Ref No. COR:EL13007t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555
วันที:่
เรือ
่ ง:
เรียน:

15 กุมภาพันธ์ 2556
ผลประกอบการประจําไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บญ
ั ชี 2556
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ี ์ จํากัด (มหาชน) “TTA” รายงานผลขาดทุนสุทธิจํานวน 138 ล ้านบาท และผลขาดทุนต่อหุ ้น 0.19
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส
บาท สําหรับผลการดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บญ
ั ชี 2556 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 (ไตรมาส
1/2556) เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 560 ล ้านบาท และผลขาดทุนต่อหุ ้น 0.79 บาท สําหรับผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาส
เดียวกันระหว่าง 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 (ไตรมาส 1/2555)

Executive Summary Performance Overview
 ผลประกอบการไตรมาส 1/2556 โดยรวมปรับตัวดีขน
ึ้ จากปี ทผ
ี่ า่ นมา
 รายได ้รวมเพิม
่ ขึน
้ 23% จากปี ก่อน โดยสาเหตุหลัก เป็ นผลมาจากจํานวนวันเดินเรือทีม
่ ากขึน
้ ของธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินค ้าแห ้ง
เทกอง โทรีเซน ชิปปิ้ ง และอัตราการใช ้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และอัตราค่าจ ้างต่อวัน ในส่วนของธุรกิจการให ้บริการนอกชายฝั่ ง
ของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) ทีป
่ รับตัวดีขน
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ ง
 รายได ้ของค่าระวางเติบโตขึน
้ 47% เป็ นผลจากการเช่าเรือมาให ้บริการเพิม
่ มากขึน
้ อย่างไรก็ด ี เนือ
่ งจากอัตราค่าระวางเรือของ
ตลาดโดยรวมลดลงจากปี กอ
่ นถึง 50% ส่งผลให ้อัตราค่าระวางเรือเฉลีย
่ (TCE) ของโทรีเซนชิปปิ้ งในไตรมาสนี้ ลดลงมาอยูท
่ รี่ ะดับ
7,540 เหรียญสหรัฐต่อวัน ซึง่ แม ้ว่าเพียงพอกับต ้นทุนค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเงินสด แต่กอ
็ ยูใ่ นระดับทีต
่ ํ่ากว่าจุดคุ ้มทุนที่
ระดับกําไรจากการดําเนินงาน EBIT
 ส่วนอีก 3 หน่วยธุรกิจหลัก ต่างก็มผ
ี ลประกอบการทีด
่ ข
ี น
ึ้ จากปี ทผ
ี่ า่ นมา
่ ม และค่าตัดจําหน่าย
 ในไตรมาสนี้ เมอร์เมดมีรายได ้เพิม
่ ขึน
้ 41% และผลกําไรก่อนจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
(EBITDA) เพิม
่ ขึน
้ 69% ถึงแม ้ว่า เรือขุดเจาะ MTR-2 จะไม่ได ้ปฏิบัตงิ านตัง้ แต่กลางเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากต ้องเข ้ารับการ
ตรวจสภาพซ่อมบํารุงตามระยะเวลา ทัง้ นี้ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ งกําลังอยูใ่ นวัฏจักรขาขึน
้ ทําให ้เรือวิศวกรรมใต ้ทะเลของเมอร์เมด
ได ้รับงานภายใต ้สัญญาจ ้างงานทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าสูงขึน
้ ทําให ้มีอต
ั ราค่าจ ้างต่อวันทีส
่ งู ขึน
้ ตาม
่ ม และ
 บริษัท ยูนค
ิ ไมนิง่ เซอร์วส
ิ เซส จํากัด (มหาชน) หรือ UMS มีผลกําไรก่อนจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) เพิม
่ ขึน
้ ถึง 105% และผลกําไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) สูงขึน
้ ถึง 6,282% ในขณะทีร่ ายได ้
ลดลง 8% และ UMS สามารถทํากําไรสุทธิได ้ ทัง้ ทีย
่ งั คงดําเนินการจากโรงงานเพียงแห่งเดียว
 บาคองโค มีผลกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ ม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) เติบโตขึน้ ถึง 78% และผล
กําไรก่อนหักดอกเบีย
้ และภาษี (EBIT) เพิม
่ ขึน
้ ถึง 86% ในขณะทีร่ ายได ้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น 4% สาเหตุหลักคือ
ต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ทีล
่ ดลง ประกอบกับการขายสินค ้าทีม
่ ก
ี ําไรดีในสัดส่วนทีส
่ งู ขึน
้
 ผลการดําเนินงานของสามหน่วยธุรกิจหลัก (ทีน
่ อกเหนือจากธุรกิจเดินเรือ) แข็งแกร่งพอทีจ
่ ะช่วยเติมเต็มผลประกอบการของธุรกิจ
่ ม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) โดยรวมในไตร
เดินเรือทีย
่ ังคงตกตํา่ ทําให ้กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
่ นถึง 22%
มาสนีส
้ งู ขึน
้ จากปี กอ
 ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค ้าลดลง 23% จากปี กอ
่ น เป็ นผลมาจากต ้นทุนค่าบริหารการจัดการของเรือขุดเจาะแบบ
สามขาของ บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิง่ ค์ (AOD) ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมของเมอร์เมด แต่ถ ้าพิจารณาส่วนแบ่งกําไรจากสองบริษัท
่ ขึน
้ จากปี ก่อน 16%
ร่วมหลักคือ ปิ โตรลิฟต์ และบาเรียเซเรส รวมกัน จะเพิม
่ ลขาดทุนจากการดําเนินงานปกติ(ก่อนหัก
 ผลกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี พลิกกลับเป็ นบวก ในขณะทีผ
รายการพิเศษ)ก็น ้อยลง
Income statement

Transport

Baht millions

1QFY12

1QFY13

%yoy

Revenues

3,393

4,183

23%

826
1,151
1,345

1,211
1,618
1,269

47%

2,635
758

3,341
843

27%

Freight charges
Offshore services
Sales

Costs
Gross profits

41%
‐6%

Freight rates remain at
historical lows

11%

SG&A

441

455

3%

EBITDA

317

388

22%

Depreciation
& Amortisation
Other income
Equity income

Baht millions
Revenues
EBITDA
EBITDA margin
EBIT

Energy

Thoresen Shipping
1QFY12
1QFY13
826
1,211
151
44
18%
4%
23
(94)

18%

Infrastructure

Mermaid Maritime
1QFY12
1QFY13
1,151
1,618
156
264
14%
16%
(37)
68
Cyclical upturn continues

14%

432
38
26

EBIT
Profits before EI

(23)
(209)

20
(167)

Extraordinary items
Minority interests
Forex translation

(439)
32
56

29
(11)
10

Net profit

(560)

(138)
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1QFY12
544
19
3%
0

1QFY13
503
38
8%
22

Return to profitability

Baconco
1QFY12
1QFY13
805
770
51
90
6%
12%
47
87
Doubling margins

16%

4%

434
60
34

UMS

3%

8%

6%

38

51

1QFY13

1QFY12

264

‐23%
187%

156

151

20%

44

EBITDA

75%

12%

& margins (%)

1QFY12

1QFY13

19
1QFY12

1QFY13

1QFY12

90

1QFY13
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ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555




ในไตรมาส 1/2556 มีกําไรหลังหักภาษี จากการขายเรือเก่า เอ็มวี ทอร์ จูปิเตอร์ จํานวน 1.2 ล ้านเหรียญสหรัฐ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในไตรมาส 1/2556 ยังคงแข็งแกร่งอยูท
่ รี่ ะดับ 701 ล ้านบาท
่ ง
ผลประกอบการในไตรมาส 1/2556 แสดงให ้เห็นอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ของการดําเนินกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสีย
ทําให ้ TTA มีผลขาดทุนทีน
่ ้อยลง เนื่องจากรายได ้และผลกําไรของหน่วยธุรกิจอืน
่ ๆ มาช่วยลดผลกระทบจากธุรกิจเดินเรือได ้เป็ น
อย่างดี ซึง่ แนวโน ้มจะเป็ นเช่นนี้ไปตลอดปี บญ
ั ชี 2556

