กว่าจุดคุ ้มทุน เพือ
่ ป้ องกันความ
่ งและความเสียหายทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ในอนาคต จึงได ้มีการตัง้ บันทึกสํารองล่วงหน ้าเผือ
่ หนี้
เสีย
สูญสําหรับวงเงินกู ้ทีเ่ คยปล่อยให ้ก่อนหน ้านี้ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็จะเร่งหาพันธมิตรรายอืน
่
มาลงทุนใน SERI เพือ
่ ทําให ้บริษัทกลับมาเติบโตตามแผนงานทีว่ างไว ้
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The Corporate
ปั จจุบน
ั TTA เป็ นบริษัททีป
่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นเพือ
่ การลงทุนในธุรกิจทีส
่ ําคัญ 6 ธุรกิจ เรามีนโยบายในการกลับเข ้าไป
พิจารณามูลค่ายุตธิ รรมของการลงทุนทีแ
่ สดงไว ้ในงบการเงินเป็ นประจํา ซึง่ คณะกรรมการของบริษัทจะคอยตรวจสอบและพิจารณา
มูลค่าการลงทุนในแต่ละธุรกิจอย่างสมํา่ เสมอ
UMS ซึง่ เป็ นหนึง่ ในธุรกิจหลักที่ TTA ได ้เข ้าไปลงทุน ได ้เผชิญกับเหตุการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินงานหลาย
สถานการณ์อย่างต่อเนือ
่ งในช่วง 2 ปี ทผ
ี่ า่ นมา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสถานการณ์ทอ
ี่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึง่ สาเหตุหลักที่
ทําให ้ UMS มีผลการดําเนินงานทีแ
่ ย่ลง ก็คอ
ื การทีส
่ ายการผลิตของโรงงานสมุทรสาครต ้องหยุดดําเนินการมาเป็ นเวลานานกว่า 12
เดือน และอาจจะต ้องเป็ นเช่นนีต
้ อ
่ ไปอีกระยะหนึง่ จึงส่งผลให ้ UMS ต ้องย ้ายฐานการผลิตไปอยูท
่ โี่ รงงานอยุธยาแทนทีจ
่ ะสามารถ
ดําเนินการได ้ 2 โรงงานตามทีค
่ วรจะเป็ น
้
่ ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได ้ล่วงหน ้าเมือ
่ ตอนทีต
่ ด
ั สินใจเข ้าไปซือ
สถานการณ์ดังกล่าว เป็ นสิง่ ทีฝ
กิจการของ UMS ในปี 2552 ซึง่ ตลอดเวลาทีผ
่ า่ นมา UMS เองได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานเกีย
่ วกับการควบคุมสิง่ แวดล ้อมอย่างเคร่งครัด
หรือดีกว่าทีม
่ าตรฐานทีก
่ ําหนดไว ้ ดังนั น
้ จึงเป็ นเหตุการณ์ทไี่ ม่ยต
ุ ธิ รรมสําหรับ UMS ทีต
่ ้องพลอยถูกสัง่ ให ้หยุดกระบวนการผลิต
เหมือนผู ้ประกอบการรายอืน
่ ๆ
่ งในการทีจ
เมือ
่ พิจารณาถึงความเสีย
่ ะทําให ้โรงงานทีส
่ มุทรสาครสามารถกลับมาเปิ ดดําเนินการได ้อย่างถาวรอีกครัง้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงขอให ้มีการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของการลงทุนใน UMS เมือ
่ ช่วงกลางปี ทผ
ี่ า่ นมา ซึง่ ตามมาตรฐานการบัญชีได ้ระบุวา่
มูลค่าความนิยมจะไม่ควรจะเกินกว่ามูลค่าการของการได ้คืนกลับมาของการลงทุน (ซึง่ เป็ นการคิดจากมูลค่าการใช ้ประโยชน์ หรือ
มูลค่าของการจําหน่ายออก แล ้วแต่วา่ มูลค่าใดจะสูงกว่า) และการทีบ
่ ริษัทฯ ให ้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี ความ
โปร่งใส และการรายงานทางการเงินทีร่ ะมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได ้มีคําสัง่ ให ้ทําการประเมินสมมติฐานในการปฏิบัตงิ าน
