Ref No. COR:MS/EL14009t/PK

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2557
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนธ ันวาคม 2556
วันที:่
เรือ
่ ง:
เรียน:

13 กุมภาพันธ์ 2557
ผลประกอบการประจําไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บัญชี 2557
กรรมการและผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ี ์ จําก ัด (มหาชน) (“TTA”) รายงานผลกําไรสุทธิจํานวน 250 ล ้านบาท สําหรับผล
บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส
การดําเนินงานประจําไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บัญชี 2557 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 เพิม
่ ขึน
้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี กอ
่ น 367 ล ้านบาท

Executive Summary Performance Overview
Income statement

restated

Baht millions

1QFY13

1QFY14

%yoy

Revenues
Costs
Gross profits

4,190
(3,339)
852

5,297
(4,038)
1,259

26%

Equity income
Other income
SG&A

26
33
(452)

262
31
(459)

910%

EBITDA

459

1,093

Depreciation
& Amortisation
Finance costs

(393)
(124)

(359)
(126)

21%
48%

‐6%
2%
138%
9%
1%

EBT

(59)

608

1134%

Income taxes
Non‐recurring items
Forex translation

(76)
41
(27)

(193)
(29)
42

‐172%

(121)

427

453%

Net profits

156%

253%

Net profits (losses) attributable to
‐ Non‐controlling interest

(3)

177

6476%

‐ Owner of the Company

(118)

250

311%

No. of shares (million)
Basic EPS (Baht)

708
(0.17)

994
0.25

ผลประกอบการรวมไตรมาสแรกดีทส
่ี ด
ุ น ับตงแต่
้ั
ปี 2552
ี่ ุรกิจหล ัก
กําไรทีเ่ ติบโตอย่างแข็งแกร่งของสามในสธ

จากผล

ิ ปิ้ ง ร ับรูผ
 โทรีเซนชป
้ ลกําไรสุทธิเติบโต 490% ที่ 117 ล้านบาท
ซงึ่ สูงทีส
่ ด
ุ ในรอบ 3 ปี ธุรกิจเรือสินค ้าแห ้งเทกองส่งสัญญาณฟื้ นตัว
โทรีเซนชิปปิ้ งยังคงบริหารงานด ้วยโครงสร ้างค่าใช ้จ่ายทีไ่ ด ้เปรียบ ซึง่
่ ม
เป็ นผลมาจากแผนการปรับโครงสร ้างกองเรือและการเอาใจใส่ซอ
บํารุงดูแลบนเรืออย่างสมํา่ เสมอ
 เมอร์เมด มาริไทม์ ร ับรูผ
้ ลกําไรสุทธิ 238 ล้านบาทซงึ่ สูงสุดใน
ึ้ มาจากทัง้ ธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเล และ
รอบ 5 ปี ผลประกอบการทีด
่ ข
ี น
ธุรกิจเรือขุดเจาะ ซึง่ ในไตรมาสนี้ เมอร์เมด มาริไทม์เริม
่ รับรู ้ส่วนแบ่ง
ผลกําไรจากเรือขุดเจาะสามขาทัง้ สามลําจากบริษัท Asia Offshore
Drilling (AOD) ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมทุนที่ เมอร์เมด มาริไทม์ถอ
ื หุ ้นอยู่
33.8%
 UMS ร ับรูผ
้ ลขาดทุนสุทธิ 35 ล้านบาท ซึง่ มีผลกระทบจากการ
ขนส่งทีย
่ ังดําเนินงานได ้ไม่เต็มประสิทธิภาพและการเร่งระบายถ่านหิน
ขนาด 0-5 มม. เพือ
่ ทีจ
่ ะปรับโครงสร ้างเงินทุนให ้เกิดความสมดุลและ
เหมาะสม และกลับมาสร ้างความแข็งแกร่งทางการเงินให ้กับบริษัทอีก
ครัง้
 บาคองโค ย ังคงร ับรูผ
้ ลกําไรสุทธิ 88 ล้านบาท เติบโตต่อเนือ
่ ง
โดยกําไรสุทธิขยายต ัว 24% ในไตรมาสนี้ อัตราผลกําไรโดยรวม
้ วัตถุดบ
สูงขึน
้ มาจากธุรกิจปุ๋ยทีย
่ ังคงหาช่องทางของการซือ
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้
รวมทัง้ การเพิม
่ กลยุทธ์การตลาดในประเทศทีม
่ ากขึน
้
ส่วนธุรกิจ
คลังสินค ้ามีรายได ้เติบโต 165% เปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปี ท ี่
แล ้วจากคลังสินค ้าหมายเลข 5 ทีไ่ ด ้เปิ ดทําการเมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์
2556
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Transport