Performance Overview by Business Group
Transport

Infrastructure

Bt.34m

Bt.2,099m

7%

44%
Energy

Bt.12,799m

49%

Transport

Bt.14,352m

32%

Infrastructure
Bt.1,339m

29%

Transport
Bt.1,226m

9%

32%

Infrastructure

Bt.141m

59%
Energy

39%

Bt.264m

Energy

Bt.1,618m

Operating Assets
As of 31 Dec 2012

Revenues

Normalised EBITDA

1QFY13

1QFY13

TTA บริหารธุรกิจในกลุม
่ ซึง่ อยูใ่ นว ัฏจ ักรอุตสาหกรรมทีแ
่ ตกต่าง
กลุม
่ ธุรกิจขนส่ง
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองยังคงอยูท
่ จ
ี่ ด
ุ ตํ่าสุดหรือเข ้าใกล ้จุดตํา่ สุดแล ้วในปี 2556 ซึง่ โทรีเซนชิปปิ้ ง ได ้พยายามทําทุก
วิถท
ี างเพือ
่ เพิม
่ รายได ้ แต่การทีค
่ า่ ระวางเรือของตลาดโดยรวมยังคงตกตํา่ อย่างต่อเนื่อง ทําให ้ โทรีเซนชิปปิ้ ง ยังไม่สามารถ
สร ้างผลกําไรได ้ อย่างไรก็ด ี ผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุม
่ ธุรกิจขนส่งยังคงอยูเ่ หนือระดับคุ ้มทุนในเชิงของกระแสเงินสด
่ ม และค่าตัดจําหน่ย (EBITDA) ทีร่ ะดับ 34 ล ้านบาท อย่างไรก็ด ี
โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ภาวะอุตสาหกรรมทีต
่ กตํา่ อย่างต่อเนือ
่ งเช่นนี้ จะนํ ามาซึง่ โอกาสในการขยายกองเรือในทีร่ าคาเหมาะสม
กลุม
่ ธุรกิจพล ังงาน
ธุรกิจการให ้บริการนอกชายฝั่ งกําลังอยูใ่ นวัฏจักรขาขึน
้ สินทรัพย์ตา่ งๆ ของเมอร์เมด โดยเฉพาะเรือวิศวกรรมใต ้ทะเลสามารถ
สร ้างรายได ้และผลกําไรทีด
่ ข
ี น
ึ้ กลุม
่ ธุรกิจพลังงานจะเป็ นตัวหลักในการขับเคลือ
่ นผลการดําเนินงานรวมของ TTA ในช่วง 2-3 ปี
ข ้างหน ้า พร ้อมกับช่วยลดผลกระทบจากการทีธ
่ รุ กิจเดินเรือต ้องเผชิญกับจุดตํา่ สุดของวัฏจักรในปี 2556 ก่อนทีจ
่ ะค่อยๆฟื้ นตัวใน
ปี 2557 เป็ นต ้นไป
้ ฐาน
กลุม
่ ธุรกิจโครงสร้างพืน
UMS น่าจะมีผลการดําเนินงานทีด
่ ข
ี น
ึ้ และพลิกกลับมามีกําไรได ้ ทันทีทโี่ รงงานสมุทรสาครสามารถกลับมาเปิ ดดําเนินการได ้อีก
ครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 2/2556 ในขณะที่ บาคองโค ยังคงเดินหน ้าสร ้างกําไรและกระแสเงินสดทีด
่ ี เพือ
่ นํ าไปใช ้ในการขยายธุรกิจ
การให ้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในประเทศเวียตนามตอนใต ้
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ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555
่
กลุม
่ ธุรกิจขนสง

Highlights

อ ัตราค่าระวางเรือย ังคงตกตํา
่ แต่กองเรือขยายต ัวชา้ ลง
EBIT ติดลบเพราะค่าระวางเรือตํา่ มาก
โทรีเซนชิปปิ้ งอยูร่ อดเพราะกองเรือท ันสม ัยและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนสูง
ั
้ นต ัว
อุตสาหกรรมเริม
่ เห็นสญญาณของการฟื
 ปิ โตรลิฟต์กล ับมาเติบโต





4,000
3,500
3,000

‐60%

2,364

2,500

BDI

Quarter
Average

‐72%

3,401

1,928

2,000

‐51%

1,500

953
1,000

USD/day
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3,500
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4Q FY12
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2Q FY12

TC Avg BCI
TC Avg BHSI
40,000
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3Q FY12

3Q FY11

4Q FY11

4Q FY10

1Q FY11

BDI
TC Avg BSI

BDI & TC rates
4,000

2Q FY11

1Q FY10

3Q FY10

2Q FY10

500

1Q

FY12

FY13

35,000

3,000

30,000

2,500

25,000

2,000

20,000

1,500

15,000

1,000

10,000

500

5,000

0
Oct‐12

Jul‐12

Apr‐12

Jan‐12

Oct‐11

0

อ ัตราค่าระวางเรือย ังคงตกตํา
่ แต่กองเรือขยายต ัวชา้ ลง
ค่าเฉลีย
่ ดัชนีคา่ ระวางเรือบอลติค (BDI) ในไตรมาส 1/2556 อยูท
่ ี่ 953 จุด ลดตํา่ ลงต่อเนื่อง
3 ปี ซ ้อน 51% จากไตรมาส 1 ปี 2555 และ 60% จากไตรมาส 1 ปี 2554 และ 72% จาก
ไตรมาส 1 ของปี 2553 อย่างไรก็ดห
ี ากเปรียบเทียบย ้อนกลับขึน
้ ไปสองสามไตรมาสก่อน
หน ้านี้ จะพบว่า ค่าเฉลีย
่ ของ BDI ในแต่ละไตรมาสมีความผันผวนน ้อยลง
ค่าเฉลีย
่ BDI ปรับตัวสูงขึน
้ เล็กน ้อยในไตรมาส 1 เมือ
่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน ้า เป็ นผลมา
จากการค่าระวางเรือเฉลีย
่ ของเรือขนาด Capesize ซึง่ เป็ นเรือขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ (ในขณะที่
ตลาดเรือขนาดอืน
่ ๆ อัตราค่าระวางเรือยังคงอยูใ่ นระดับตํ่า) ในไตรมาส 1 ประเทศบราซิล
ส่งออกสินแร่เหล็กเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 33 ล ้านตันในเดือนตุลาคม ประมาณ 55% ของจํานวนนี้สง่
เข ้าประเทศจีนเนือ
่ งจาก (1) อุปสงค์เพิม
่ ขึน
้ จากการผลิตเหล็กทีส
่ งู ขึน
้ และ (2) การสํารอง
วัตถุดบ
ิ ในช่วงทีร่ าคาสินแร่เหล็กกําลังลดตํา่ ลง ตัวเลขการผลิตเหล็กในประเทศจีนในเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน อยูท
่ รี่ ะดับประมาณ 720 ล ้านตันต่อปี ซึง่ น ้อยกว่าจุดสูงสุดในไตร
มาสทีส
่ องเพียงเล็กน ้อย อย่างไรก็ดก
ี ารนํ าเข ้าถ่านหินของประเทศจีนยังลดลง เนือ
่ งด ้วย
ราคาถ่านหินในตลาดโลกกับในประเทศจีนไม่แตกต่างกันมากนัก หลังจากช่วงเก ้าเดือนแรก
ของปี 2555 ทีก
่ ารนํ าเข ้าถ่านหินของประเทศจีนเคยสูงขึน
้ ถึง 35% แต่การนํ าเข ้าถ่านหินใน
เดือนตุลาคมทีผ
่ า่ นมาสูงขึน
้ เพียง 7%
ั เจน การขยายตัวของกองเรือทั่วโลกนั น
แม ้ภาพการค ้าขายโลกมีทศ
ิ ทางทีไ่ ม่ชด
้ ชะลอ
่ ว่าเป็ นช่วงทีก
ตัวอย่างเห็นได ้ชัด ซึง่ ถือว่าเป็ นจุดเปลีย
่ นทีบ
่ ริษัทวิจัย มาร์ซอฟต์ เชือ
่ องเรือ
บรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองของโลกจะเติบโตช ้าลง ตัวอย่างเช่น การส่งมอบเรือในช่วงเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายนลดเหลือเพียง 12 ล ้านเดทเวทตัน ซึง่ เป็ นการส่งมอบทีต
่ ํา่ ทีส
่ ด
ุ ใน
รอบ 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา ซึง่ เมือ
่ ประกอบกับตัวเลขการปลดระวางเรือทีย
่ ังคงสูงแล ้ว ทําให ้อัตราการ
เติบโตของกองเรือทั่วโลกในไตรมาสนีอ
้ ยูท
่ รี่ ะดับ 6% ต่อปี เท่านัน
้ แม ้ว่ากองเรือทั่วโลกจะมี
ขนาดใหญ่กว่าปี กอ
่ นถึง 11% แต่อต
ั ราการเติบโตของกองเรือในปี นี้กล
็ ดลงจาก 15% ต่อปี
ในช่วง 2 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
้ เดือนธันวาคม 2555 บริษัทวิจัย เฟิ รน
ณ สิน
์ เลย์ ได ้ประมาณการว่ากองเรือทั่วโลกมีจํานวน
้ 9,584 ลํา คิดเป็ นขนาดบรรทุกรวมที่ 683 ล ้านเดทเวทตัน เมือ
ทัง้ สิน
่ เปรียบเทียบกับจํานวน
้ ปี 2554
เรือที่ 8,949 ลําทีข
่ นาดระวางบรรทุกเฉลีย
่ รวมที่ 614 ล ้านเดทเวทตันเมือ
่ สิน

Thoresen Shipping

1,852

Freight revenues
Normalised EBIT

1,503

Baht millions

1,212
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1QFY13

4QFY12

3QFY12

2QFY12

1QFY12

4QFY11

3QFY11

2QFY11

1QFY11

1,211
1,014
934
863 826
753

EBIT ติดลบเพราะค่าระวางเรือตํา่ มาก
รายได ้จากค่าระวางเรือของโทรีเซนชิปปิ้ งในไตรมาส 1/2556 อยูท
่ รี่ ะดับ 1,211 ล ้านบาท
(เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 47% และเพิม
่ จากไตรมาสก่อน 19%) ซึง่ เหตุผลหลักเกิดจากการเช่าเรือ
มาเสริมกองเรือเป็ นจํานวนมาก ในช่วงไตรมาสนี้ โทรีเซนชิปปิ้ ง บริหารกองเรือเฉลีย
่ อยู่
้ 28.5 ลํา โดยเป็ นเรือ โทรีเซนชิปปิ้ ง เป็ นเจ ้าของเอง 16 ลํา การเช่าเรือเข ้ามาเสริมนี้
ทัง้ สิน
เพือ
่ ความสามารถในการให ้บริการทีส
่ งู ขึน
้ เนื่องจาก โทรีเซนชิปปิ้ ง มีฐานของลูกค ้าและโบรค
เกอร์เพิม
่ มากขึน
้ และยังคงมุง่ เน ้นการส่งสินค ้าทีไ่ ด ้ค่าระวางดี เช่น เศษเหล็ก, ซีเมนต์, ผง
ซีเมนต์ เป็ นต ้น ซึง่ สร ้างฐานลูกค ้าทีใ่ หญ่ขน
ึ้ นี้ จะส่งผลดีเมือ
่ ตลาดเริม
่ พลิกฟื้ น
ไตรมาส 1/2556 ถือเป็ นไตรมาสทีห
่ นั กหนาสาหัส เนือ
่ งจากอัตราค่าระวางเรือ โดยเฉพาะใน
ส่วนของตลาดเรือขนาด Supramax ลดตํา่ ลงเป็ นอย่างมาก อัตราค่าระวางเรือเฉลีย
่ ของโทรี
เซนชิปปิ้ ง TCE ลดลงมาอยูท
่ ี่ 7,540 เหรียญสหรัฐต่อวัน ในทิศทางเดียวกับตลาดโดยรวม
อย่างไรก็ด ี อัตราค่าระวางเรือเฉลีย
่ ของโทรีเซนชิปปิ้ งลดลง 32% ยังถือว่าดีกว่าการลดลง
ของดัชนีบอลติคสําหรับเรือ Supramax ทีล
่ ดลงถึง 48 %
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ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555