ในอนาคตข ้างหน ้าในรูปแบบต่างๆ เพือ
่ คํานวนหามูลค่าการใช ้ประโยชน์ทอ
ี่ าจจะส่งผลกระทบให ้ UMS ไม่สามารถดําเนินการได ้ตาม
เป้ าหมาย หากมีสถานการณ์ภายนอกใดๆ เข ้ามากระทบ ซึง่ จากการทีค
่ ณะกรรมการได ้พิจารณาถึงสมมติฐานต่างๆ ทีจ
่ ะกระทบต่อ
่ ะต ้องบันทึก
การดําเนินงานในอนาคต พบว่า มูลค่าการใช ้ประโยชน์ของ UMS จะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั น
้ จึงมีความจําเป็ นทีจ
การด ้อยค่าความนิยมจํานวน 2.32 พันล ้านบาท และรับรู ้รายการดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนประจําไตรมาสที่ 3
การคํานวนมูลค่าการใช ้ประโยชน์ของ UMS มาจากวิธก
ี ารคํานวนกระแสเงินสดในอนาคตข ้างหน ้าอีก 5 ปี โดยใช ้อัตราการเติบโต
ร ้อยละ 3.6 และส่วนลดกระแสเงินสดร ้อยละ 14 เป็ นเกณฑ์ในการคํานวน อย่างไรก็ด ี UMS ได ้พยายามอย่างยิง่ ยวดในการหา
ทางเลือกใหม่ในการชดเชยผลกระทบจากการปิ ดโรงงาน เพือ
่ พลิกฟื้ นให ้ UMS กลับมาทํากําไรให ้ได ้เร็วทีส
่ ด
ุ
สําหรับโครงการเหมืองถ่านหินในฟิ ลป
ิ ปิ นส์ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของฟิ ลป
ิ ปิ นส์ได ้มีคําสั่งชะลอการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน
ดังนั น
้ เมือ
่ SERI ยังคงผลิตถ่านหินได ้ไม่เพียงพอทีจ
่ ะก่อให ้เกิดกระแสเงินสดให ้ผ่านจุดคุ ้มทุน จึงมีการตัง้ บันทึกการด ้อยค่าของ
วงเงินกู ้จํานวน 908 ล ้านบาทและรับรู ้ในไตรมาส 4/2555 บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการปรับโครงสร ้างการลงทุนใน
โครงการนี้ เพือ
่ ให ้ SERI สามารถกลับมาเติบโตได ้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว ้
ในแง่ของผู ้ถือหุ ้น เราหวังว่า ผู ้ถือหุ ้นจะมองการดําเนินการทีเ่ กิดขึน
้ ในทางบวก ทีแ
่ สดงให ้เห็นถึงความเปิ ดเผย โปร่งใส และใช ้ความ
ระมัดระวังรอบคอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึง่ การรับรู ้รายการพิเศษเหล่านี้ จะช่วยทําให ้ผลกําไรของเราปรับตัวดีขน
ึ้ อย่าง
รวดเร็วใน 2-3 ปี ข ้างหน ้า เนือ
่ งจาก TTA ได ้ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญไปแล ้ว ดังหลักฐานที่
ปรากฎจากการเพิม
่ ขึน
้ ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงถึง 1,261% เมือ
่ เทียบกับปี 2554 ทีผ
่ า่ นมา นอกจากนี้ ตลาดธุรกิจ
่ งไปอีก 2-3 ปี ข ้างหน ้า และค่าระวางเรือเองก็มแ
ี นวโน ้มทีจ
่ ะปรับตัวดีขน
ึ้ ตัง้ แต่ปี
การให ้บริการนอกชายฝั่ งก็มแ
ี นวโน ้มสดใสต่อเนือ
2557 เป็ นต ้นไป ดังนั น
้ บริษัทฯ จึงคาดการณ์วา่ ผลประกอบการของปี 2556 จะดีขน
ึ้ เนือ
่ งจากเราได ้รับรู ้รายการพิเศษต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบในทางลบไปแล ้วในงบการเงินประจํารอบปี บัญชีนี้
ขอแสดงความนับถือ
ี ์ จําก ัด (มหาชน)
บริษ ัทโทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

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