Baht millions
Revenues
EBITDA
EBITDA margins
Net profits
Net profit margins

Energy

Thoresen Shipping
1QFY13*
1QFY14
1,211
1,440
86
289
7%
20%
(30)
117
‐2%
8%
Freight rate recovery

Infrastructure

Mermaid Maritime
1QFY13*
1QFY14
1,625
2,659
268
752
17%
28%
(2)
238
0%
9%
Strong revenue and equity
income growth

UMS
1QFY13*
1QFY14
503
439
39
0
8%
0%
4
(35)
1%
‐8%
Reinitiated aggressive 0‐5
mm coal sale program

Baconco
1QFY13*
1QFY14
770
693
94
115
12%
17%
71
88
9%
13%
Improved margins offset
lower revenue

752

289

268

86

EBITDA &
Net profits

238

117
(2)

(30)
1QFY13*

1QFY14

1QFY13*

1QFY14

39
4
1QFY13*

0
(35)
1QFY14

94

115

71

88

1QFY13*

1QFY14

* restated

้ จากปี ก่อน 26% รายได ้ทีเ่ พิม
 รายได้รวมอยูท
่ รี่ ะด ับ 5,297 ล้านบาท เพิม
่ ขึน
่ ขึน
้ ของโทรีเซนชิปปิ้ ง (+19% จากปี
ก่อน) และของเมอร์เมด มาริไทม์ (+64% จากปี กอ
่ น) นัน
้ มากกว่ารายได ้ทีล
่ ดลงของ UMS (-13% จากปี กอ
่ น) และบาคอง
โค (-10% จากปี กอ
่ น) การฟื้ นตัวของธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองตัง้ แต่ชว่ งไตรมาส 4/2556 และจํานวนวันเดินเรือที่
เพิม
่ ขึน
้ ส่งผลให ้อัตราค่าระวางเรือของโทรีเซนชิปปิ้ งสูงขึน
้ ในขณะเดียวกัน เมอร์เมด มาริไทม์ก็รับรู ้รายได ้จากสัญญาการ
ให ้บริการดํานํ้ าทีท
่ ําไว ้กับซาอุดอ
ิ รามโค และสัญญาให ้บริการงานวิศวกรรมใต ้ทะเลตัวอืน
่ ๆ
้ จากปี ก่อน 21% เป็น 4,038 ล้านบาท
 ต้นทุนตรงรวมเพิม
่ ขึน
ต ้นทุนทีส
่ งู ขึน
้ ของโทรีเซนชิปปิ้ งมาจากจํานวนวัน
เดินเรือทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ในขณะทีข
่ องเมอร์เมดมาริไทม์ เป็ นผลจากต ้นทุนค่าให ้บริการสัญญาวิศวกรรมใต ้ทะเลทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ จากการ
ได ้สัญญาทีม
่ ากขึน
้ ซึง่ ทัง้ หมดนี้บางส่วนถูกชดเชยจากต ้นทุนในการขายทีล
่ ดลงของ UMS และ บาคองโค
้ 910% มาเป็น 262 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของส่วนแบ่งกําไร
 ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนพุง
่ สูงขึน
จากการลงทุนของเมอร์เมดใน AOD ซึง่ AOD มีสว่ นแบ่งรายได ้ในไตรมาสนี้ 234 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากผลขาดทุน 11 ล ้าน
บาท จากช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น
้ า
้ จากปี ก่อน 2% เป็น 459 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นมา
 ค่าใชจ
่ ยเกีย
่ วก ับการขายและการบริหาร (SG&A) เพิม
่ ขึน
จากต ้นทุนด ้านบุคลากรของเมอร์เมดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เนือ
่ งจากการการขยายงานให ้บริการในแถบตะวันออกลาง ในขณะทีบ
่ าคองโค
เองมีกจ
ิ กรรมด ้านการตลาดในประเทศมากขึน
้
ทัง้ นี้ ค่าใช ้จ่าย SG&A ในไตรมาสนีส
้ ว่ นหนึง่ ได ้รับผลกระทบจากการกลับ
รายการโบนัสค ้างจ่าย (เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน
้ เพียงครัง้ เดียว)ของโทรีเซนชิปปิ้ ง ซึง่ ทําให ้ค่าใช ้จ่ายของโทรีเซนชิปปิ้ งลดลง
กว่าปกติ
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้ 1,093 ล้านบาท เพิม
้ 138% จากไตรมาส 1/2556 ซึง่ เป็ นผลจากการ
 บริษ ัทสร้างผลกําไร EBITDA ทงสิ
ั้ น
่ ขึน
เติบโตของกําไรเบือ
้ งต ้นทีเ่ พิม
่ ขึน
้ และมาจากส่วนแบ่งกําไรทีเ่ ติบโตอย่างมาก
โดยสรุป ผลกําไรสุทธิรวมอยูท
่ รี่ ะด ับ 250 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เติบโต 311% จากผลขาดทุนสุทธิ 118 ล้านบาท
ในไตรมาส 1/2556