โทรีเซนชิปปิ้ ง คาดว่ากองเรือเช่านี้จะมีผลงานทีด
่ ข
ี น
้ึ ในช่วงครึง่ ปี หลัง และเพือ
่ เพิม
่ ความ
เป็ นไปได ้ โทรีเซนชิปปิ้ ง ได ้ทําการเปิ ดสํานั กงานขายแห่งใหม่ในเมืองโคเปนเฮเกนเมือ
่ ต ้น
เดือนมกราคมทีผ
่ า่ นมา ซึง่ ได ้รับผลตอบรับจากตลาดในการหาสินค ้ามาลงเรือได ้ดี ซึง่ น่าจะ
ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให ้กับการขยายตลาดในฝั่ งทะเลแอตแลนติกได ้เป็ นอย่างดี

Cash OPEX includes:
 Owner expeses
 Dry‐docking expenses
 Admin expenses
 Financial costs

1QFY13

4QFY12

3QFY12

2QFY12

Depreciation
TC Avg BSI

1QFY12

4QFY11

3QFY11

1QFY11

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
‐

2QFY11

Cash OPEX
Thoresen's TCE
TC Avg BHSI

อย่างไรก็ด ี โทรีเซนชิปปิ้ ง ได ้บริหารโครงสร ้างต ้นทุนให ้มีประสิทธิภาพสูงขึน
้ เพือ
่ รับมือกับ
ภาวะตกตํา่ นีแ
้ ล ้ว โดยต ้นทุนการดําเนินงานต่อวันได ้ถูกปรับลดลงจากช่วงสูงสุดที่ 14,000
เหรียญสหรัฐในช่วงไตรมาส 4/2554 มาอยูท
่ ี่ 10,000 เหรียญสหรัฐในช่วงสองสามไตรมาสที่
ผ่านมา และทีส
่ ําคัญยิง่ กว่าคือ ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเงินสด (cash operating
expenses) อยูท
่ รี่ ะดับ 6,000 เหรียญสหรัฐต่อวัน ติดต่อกันมาหลายไตรมาส ค่าใช ้จ่ายใน
การบริหารเรือ (owner expenses) ซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินสดก ้อนใหญ่ทส
่ี ด
ุ ยังคงตํา่ กว่า
ค่าเฉลีย
่ ของตลาดรวมทีร่ ะดับ 4,500-4,600 เหรียญสหรัฐต่อวัน ค่าใช ้จ่ายทัว่ ไปยังคง
ใกล ้เคียงกับค่าเฉลีย
่ ในปี 2555 ทีร่ ะดับ 1,460 เหรียญสหรัฐต่อวัน (ยกเว ้นในไตรมาสที่
4/2556 ทีต
่ ํา่ มากเป็ นพิเศษเนือ
่ งจากมีการปรับทางบัญชีในไตรมาสสุดท ้ายของปี ) มาตรการ
ควบคุมค่าใช ้จ่ายทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพเหล่านี้ ทําให ้โทรีเซนชิปปิ้ งมีกําไรเงินสดจากการ
ดําเนินงานเป็ นบวก (EBITDA เป็ นบวก)
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 FY12
31.02
$11,105
$11,406
‐$301
$4,541
$979
$1,921
$213
$4,146
‐$696

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

1Q FY13
30.68
$7,540
$7,759
‐$218
$4,257
$812
$1,484
‐$211
$4,087
‐$2,889

%yoy
‐1%
‐32%
‐32%
28%
‐6%
‐17%
‐23%
‐199%
‐1%
‐315%

%qoq
‐2%
‐27%
‐18%
‐126%
4%
0%
100%
‐165%
6%
‐757%

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

โทรีเซนชิปปิ้ งอยูร่ อดเพราะกองเรือท ันสม ัยและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนสูง
กองเรือทีท
่ น
ั สมัยมีสว่ นในการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานให ้ โทรีเซนชิปปิ้ ง เป็ นอย่าง
มาก โดยในช่วง 3 ปี ระหว่าง 2552-2554 โทรีเซนชิปปิ้ งได ้ทยอยขายเรือเก่า ขนาดเล็ก ทีไ่ ม่
้ เรือ Supramax ทีม
สามารถทํากําไร จํานวน 34 ลํา และซือ
่ ข
ี นาดใหญ่กว่า และอายุน ้อยกว่า
เข ้ามาทดแทนจํานวน 5 ลํา (บางลําเป็ นเรือสัง่ ต่อใหม่ในช่วงปี 2551) กลยุทธ์การปรับกอง
เรือนี้ถอ
ื เป็ นกลยุทธทีช
่ ว่ ยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและลดต ้นทุนได ้ดี เพือ
่ จุดค ้มที่
ทีต
่ ํา่ ลง พร ้อมรับจุดตํา่ สุดของวัฏจักร
ในเดือนพฤศจิกายน 2555 โทรีเซนชิปปิ้ งได ้รับมอบเรือ เอ็มวี ทอร์ เบรฟ ซึง่ เป็ นเรือ
Supramax ขนาด 53,506 เดทเวทตันลําแรกทีเ่ ราสั่งต่อจากอูต
่ อ
่ เรือวินาชินในเวียดนาม
ในขณะทีเ่ รือลําทีส
่ องมีกําหนดส่งมอบในไตรมาสที่ 3 ของปี นี้ เรือสองลํานี้ ถูกสั่งต่อไว ้ตัง้ แต่
เดือนกันยายน 2550
Thor Brave
53,506‐DWT new‐build Supramax
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ในเดือนธันวาคม 2555 ได ้มีการปลดระวางเรือ เอ็มวี ทอร์ จูปิเตอร์ ซึง่ เป็ นเรือ Handymax
ขนาด 36,992 เดทเวทตัน ทําให ้โทรีเซนชิปปิ้ ง มีกําไรหลังหักภาษี จํานวน 1.2 ล ้านเหรียญ
สหรัฐ
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ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
45,532

เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555

50,000

Fleet data summary
50
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

30,000

40.5

26,401

45,000

25

25,000
20,000
15,000

15.6

19.2

20
15
10

10,000

10.2
5

5,000

Owned fleet
0
1Q FY13

3Q FY12

1Q FY12

3Q FY11

1Q FY11

3Q FY10

1Q FY10

3Q FY09

1Q FY09

0

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

Owned fleet utilisation

(1)

(3)

(4)

Voyage days for chartered‐in fleet
Average number of vessels

(5)

(2)

1Q FY12

4Q FY12

1Q FY13

%yoy

%qoq

43,864

44,340

45,532

4%

3%

1,380

1,467

1,493

8%

2%

1,331

1,467

1,437

8%

‐2%

1,326

1,466

1,437

8%

‐2%

99.7%

99.9%

100.0%

0.3%

0.1%

205

695

1,189

481%

71%

16.6

23.5

28.5

71%

21%

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.

้ ไตรมาส 1/2556 โทรีเซนเป็ นเจ ้าของเรือจํานวน 16 ลํา (แบ่งเป็ น Handymax 8 ลํา
ณ สิน
Supramax 8 ลํา) ทีอ
่ ายุเฉลีย
่ 10.2 ปี และขนาดระวางบรรทุกเฉลีย
่ 45,532 เดทเวทตัน
โทรีเซนชิปปิ้ งมีแผนจะเพิม
่ จํานวนเรือ Supramax ทีอ
่ ายุน ้อยและทันสมัยให ้มากขึน
้ ในขณะ
ทีร่ าคาเรือกําลังตกตํา่ ราคาเรือ Supramax มือสองอายุ 5 ปี ปั จจุบน
ั อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 18 ล ้าน
เหรียญสหรัฐ (เมือ
่ ปลายปี 2550 ราคาเคยสูงถึง 76 ล ้านเหรียญสหรัฐ) โดยภายในปี 2558
โทรีเซนชิปปิ้ งตัง้ เป้ าขยายกองเรือ Supramax ขึน
้ อีกไม่เกิน 11 ลํา ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั โอกาสใน
ตลาดและจํานวนเงินทีจ
่ ะได ้รับจากการขายหุ ้นเพิม
่ ทุนของ TTA

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

2011

2010

2012e

‐5%

2009

‐1.8%

2.0%

2015e

2.5%

0%

อุตสาหกรรมเริม
่ เห็นส ัญญาณของการฟื้ นต ัว
มีการคาดการณ์วา่ อัตราค่าระวางเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองจะมีแนวโน ้มอยูใ่ นระดับตํา่
ในช่วงครึง่ แรกของปี 2556 ก่อนทีจ
่ ะค่อยๆปรับตัวดีขน
ึ้ อย่างช ้าๆในช่วงครึง่ ปี หลัง ปั จจัยใน
เชิงฤดูกาลจะยังคงทําให ้การค ้าการขนส่งซบเซาในช่วงต ้นปี 2556 โดยการขนส่งสินแร่เหล็ก
จะลดลง ในขณะทีก
่ ารขนส่งทางด ้านธัญพืชก็คาดว่าจะลดลงเล็กน ้อย อย่างไรก็ด ี มีการ
คาดการณ์วา่ ความต ้องการการขนส่งจะกลับมาในช่วงไตรมาสสองของปี ปฏิทน
ิ เป็ นต ้นไป
มาร์ซอฟต์คาดว่า ปริมาณการค ้าขายจะขยายตัวประมาณ 5.5% ในขณะทีค
่ วามต ้องการการ
ขนส่งต่อตันต่อระยะทาง (ไมล์) คาดว่า จะปรับขึน
้ เพียงแค่ 6% โดยจากแนวโน ้มเศรษฐกิจ
โลกจะมีการปรับตัวเล็กน ้อยประมาณ 3.3% ในปี 2556
มาร์ซอฟต์ คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจยุโรปยังไม่ฟื้นในช่วงครึง่ แรกของปี 2556 ในขณะทีน
่ ่าจะ
เห็น GDP ของประเทศจีนกลับมายืนอยูท
่ รี่ ะดับเหนือกว่า 8% ในปี หน ้า และทีส
่ ําคัญ
ยิง่ กว่านั น
้ คือ การผลิตเหล็กของประเทศจีนจะโตประมาณ 4% หรือคิดเป็ น 743 ล ้านตันในปี
นี้ ราคาสินแร่เหล็กในตลาดโลกคาดว่าจะเฉลีย
่ อยูป
่ ระมาณ 120 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงปี
นี้ ซึง่ ราคานีน
้ ่าจะส่งผลให ้มีการลดลงของการผลิตสินแร่เหล็กในประเทศจีน ซึง่ จากปั จจัย
เหล่านี้ จึงมีการคาดการณ์วา่ การนํ าเข ้าสินค ้าสินแร่เหล็กของประเทศจีนน่าจะเพิม
่ ขึน
้
ประมาณ 6.5% เป็ น 784 ล ้านตันในปี 2556
้ เพลิงเผาหม ้อนํ้ า
ในขณะเดียวกัน มาร์ซอฟต์คาดว่า ปริมาณการค ้าขายถ่านหินทีใ่ ช ้เป็ นเชือ
(steam coal) ทัว่ โลกจะเพิม
่ ขึน
้ ประมาณ 7% แต่ความต ้องการการขนส่งต่อตันต่อไมล์จะ
้ จากอินโดนีเซียไป
เพิม
่ ขึน
้ เกือบ 10% ในปี หน ้า โดยคาดว่า การส่งออกถ่านหินระยะสัน
ประเทศจีนจะลดลงในปี 2556 ซึง่ น่าจะเปิ ดโอกาสให ้มีการสั่งถ่านหินจากภูมภ
ิ าคออสเตรเลีย
แอฟริกาใต ้ และแอตแลนติกเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ชดเชยส่วนทีข
่ าด
สําหรับด ้านอุปทานของกองเรือ หลังจากมีการส่งมอบเรือรวมกันไปแล ้วเกือบ 100 ล ้านเดท
เวทตันในปี 2555 และ 2556 มาร์ซอฟต์คาดว่า จํานวนเรือทีจ
่ ะส่งมอบจะเหลือเพียงแค่ 73
ล ้านเดทเวทตันในปี 2556 และประมาณ 18 ล ้านเดทเวทตันทีก
่ ําลังจะส่งมอบอาจจะถูก
ยกเลิกหรือล่าช ้า ในขณะเดียวกัน คาดว่าน่าจะมีการปลดระวางเรือเพิม
่ ขึน
้ สูงถึง 40 ล ้านเดท
เวทตันในปี 2556 นี้ ซึง่ จะเป็ นตัวเลขการปลดระวางเรือทีส
่ งู เป็ นประวัตก
ิ ารณ์ โดยจะมีการ
ทยอยปลดมากทีส
่ ด
ุ ในช่วงครึง่ แรกของปี 2556 ดังนั น
้ กองเรือโลกน่าจะขยายตัวประมาณ
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ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555
6.5% ในปี 2556
เมือ
่ ดูปัจจัยต่างๆเหล่านี้รวมกันแล ้ว คาดว่า อัตราค่าระวางเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองมี
แนวโน ้มอยูใ่ นระดับตํา่ ตลอดครึง่ แรกของปี 2556 แต่มาร์ซอฟต์คาดว่า อัตราค่าระวางเรือจะ
ค่อยๆทยอยปรับขึน
้ ในช่วงครึง่ หลังของปี ซึง่ เป็ นผลมาจากการฟื้ นตัวอย่างของยุโรปและ
อัตราการเติบโตของกองเรือโลกทีล
่ ดลง
บริษัทเดินเรือหลายบริษัท จะยังคงอยูใ่ นกระบวนการปรับโครงสร ้างหนีใ้ นช่วง 6 เดือน
้ เรือราคาถูกโดยบริษัททีม
ข ้างหน ้า ซึง่ น่าจะเปิ ดโอกาสให ้ช ้อนซือ
่ ฐ
ี านะทางการเงินทีเ่ ข ้มแข็ง
โทรีเซนชิปปิ้ งจะยังคงเดินหน ้าดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด ้วยการบริหารจัดการทาง
การเงินอย่างรอบคอบ ในขณะเดียวกันก็จะมองหาจังหวะและโอกาสในการขยายกองเรือ เพือ
่
สร ้างความได ้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว
ปิ โตรลิฟต์กล ับมาเติบโต
ผลการดําเนินงานของปิ โตรลิฟต์กลับมาดีเหมือนเดิมในช่วงไตรมาสนี้ ซึง่ สาเหตุทผ
ี่ ลการ
ดําเนินงานตกลงในช่วงครึง่ หลังของปี บัญชีทแ
ี่ ล ้ว (เมษายน-กันยายน 2555) เป็ นผลมาจาก
สาเหตุหลัก 3 ประการด ้วยการคือ 1) มีเรือสองลําทีต
่ ้องเข ้าซ่อมบํารุงนานกว่ากําหนด
เนือ
่ งจากสภาพอากาศไม่เอือ
้ อํานวยให ้การซ่อมแซมแล ้วเสร็จตามแผนทีว่ างไว ้ 2) มีเรืออีก
ลําทีต
่ ้องเข ้าซ่อมบํารุงในเดือนกันยายน และ 3) ไม่มก
ี ารเช่าเรือเข ้ามาเสริมเป็ นเวลา 6 เดือน
้ สุดเมือ
นับตัง้ แต่สัญญาเช่าสิน
่ เดือนมกราคม 2555
อย่างไรก็ด ี รายได ้เริม
่ ฟื้ นตัวในช่วงปลายปี 2555 เนือ
่ งจากเรือได ้กลับมาทํางานตามปกติ
ดังนั น
้ ในไตรมาส 1/2556 ปิ โตรลิฟต์จงึ มีรายได ้ปรับตัวดีขน
ึ้ จากปี ก่อนเล็กน ้อยที่ 2% แต่ด ้วย
เหตุทไี่ ม่มเี รือเช่าเข ้ามา ทําให ้อัตรากําไรสูงขึน
้ กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) เติบโต
สูงขึน
้ กว่า 20% บนสกุลเงินฟิ ลป
ิ ปิ นส์เปโซ แต่บนสกุลเงินไทยบาท ส่วนแบ่งกําไรให ้กับ
TTA ของปิ โตรลิฟท์นัน
้ สูงขึน
้ 26% ในไตรมาส 1/2556
ปิ โตรลิฟต์ ยังคงเป็ นหนึง่ ในธุรกิจตัวอย่างของการกระจายการลงทุนทีป
่ ระสบความสําเร็จ มี
ส่วนแบ่งกําไรให ้กับ TTA ในอัตราส่วนทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ในช่วงไตรมาส 1/2556 ปิ โตรลิฟต์มก
ี อง
เรือทีท
่ ันสมัยอายุเฉลีย
่ เพียงแค่ 10 ปี ทีป
่ ระกอบไปด ้วย เรือบรรจุและขนส่งนํ้ ามันและก๊าซ
ปิ โตรเลียมจํานวน 10 ลํา และเรือบรรทุกก๊าซปิ โตรเลียมเหลวอีก 2 ลํา โดยกองเรือนีม
้ ข
ี ด
ี
้ เพลิง
ความสามารถในการบรรจุรวมทีป
่ ระมาณ 41 ล ้านลิตร ในการขนส่งนํ้ ามันเชือ
ปิ โตรเลียมกลั่น และก๊าซแอลพีจไี ปยังท่าเรือ และสถานีสําคัญต่างๆ ทั่วหมูเ่ กาะฟิ ลป
ิ ปิ นส์
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กลุม
่ โครงสร ้างพืน
้ ฐาน Highlights





UMS มีกําไรเล็กน้อยในไตรมาส 1/2556
กระบวนการกล ับมาเปิ ดโรงงานทีส
่ มุทรสาคร เป็นไปตามแผน
ผลประกอบการของบาคองโคเติบโตแข็งแกร่ง
คล ังสินค้าเริม
่ เปิ ดให้บริการ