ทัง้ นี้ ผลขาดทุนสุทธิรวมของไตรมาส 1/2556 ได ้มีการปรับปรุงใหม่จากการทีบ
่ ริษัทถือปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานการบัญชีปรับปรุง
ใหม่ ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรือ
่ งผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ และ มาตรฐาน
การบัญชีปรับปรุงใหม่ ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรือ
่ งภาษี เงินได ้ การปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานทางการบัญชีใหม่ทงั ้ 2 ฉบับ
ส่งผลให ้ผลขาดทุนสุทธิปรับตัวดีขน
ึ้ 28 ล ้านบาท (17 ล ้านบาท มาจากการถือปฏิบต
ั ใิ นมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ ฉบับที่
21 และอีก 11 ล ้านบาท มาจากการถือปฏิบต
ั ใิ นมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ ฉบับที่ 12)

Performance Overview by Business Group
Revenue contribution by business line
Baht millions

restated

1QFY13

1QFY14

Transport

1,226

1,450

18%

Infrastructure

1,339

1,188

‐11%

Energy

1,625

2,659

64%

‐

‐

4,190

5,297

Corporate*
Total revenue

Net profit contribution by business line
Baht millions
Transport

%yoy

26%

restated

1QFY13

1QFY14

%yoy

1

143

15595%

Infrastructure

84

57

‐32%

Energy

(2)

235

13232%

Corporate*

(201)

(185)

‐8%

Net profit

(118)

250

311%

1QFY14

%yoy

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

Key Ratios
restated

Profitability ratios

1QFY13

Gross margin

20%

24%

3%

EBITDA margin

11%

21%

10%

Net margin

‐3%

5%

8%

Summary of Statement of Cash Flows
restated

Baht millions

TTA | FY13 Earnings Release

1QFY13

1QFY14

Cash flows from operating activities

749

1,214

Cash flows from investing activities

(20)

Cash flows from financing activities

(417)

Net increase in cash and cash equivalents during the period

312

Currency translation differences

(23)

%yoy
62%

(53)

161%

290

170%

1,451

365%

(4)