Coal: Other sizes
Coal: 0‐5mm
PKS
EBIT

UMS
EBIT Baht millions
22.0

700
EBI
T

600
500

30

UMS มีกําไรเล็กน้อยในไตรมาส 1/2556
้ 178,000 ตัน ลดลง 18% จากไตร
UMS ขายถ่านหินในไตรมาส 1/2556 ไปจํานวนทัง้ สิน
มาสเดียวกันของปี กอ
่ น แต่อย่างไรก็ด ี รายได ้ลดลงจากปี กอ
่ นเพียงแค่ 8% ในขณะทีก
่ ําไร
ขัน
้ ต ้นดีขน
ึ้ จาก 15% เป็ น 24% โดยในไตรมาสนี้ UMS มีผลกําไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี
่ ม และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่ 38 ล ้านบาท และมีกําไรก่อนหักดอกเบีย
ค่าเสือ
้ และ
ภาษี (EBIT) ที่ 22 ล ้านบาท เมือ
่ เทียบกับ EBITDA และ EBIT ที่ 19 ล ้านบาท และ 3 แสน
บาทตามลําดับของไตรมาสเดียวกันเมือ
่ ปี ทผ
ี่ า่ นมา ในไตรมาส 1/2556 UMS มีกําไรสุทธิท ี่
4.2 ล ้านบาท

20
10

0.3

400

‐

300
Volume
Thousand Tonnes

(10)

200

47

100

171

140

1QFY12

1QFY13

38

‐

(20)
(30)
(40)

UMS' income statement*
Baht millions

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

1QFY12

544
464
80
15%
61
19
3%
0.3

1QFY13

503
383
120
24%
82
38
8%
22.0

%yoy

‐8%
‐18%
51%
9%
34%
105%
4%
6282%

*as consolidated on TTA's P&L

ในช่วงวิกฤตนํ้าท่วมเมือ
่ ไตรมาส 1/2555 UMS ได ้แก ้ปั ญหาเรือ
่ งถ่านหินทีถ
่ ก
ู สัง่ มาจาก
อินโดนีเซีย เพือ
่ มาเป็ นวัตถุดบ
ิ ป้ อนให ้โรงงานอยุธยา ด ้วยการขายถ่านหินดังกล่าวตรงไปให ้
ประเทศจีน ซึง่ การทําเป็ นนายหน ้าค ้าถ่านหินไม่ได ้ก่อให ้เกิดกําไรจากการขายมากนัก
อย่างไรก็ด ี ในไตรมาส 1/2556 นี้ โรงงานทีอ
่ ยุธยาสามารถกลับมาดําเนินการได ้ตามปกติ
จึงได ้มีการคัดแยกถ่านหินก่อนจะส่งไปขายให ้ลูกค ้าตามปกติ ซึง่ ในการคัดแยกนัน
้ เป็ นถ่าน
หินขนาด 0-5 มม. ประมาณ 38,000 ตัน หรือ ประมาณ 22% ของยอดขายทัง้ หมด ซึง่ การ
ขายถ่านด ้วยการคัดแยกขนาดในส ้ดส่วนเช่นนีท
้ ําให ้ UMS สามารถสร ้างกําไรได ้ แต่ยังไม่
มากเพราะยังคงต ้องต ้นทุนค่าขนส่งแบบข ้ามจังหวัดระหว่างอยุธยากับสมุทรสาครอยู่ แม ้
กระนัน
้ ผลประกอบการในไตรมาส 1/2556 ก็เป็ นข ้อพิสจ
ู น์ได ้ว่า UMS สามารถกลับมามี
ั ส่วนการขายถ่านหินขนาดต่างๆทีด
กําไรได ้ หากสามารถมีสด
่ ี ซึง่ ถ ้าหากกลับมาดําเนินได ้
จากโรงงานทัง้ สอง ผลประกอบการก็จะยิง่ ดีขน
ึ้
กระบวนการกล ับมาเปิ ดโรงงานทีส
่ มุทรสาคร เป็นไปตามแผน
ขัน
้ ตอนการดําเนินการทีจ
่ ะให ้โรงงานสมุทรสาครกลับมาเปิ ดได ้อีกครัง้ เป็ นไปตามแผนทีว่ าง
ไว ้ หลังจากทีเ่ ร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. UMS ก็สามารถลดสต็อคถ่านหินลงได ้ และ
กําลังอยูใ่ นช่วงส่งคําร ้องไปทีจ
่ ังหวัดสมุทรสาครเพือ
่ ขอเปิ ดโรงงานอีกครัง้ ซึง่ ได ้มีการ
เตรียมกําลังคนและสถานทีไ่ ว ้ให ้พร ้อม เพือ
่ ให ้การเปิ ดดําเนินงานเป็ นไปอย่างราบรืน
่ ทันทีท ี่
ได ้รับอนุมต
ั ิ
เมือ
่ โรงงานสมุทรสาครกลับมาเปิ ดอีกครัง้ คาดว่า UMS จะกลับมามีกําไรทันที เนือ
่ งจาก
1) กระบวนการโลจิสติกส์บางส่วนจะกลับมาทํางานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) สามารถเปิ ด
สายการผลิตโครงการปั ้นเม็ดถ่านหินทีโ่ รงงานสมุทรสาครได ้ทันที ซึง่ จะเป็ นการสร ้างกําไรที่
สูงขึน
้ ให ้กับถ่านหินขนาด 0-5 มม UMS ตัง้ มัน
่ ทีจ
่ ะกลับมาเปิ ดทําการในจังหวัดสมุทรสาคร
เนือ
่ งจากมีผู ้ต ้องการใช ้ถ่านหินจํานวนมากในจังหวัดดังกล่าว อาทิ โรงงานแปรรูปอาหาร
่ ระบวนการดําเนินงานทีม
และเพือ
่ การกลับเข ้าสูก
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
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Ref No. COR:EL13007t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555
UMS: Receivables vs. Inventories

Sales volume
EBIT

Dec‐12

Jun‐12

Sep‐12

Dec‐11

Inventories, net

Mar‐12

Jun‐11

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
‐

Baconco
EBIT Baht millions
87

140

120

47

120

80
40

100

‐

80
60
Volume
Thousand Tonnes

(40)
(80)

40
46

20

42

(120)
(160)

‐
1QFY12

1QFY13

การเร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม.ในช่วงหลายไตรมาสทีผ
่ า่ นมาช่วยให ้การบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนของ UMS ดีขน
ึ้ เนื่องจากมีการแปลงสินค ้าคงเหลือให ้เป็ นเงินสด และนํ า
้ ณ สิน
้ เดือนธันวาคม 2555 มูลค่าสินค ้าคงคลังคงเหลืออยูท
เงินสดนัน
้ ไปชําระหนี้ระยะสัน
่ ี่
ระดับ 1,012 ล ้านบาท ลดลง 46% จากช่วงสูงสุดที่ 1,880 ล ้านบาทเมือ
่ 30 มิถน
ุ ายน 2554
้ เดือนมิถน
และมีลก
ู หนีท
้ างการค ้าอยูท
่ ี่ 366 ล ้านบาท ลดลงจาก 859 ล ้านบาทเมือ
่ สิน
ุ ายน
้ จากสถาบันการเงินลดลงเหลือ 1,103 ล ้านบาท จากเดิมทีเ่ คยสูงถึง
2555 เงินกู ้ระยะสัน
้ เดือนมีนาคม 2555 การทีย
1,535 ล ้านบาทเมือ
่ สิน
่ อดหนีล
้ ดลงย่อมส่งผลให ้ดอกเบีย
้ ลดลง
และช่วยให ้มีกําไรดีขน
ึ้
การเปิ ดดําเนินการผลิตจากทัง้ สองโรงงาน (ซึง่ คาดว่าน่าจะเกิดขึน
้ ในไตรมาสที่ 2/2556)
ประกอบกับการทีป
่ ั จจัยพืน
้ ฐานในเชิงงบดุลมีการปรับตัวดีขน
ึ้ จะช่วยเพิม
่ ความสามารถในการ
ทํากําไรของ UMS ให ้ดีขน
ึ้ ในอนาคตอันใกล ้
ผลประกอบการของบาคองโคเติบโตแข็งแกร่ง
ไตรมาส 1/2556 นับเป็ นอีกหนึง่ ไตรมาสทีบ
่ าคองโคมีผลประกอบการอยูใ่ นเกณฑ์ดม
ี าก
เช่นเดียวกับ UMS ทีย
่ อดขายตกลงเล็กน ้อยเมือ
่ เทียบกับปี ทผ
ี่ า่ นมา แต่ผลกําไรกลับเติบโต
้ 42,100
อย่างมาก ในไตรมาสนี้ บาคองโคขายปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปทัง้ สิน
ตัน คิดเป็ นยอดขายทีต
่ ํ่ากว่าปี ทแ
ี่ ล ้ว 9% แต่รายได ้จากการขายลดลงจากปี ทผ
ี่ า่ นมาเพียง
แค่ 4% ในขณะเดียวกันอัตรากําไรขัน
้ ต ้นกลับเพิม
่ ขึน
้ จาก 9% เป็ น 15% EBITDA และ
EBIT ในไตรมาส 1/2556 อยูท
่ รี่ ะดับ 90 ล ้านบาท และ 87 ล ้านบาทตามลําดับ เมือ
่
เปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปี ทแ
ี่ ล ้วที่ EBITDA อยูท
่ ี่ 51 ล ้านบาท และ EBIT อยูท
่ ี่
้ 71 ล ้านบาทในไตรมาส
47 ล ้านบาท บาคองโคสร ้างผลกําไรสุทธิให ้แก่ TTA จํานวนทัง้ สิน
1/2556 นี้
Baconco's income statement*
Baht millions

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

1QFY12

805
732
74
9%
23
51
6%
47

1QFY13

770
655
116
15%
26
90
12%
87

%yoy

‐4%
‐10%
57%
6%
11%
78%
5%
86%

*as consolidated on TTA's P&L

Gross margins
15%

1QFY12

2QFY12

11%

1QFY13

9%

4QFY11

3QFY11

2QFY11

1QFY11

9%

3QFY12

12%
10%

4QFY12

14% 14%
11%

เช่นเดียวกับ UMS บาคองโค ก็บริหารการขายผลิตภัณฑ์ได ้ในสัดส่วนทีด
่ แ
ี ละมีกําไร โดย
60% ของยอดขายเป็ นปุ๋ย NPK ทัง้ นี้ ไตรมาส 1/2556 และอีกปั จจัยทีส
่ ง่ ผลให ้ บาคองโค
มีอต
ั รากําไรทีส
่ งู ขึน
้ คือการทีต
่ ้นทุนราคาวัตถุดบ
ิ ลดลงในไตรมาสนี้ (ต่างจากไตรมาส
่ ้นทุนราคาวัตถุดส
ิ งู ทําให ้กําไรลดลง) โดยทั่วไป บาคองโคเลือกทีจ
่ ะเก็บสต็อค
1/2555 ทีต
้ วัตถุดบ
วัตถุดบ
ิ ไว ้ไม่มากมากนั ก และซือ
ิ เมือ
่ ราคาตํา่ นอกจากนัน
้ ยังพยายามเพิม
่ สัดส่วน
ของวัตถุดบ
ิ ทีม
่ าจากแหล่งผลิตในประเทศเพือ
่ ลดต ้นทุน แนวทางทัง้ หมดนี้ เมือ
่ ประกอบกับ
นโยบายคงราคาขายในเดือนพฤศจิกายน ทําให ้อัตรากําไรขึน
้ ต ้นเฉลีย
่ ในไตรมาสนีอ
้ ยูท
่ ี่
15%
สําหรับความพยายามในการเพิม
่ ปริมาณยอดขาย บาคองโคก็ยังความพยายามในการพัฒนา
ตลาดส่งออก โดยพยายามหาวิธเี พิม
่ ปริมาณการส่งออกปุ๋ยไปยังฐานลูกค ้าทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม
พร ้อมๆ กับการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพในตลาดส่งออกใหม่ๆ เพิม
่ ขึน
้ ด ้วย นอกจากนัน
้ ยัง
พยายามพัฒนาการขายในตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดการปลูกกาแฟ เพือ
่ ช่วยเพิม
่ ยอดขายปุ๋ยใน
ประเทศเวียตนามให ้มากขึน
้ อีก
คล ังสินค้าเริม
่ เปิ ดให้บริการ
้ สิทธิในการใช ้ทีด
ในไตรมาส 2/2555 บาคองโคได ้ซือ
่ น
ิ ขนาด 50,000 ตารางเมตรด ้วยเงิน
สดจากการดําเนินงาน และได ้นํ าพืน
้ ทีด
่ งั กล่าวไปสร ้างคลังสินค ้าพืน
้ ทีข
่ นาด 27,000 ตาราง
เมตรแห่งใหม่ลา่ สุดและได ้ก่อสร ้างเสร็จเรียบร ้อยแล ้วเมือ
่ เดือนมกราคม 2556 ทีผ
่ า่ นมา ซึง่
พร ้อมเปิ ดให ้บริการเช่าพืน
้ ทีใ่ นเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ พืน
้ ทีใ่ นคลังสินค ้าแห่งนี้ มีความจุถงึ
100,000 เมตริกตัน โดยแบ่งเป็ นพืน
้ ทีส
่ ํารับสินค ้าบรรจุภณ
ั ฑ์และสินค ้าเทกอง 80,000 ตัน
และเป็ นพืน
้ ทีส
่ ําหรับคอนเทนเนอร์ ท่อ และเหล็กอีก 20,000 ตัน โดยมีลก
ู ค ้ารายแรกได ้ลง
นามเช่าพืน
้ ทีป
่ ระมาณ 55%ไปแล ้วเป็ นเวลา 2 ปี ปั จจุบน
ั พืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าทุกแห่งของบริษัท
ในเครือของ TTA ในเวียตนามมียอดการจองใช ้งานเต็มกว่า 90% ทัง้ นีพ
้ น
ื้ ทีค
่ ลังสินค ้าแห่ง
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Ref No. COR:EL13007t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555

ใหม่ทเี่ พิม
่ ขึน
้ นี้ เป็ นการเพิม
่ ขึน
้ มากกว่า 100% ของจํานวนพืน
้ ทีค
่ ลังสินค ้าทัง้ หมดใน
ปั จจุบน
ั
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 และกระบวนการทาง
ศุลกากรโดยบริการเหล่านี้ เป็ นตัวสนับสนุนการขยายตัวของท่าเรือนํ้ าลึกบาเรียเซเรส ที่
้ 20% โดยในไตรมาส 1/2556 บาเรียเซเรสมีสว่ นแบ่งกําไรให ้กับ TTA
TTA ถือหุ ้นอยูท
่ งั ้ สิน
้ 5.1 ล ้านบาท
ทัง้ สิน
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Ref No. COR:EL13007t/JN

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2556
เดือนตุลาคม 2555 – เดือนธ ันวาคม 2555

กลุม
่ ธุรกิจพลังงาน Highlights





ั
ั
้ นต ัวอย่างต่อเนือ
เมอร์เมดมีสญญานฟื
่ งและชดเจน
้
ร ับอานิสงค์ของว ัฏจ ักรอุตสาหกรรมขาขึน
เรือขุดเจาะท้องแบนกล ับมาได้ร ับความสนใจ
อุปสงค์ของเรือขุดเจาะแบบสามขาขยายต ัวสูง
เมอร์เมดมีส ัญญานฟื้ นต ัวอย่างต่อเนือ
่ งและช ัดเจน
้ 1,618 ล ้านบาท เพิม
ในไตรมาส 1/2556 เมอร์เมดมีรายได ้รวมทัง้ สิน
่ ขึน
้ จากปี ก่อน 41%
รายได ้ในส่วนของธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเลเพิม
่ ขึน
้ จากปี ก่อน 53% แม ้ว่าอัตราการใช ้ประโยชน์
ของเรือวิศวกรรมใต ้ทะเลที่ 50.6% จะอยูใ่ นระดับทีต
่ ํา่ กว่า 55.3% ในไตรมาส 1/2555 ทัง้ นี้
เนือ
่ งจากเรือได ้รับการจ ้างงานด ้วยอัตราค่าจ ้างรายวันทีส
่ งู กว่า แต่ในส่วนของธุรกิจขุดเจาะ
นอกชายฝั่ งมีรายได ้ลดลง 7% สาเหตุหลักคือการทีเ่ รือขุดเจาะ MTR-2 ครบกําหนดสัญญา
เมือ
่ กลางเดือนพฤศจิกายน และต ้องเข ้าตรวจสภาพบํารุงรักษา (special periodic survey)
เป็ นเวลาประมาณ 4 เดือนตัง้ แต่วันที่ 22 พฤศจิกายนทีผ
่ า่ นมา จนถึงต ้นเดือนมีนาคม ในขณะ
ทีเ่ รือขุดเจาะ MTR-1 ซึง่ ยังคงดําเนินงานภายใต ้สัญญาการเป็ นเรือสนับสนุนการทํางานนอก
ชายฝั่ ง ช่วยชดเชยรายได ้ของเรือขุดเจาะ MTR-2 ได ้บ ้าง และทําให ้อัตราการใช ้ประโยชน์
ของเรือขุดเจาะโดยรวมอยูท
่ ี่ 67.3% เทียบกับ 44.6% ในไตรมาส 1/2555

*as consolidated on TTA's P&L

50.6%

Drilling rig utilisation rate
FY12

Oct ‐ Dec

Jan ‐ Mar

Apr ‐ Jun

Jul ‐ Sep

1Q

2Q

3Q

4Q

*Utilisation rate per calendar days

FY13

99.1%

FY13

67.3%

38.5%

76.3%

FY12

44.6%

41%
42%
37%
‐0.6%
6%
69%
3%
282%

Subsea vessel utilisation rate
68.2%

1,618
1,186
432
27%
169
264
16%
68

%yoy

78.3%

1,151
837
315
27%
159
156
14%
(37)

1QFY13

59.0%

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

1QFY12

55.3%

Mermaid's income statement*
Baht millions

Oct ‐ Dec

Jan ‐ Mar

Apr ‐ Jun

Jul ‐ Sep

1Q

2Q

3Q

4Q

*Utilisation rate per calendar days

อัตรากําไรขัน
้ ต ้นของเมอร์เมดลดลงเล็กน ้อย เนื่องจากเรือขุดเจาะ MTR-2 เข ้ารับการตรวจ
สภาพบํารุงรักษา แต่ด ้วยมาตรการควบคุมและบริหารจัดการต ้นทุนค่าใช ้จ่ายของเรือ รวมทัง้
โครงการต่างๆอย่างเคร่งครัดและมีวน
ิ ัย ส่งผลให ้กําไรจากการดําเนินงานทัง้ ก่อนและหลังหัก
่ ม ดอกเบีย
ค่าเสือ
้ และภาษี (EBITDA และ EBIT) ขยายตัวสูงถึง 69% และ 282% มาอยูท
่ ี่
264 ล ้านบาท และ 68 ล ้านบาทตามลําดับ ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมโดยปกติจะเป็ นช่วง
ซบเซาของเมอร์เมด แต่ครึง่ หลังของปี ผลประกอบการจะดีเพราะจะเริม
่ รับรายได ้และกําไรจาก
สัญญาใหม่ๆทีเ่ มอร์เมดเพิง่ ได ้รับ
้
ร ับอานิสงค์ของว ัฏจ ักรอุตสาหกรรมขาขึน
เมอร์เมดได ้เล็งเห็นอุปสงค์ของเรือบริการนอกชายฝั่ งทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เรือวิศวกรรมใต ้ทะเลซึง่
ประกอบด ้วยเรือสนับสุนนงานนักประดานํ้ า (Dive Support Vessel) และเรือสนับสุนนยาน
ควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle) กําลังได ้รับความต ้องการสูงในหลายๆ
ภูมภ
ิ าค ธุรกิจเรือวิศวกรรมใต ้นํ้ าได ้รับการจ ้างงานด ้วยอัตราค่าจ ้างรายวันทีส
่ งู ขึน
้ เนือ
่ งมาจาก
เป็ นสัญญาจ ้างงานบริการแบบมูลค่าเพิม
่ และมีอายุสัญญาจ ้างงานทีย
่ าวขึน
้ ดังทีเ่ ห็นได ้จาก
สัญญาว่าจ ้างงานต่างๆของเมอร์เมดในช่วง 6 เดือนทีผ
่ า่ นมา ทัง้ นี้เมอร์เมดยังคงมุง่ เน ้นทีก
่ าร
หาสัญญาเพือ
่ ผลกําไรต่อลําเรือทีส
่ งู ขึน
้ ระยะเวลาของสัญญาว่าจ ้างเรือทีย
่ าวนานขึน
้ ในตลาด
ทีม
่ ก
ี ารเติบโตสูง เช่น ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
Subsea Engineering Works

TTA | 1QFY13 Earnings Release

ในเดือนตุลาคมทีผ
่ า่ นมา กิจการร่วมทุนระหว่างเมอร์เมด กับ บริษัท Zamil Offshore
Services Company (Zamil) ซึง่ เป็ นผู ้ประกอบการงานบริการนอกชายฝั่ งทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน
ตะวันออกกลาง ได ้รับสัญญาจ ้างงาน สํารวจ ซ่อมแซมและบํารุงรักษานอกชายฝั่ ง เป็ นเวลา 5
ปี มูลค่าขัน
้ ตํา่ 530 ล ้านเหรียญจากบริษัทนํ้ ามันแห่งซาอุดอ
ิ าระเบีย (Saudi Aramco) ซึง่ เป็ น
บริษัทนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติทใี่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก โดยเมอร์เมดจะมีสว่ นแบ่งรายได ้อยู่
ประมาณ 60-70% ในระยะเวลา 5 ปี ขอบเขตของสัญญาครอบคลุม การให ้บริการดํานํ้ าอย่าง
ครบวงจร ตัง้ แต่ การดํานํ้ าแบบ air/mixed gas การดําสํารวจนํ้ าลึก ยานควบคุมระยะไกล
สําหรับสํารวจและตรวจสอบใต ้นํ้ า และงานซ่อมแซมบํารุงรักษาพืน
้ ทีข
่ ด
ุ เจาะนํ้ ามันนอกชายฝั่ ง
นอกจากนัน
้ Saudi Aramco ยังจะใช ้บริการเรือสนับสนุนการทํางานนอกชายฝั่ งอีก 4 ลํา และ
เรือสนับสนุนการทํางานของนั กประดานํ้ าโดยเฉพาะอีก 1 ลํา MV Mermaid Asiana ได ้เข ้า
ปฏิบต
ั ก
ิ ารในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 นอกจากนัน
้ เมอร์เมดและ ซับเทค ซึง่ เป็ นบริษัทในเครือ
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่ วชาญสูงจํานวนถึง 110 คน
ของเมอร์เมดในตะวันออกกลาง จะจัดหานั กประดานํ้ าทีม
่ ค
ี วามเชีย
พร ้อมยานควบคุมระยะไกลจํานวน 3 ลํา และชุดแพคเกจดํานํ้ าลึกไว ้คอยสับเปลีย
่ น
ในเดือนพฤศจิกายนทีผ
่ า่ นมา บริษัท ซับเทค ซึง่ เป็ นบริษัทในเครือของเมอร์เมดในการ์ต ้า ก็
ั ้ นํ า ซึง่
ได ้สัญญาระยะเวลา 5 ปี มูลค่า 25 ล ้านเหรียญจากบริษัทนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติชน
ตามสัญญานี้ เมอร์เมดจะนํ าเรือ DPB Mermaid Siam ไปให ้บริการ โดยขอบเขตของงานคือ
การให ้บริการบํารุงรักษาพืน
้ ทีข
่ ด
ุ เจาะนํ้ ามันนอกชายฝั่ งแบบครบวงจร งานบริการซ่อมแซม
แก ้ไข ตามทีล
่ ก
ู ค ้าจะเรียก โดยจะทํางานปี ละไม่เกิน 60-100 วัน สัญญาทัง้ สองฉบับนี้ เป็ น
ก ้าวย่างทีด
่ ใี นการหาสัญญาระยะยาวและขยายขอบเขตงานวิศวกรรมใต ้ทะเลของเมอร์เมดไป
ยังน่านนํ้ าอืน
่ ทีน
่ อกเหนือจากน่านนํ้ าเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ น่านนํ้ าตะวันออกกลางเป็ น
ตลาดทีม
่ ก
ี ารเติบโตสูง และไม่ต ้องเผชิญกับฤดูมรสุมเหมือนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ทําให ้สามารถให ้บริการได ้ตลอดทัง้ ปี

Mermaid Asiana

Mermaid Siam

และในเดือนมกราคมทีผ
่ า่ นมา เมอร์เมดได ้รับสัญญาจ ้างงานวิศวกรรมใต ้ทะเลจากบริษัท
ไชน่า ออฟชอร์ ออยล์ เอนจิเนียริง่ จํากัด (“COOEC”) มูลค่าสูงสุด 40 ล ้านเหรียญ โดยใช ้
เรือ MV Mermaid Endurer พร ้อมอุปกรณ์สนั บสนุนการดํานํ้ าและนักประดานํ้ า โดย MV
Mermaid Endurer ได ้รับการติดตัง้ อุปกรณ์เสริมด ้านความปลอดภัยด ้วยเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด
ทําให ้เป็ นเรือระดับแนวหน ้าเมือ
่ เทียบกับเรือประเภทเดียวกัน สัญญาจ ้างงานของ COOEC มี
กําหนดเริม
่ งานในเดือนมีนาคม 2556 โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 6 เดือน โดยคาดว่า
รายได ้ทีจ
่ ะได ้รับจากสัญญาจ ้างงานนีจ
้ ะมีมล
ู ค่าถึง 30 ล ้านเหรียญ พร ้อมเงือ
่ นไขการขยาย
ระยะเวลาว่าจ ้างออกไปได ้อีก 60 วัน ซึง่ หากมีการยืดวันทํางาน มูลค่าของสัญญาจะเพิม
่ ขึน
้
เป็ น 40 ล ้านเหรียญ

Mermaid Endurer

เรือขุดเจาะท้องแบนกล ับมาได้ร ับความสนใจ
ตลาดเรือขุดเจาะแบบท ้องแบนในปั จจุบน
ั กลับมาคึกคักขึน
้ โดยเรือขุดเจาะแบบท ้องแบนทีม
่ ี
อายุไม่เกิน 5 ปี มีอต
ั ราการใช ้ประโยชน์สงู ถึง 100% และเรือขุดเจาะแบบท ้องแบนทีม
่ อ
ี ายุ
มากกว่านัน
้ ก็มอ
ี ต
ั ราการใช ้ประโยชน์สงู ถึง 85% และในช่วงทีผ
่ า่ นมา มีรายงานการสัง่ ต่อเรือ
ขุดเจาะแบบท ้องแบนใหม่มากขึน
้ ชีใ้ ห ้เห็นว่าเรือขุดเจาะท ้องแบนกลับมาได ้รับความสนใจ
โดยมีแรงผลักดันจากการทีต
่ ้องปรับเปลีย
่ นกองเรือเดิมให ้ใหม่และทันสมัยขึน
้ พร ้อมกับเป็ น
การลงทุนทีน
่ ่าจะได ้ผลตอบแทนทีด
่ ี
เรือขุดเจาะ MTR-1 ยังคงปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ป็ นเรือสนับสนุนการทํางานนอกชายฝั่ งอยูใ่ น
อินโดนีเซีย ซึง่ ได ้รับการต่อสัญญาออกไปอีกจนถึงเดือนกรกฎาคม 2556 และเมอร์เมดกําลัง
วางแผนการตลาดเพือ
่ ให ้เรือ MTR-1 ได ้คงทําหน ้าทีเ่ ป็ นเรือสนับสนุนการทํางานนอกชายฝั่ ง
้ สุดลง ส่วนเรือขุดเจาะ MTR-2 กําลังเข ้ารับการตรวจสภาพ
ต่อไปหลังจากสัญญาปั จจุบน
ั สิน
บํารุงรักษาตามระยะเวลา โดยทีเ่ มอร์เมดกําลังประสานงานกับลูกค ้าเดิมเพือ
่ การต่อสัญญา
้ เป็ นทีเ่ รียบร ้อย
หลังจากการตรวจสภาพเสร็จสิน
เมอร์เมดกําลังศึกษาถึงโอกาสในการลงทุนเรือขุดเจาะท ้องแบนใหม่ ในขณะทีเ่ รือขุดเจาะ
ท ้องแบนรุน
่ ใหม่ๆกําลังเป็ นทีต
่ ้องการและมีอต
ั ราการใช ้ประโยชน์สงู ในตลาดโลก เนือ
่ งจาก
จํานวนเรือทีพ
่ ร ้อมให ้บริการมีไม่เพียงพอ ทําให ้แนวโน ้มอัตราการใช ้ประโยชน์น่าจะทรงตัวอยู่
ในระดับสูงเช่นนีต
้ อ
่ ไปอีกหลายปี
อุปสงค์ของเรือขุดเจาะแบบสามขาขยายต ัวสูง
ความต ้องการใช ้งานของเรือขุดเจาะแบบสามขา (jack-up rig) ประสิทธิภาพสูงยังคง
แข็งแกร่งในปี 2556 คาดว่าการเติบโตของความต ้องการในการใช ้เรือขุดเจาะแบบสามขาจะมี
ไปทัว่ โลก โดยคาดการณ์วา่ ความต ้องการในการใช ้เรือนั น
้ จะมีมากทีส
่ ด
ุ ในแถบตะวันออก
กลางและแถบชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิค อัตราการใช ้ประโยชน์ของเรือขุดเจาะแบบสามขารุ่น
ใหม่ๆ ทีส
่ ร ้างขึน
้ หลังปี 2533 ทีม
่ ข
ี นาดความลึกของขากว่า 300 ฟุตทัว่ โลก ยังคงสูงกว่า
90% บริษัทนํ้ ามันต่างๆ ยังคงเลือกทีจ
่ ะใช ้บริการเรือขุดเจาะรุน
่ ใหม่ๆ ทีม
่ ข
ี ด
ี ความสามารถทาง
เทคนิค และมีความคล่องตัวในการปฏิบต
ั งิ านทีส
่ งู กว่าเรือรุ่นเก่าๆ ซึง่ พัฒนาการของตลาด
โดยรวมในภาคธุรกิจนี้ ยังคงมีแนวโน ้มเป็ นบวก ไม่วา่ จะเป็ นในเชิงของความต ้องการใช ้งาน
อัตราการใช ้ประโยชน์ ระยะเวลาในการจ ้างงานของสัญญา และอัตราค่าจ ้างรายวัน
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ในเดือนตุลาคมทีผ
่ า่ นมา บริษัท เอเชีย 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 โดย บริษัท ซีดริล จํากัด จะทําหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของ AOD ในการบริหารจัดการเรือลํานี้
และเมือ
่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ทผ
ี่ า่ นมา ได ้มีการรับมอบเรือขุดเจาะแบบสามขาลําแรก และ
ปั จจุบน
ั ได ้มีการเคลือ
่ นย ้ายไปปฏิบัตก
ิ ารทีป
่ ระเทศซาอุดอ
ิ าราเบีย โดยคาดว่าจะเริม
่ งานได ้ใน
เดือนเมษายน 2556
เมอร์เมดเลือกจังหวะการลงทุนใน AOD ได ้เป็ นอย่างดี พร ้อมรับผลตอบแทนจากการลงทุน
เนือ
่ งจากเรือทีส
่ งั่ ต่อไว ้ สามารถส่งมอบในช่วงเวลาทีเ่ รือขุดเจาะแบบสามขาประสิทธิภาพสูง
กําลังเป็ นทีต
่ ้องการของตลาดอย่างมาก เนือ
่ งจากจํานวนเรือทีม
่ ใี ห ้บริการมีจํานวนจํากัด
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กลุม
่ ธุรกิจการลงทุน
ปั จจุบน
ั TTA เป็ นบริษัททีป
่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นเพือ
่ การลงทุนในธุรกิจสําคัญ 6 ธุรกิจซึง่ ดําเนินงานอยูใ่ นวัฏจักรอุตสาหกรรม
ทีแ
่ ตกต่างกัน หนึง่ ในนโยบายหลักของเรา คือการเฝ้ าดูพัฒนาการในแต่ละอุตสาหกรรม เพือ
่ โอกาสในการลงทุนให ้เกิด
ผลตอบแทนทีด
่ ข
ี น
ึ้ ในอนาคต
ราคาเรือสินค ้าแห ้งเทกองในปั จจุบันลดตํ่าลงมาก เนื่องจากกองเรือโลกขยายตัวอย่างรุนแรง เกินความต ้องการในการขนส่งมาตัง้ แต่
ปี 2553 จึงทําให ้อุตสาหกรรมเดินเรือสินค ้าแห ้งเทกองโดยรวม เข ้าสูว่ ฏ
ั จักรขาลงติดต่อกันมาหลายปี แต่ในขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมการให ้บริการนอกชายฝั่ งที่ เมอร์เมดประกอบกิจการอยูน
่ ัน
้ กําลังเข ้าสูว่ ัฏจักรขาขึน
้ เนื่องจากงบประมาณทีใ่ ข ้ในการ
สํารวจและผลิตของบริษัทนํ้ ามันและก๊าชธรรมชาติทั่วโลก (Global E&P spending) สูงขึน
้ อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยล่าสุดของ
บริษัท Dahlman Rose ซึง่ รวบรวมงบประมาณของบริษัทนํ้ ามันและก๊าชธรรมชาติ 463 แห่งทั่วโลก คาดว่างบประมาณนี้จะเติบโต
ขึน
้ อีก 5.5% ในปี 2556 โดยจะมียอดรวมสูงเป็ นประวัตก
ิ ารณ์อยูท
่ ี่ 6.45 แสนล ้านเหรียญสหรัฐในปี นี้ และในภูมภ
ิ าคเอเชียและ
ตะวันออกกลาง อัตราการเติบโตของงบประมาณนีค
้ าดว่าจะสูงกว่า 10% ดังนัน
้ จึงเป็ นทีค
่ าดการณ์กน
ั ในวงกว ้างว่า อุตสาหกรรม
่ ว่ งเริม
นํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติโดยรวม กําลังเข ้าสูช
่ ต ้นของวัฏจักรขาขึน
้ ตราบเท่าทีร่ าคานํ้ ามันในตลาดโลกยังคงอยูร่ ะดับสูง
จากการทีบ
่ ริษัทได ้พิจารณาถึงปั จจัยทางธุรกิจต่างๆ ของ TTA โดยละเอียดรอบคอบแล ้ว พบว่าช่วงเวลานีเ้ ป็ นจังหวะทีเ่ หมาะสม
่ สร ้าง
ทีส
่ ด
ุ สําหรับการลงทุนในสองธุรกิจหลักคือ ธุรกิจเดินเรือสินค ้าแห ้งเทกอง และธุรกิจการให ้บริการนอกชายฝั่ ง ทัง้ นีเ้ พือ
ผลตอบแทนทีด
่ ใี นอนาคต คณะกรรมการของบริษัทจึงได ้เสนอแผนการเพิม
่ ทุน เพือ
่ ระดมเงินทุนราว 6,372 ล ้านบาทภายใน
้ หุ ้นเพิม
ระยะเวลา 2 ปี ครึง่ โดยการออกหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ(วอร์แรนต์)ให ้กับผู ้จองซือ
่ ทุน
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ
่ ขยายกองเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกอง รวมถึงการสั่งต่อเรือขุดเจาะท ้องแบนมาทดแทนเรือเก่าทีก
่ ําลัง
ิ ธิใ์ นการจองซือ
้ หุ ้นสามัญเพิม
จะต ้องปลดระวาง ผู ้ถือหุ ้นเดิมมีสท
่ ทุนในสัดส่วน 5 หุ ้นเดิมต่อ 2 หุ ้นเพิม
่ ทุนทีร่ าคา 14 บาท ส่วน
ื้ หุ ้นเพิม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนต์) จะออกให ้ฟรีกบ
ั ผู ้ถือหุ ้นทีจ
่ องสิทธิซ
์ อ
่ ทุนในสัดส่วน 2 หุ ้นเพิม
่ ทุนต่อ 1 วอร์แรนต์ ซึง่ ผู ้ถือหุ ้น
สามารถใช ้สิทธิแ
์ ปลง 1 วอแรนต์เป็ น 1 หุ ้นสามัญได ้ในราคา 17 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี ครึง่ (30 เดือน) ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการ
้ หุ ้นสามัญเพิม
จองซือ
่ ทุนจะอยูใ่ นช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 และในกรณีทม
ี่ ห
ี ุ ้นเพิม
่ ทุนเหลือจากการจองสิทธิ์ จะ
เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเดิมทีส
่ นใจ สามารถจองเกินสิทธิไ์ ด ้ในสัดส่วนทีไ่ ม่เกินกว่า 50% ของหุ ้นเดิม (0.5 เท่า) ในราคา 14 บาท
เช่นเดียวกัน และในกรณีทย
ี่ ังคงมีหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนเหลือจากการจัดสรรข ้างต ้น บริษัทฯ อาจจะดําเนินการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุน
ทีเ่ หลืออยูด
่ ังกล่าวให ้แก่ผู ้ลงทุนเฉพาะรายในวงจํากัด (PP) ในแบบคราวเดียวหรือหลายคราว
แผนการระดมทุนดังกล่าวได ้รับการอนุมต
ั ใิ นทีป
่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมือ
่ วันที่ 30 มกราคม 2556 ที่
ผ่านมา โดยมีผู ้ถือหุ ้นทีอ
่ อกเสียงสนับสนุนอยูท
่ รี่ ้อยละ 95 ของผู ้ทีเ่ ข ้าร่วมประชุมทัง้ หมด ผู ้ถือหุ ้นจะได ้รับหนังสือแจ ้งสิทธิการจอง
้ และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
้ หุ ้นสามัญ เพือ
ซือ
่ ทุนควบใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
่ ร่วมลงทุนในครัง้ นี้ ซึง่ ทางบริษัทคาดว่าจะเป็ นการ
การเพิม
่ ศักยภาพในการแข่งขันครัง้ สําคัญและสร ้างความยั่งยืนทางธุรกิจให ้แก่ TTA ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ี ์ จําก ัด (มหาชน)
บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

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