83%

Cash and cash equivalents at the beginning of the period

3,582

7,446

108%

Cash and cash equivalents at the end of the period

3,871

8,894

130%
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ิ ปิ้ ง
โทรีเซน ชป

Highlights

ิ ค้าแห้งเทกองฟื้ นต ัว
 ตลาดธุรกิจเรือบรรทุกสน
ิ ปิ้ งโชว์ผลงานทีด
 โทรีเซนชป
่ ใี นไตรมาส 1/2557
 มีเรือมาสมทบเพิม
่ ในไตรมาส 2/2557
ิ ค้าแห้งเทกองฟื้ นต ัว
ตลาดธุรกิจเรือบรรทุกสน
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค ้าแห ้งเทกองฟื้ นตัวในทุกภาคส่วนตัง้ แต่ในช่วงไตรมาส 4/2556
ต่อเนือ
่ งมาถึงไตรมาส 1/2557 โดยที่ ค่าเฉลีย
่ ของดัชนีบอลติค (BDI) อยูท
่ ี่ 1,854
จุด ในขณะทีค
่ า่ เฉลีย
่ ดัชนีบอลติคสําหรับเรือ Supramax (BSI) อยูท
่ ี่ 1,781 จุด
ปั จจัยหลักทีผ
่ ลักดันการฟื้ นตัวของตลาดมาจากการส่งสัญญาณทีด
่ ข
ี น
ึ้ สําหรับทัง้ อุป
สงค์และอุปทาน ซึง่ ได ้แก่ กิจกรรมการขนส่งทีเ่ พิม
่ ขึน
้ โดยเฉพาะการนํ าเข ้าสินแร่
เหล็กและธัญพืชจากจีน
และการคาดการณ์ถงึ การเติบโตทีช
่ ้าลงของกองเรือและ
่ งู ขึน
้
ปริมาณความต ้องการการขนส่งต่อตันต่อระยะทาง (ไมล์) ทีส
การนํ าเข ้าแร่เหล็กและถ่านหินจํานวนมากจากจีนในช่วงไตรมาส 1/2557 ช่วยดึง
ค่าระวางสําหรับเรือขนาด Capesize และ Panamax เพิม
่ เป็ น 27,072 เหรียญสหรัฐ
ต่อวัน และ 14,234 เหรียญสหรัฐต่อวันตามลําดับในไตรมาสนี้ การเพิม
่ ขึน
้ ทีผ
่ ด
ิ ปกติ
ของการนํ าเข ้าธัญพืชจากสหรัฐมายังประเทศจีน
ทําให ้อัตราค่าระวางสําหรับเรือ
ขนาด Supramax มาเฉลีย
่ อยูท
่ ี่ 14,022 เหรียญสหรัฐต่อวันในช่วงไตรมาส 1/2557
สูงขึน
้ จากค่าเฉลีย
่ ที่ 7,626 เหรียญสหรัฐต่อวันในช่วงเดียวกันไตรมาสทีแ
่ ล ้ว
ในภาพรวม
มาร์ซอฟต์ยังคงมองเห็นการเติบโตของการขนส่งแซงหน ้าการเติบโต
ของกองเรือในปี 2557 ปริมาณความต ้องการใช ้เรือขนส่งต่อตันต่อระยะทาง (ไมล์)
ทั่วโลกจะเพิม
่ ขึน
้ กว่า 7.5% ในปี 2557 ซึง่ เป็ นผลมาจากการค ้าขายผลิตภัณฑ์ที่
้ เพลิง (steam coal) และธัญพืช ในด ้านอุปทาน คาดว่า
เกีย
่ วกับเหล็ก ถ่านหินเชือ
การส่งมอบเรือจะลดลงจาก 63 ล ้านเดทเวทตันในปี 2556 มาเป็ นเฉลีย
่ 51 ล ้านตัน
ต่อปี ในปี 2557 การปลดระวางเรือคาดว่า จะอยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 22 ล ้านเดทเวทตันต่อปี
ในขณะทีก
่ องเรือคาดการณ์วา่ จะเติบโตลดลงมาอยูท
่ ี่ 4.8% ในปี 2557
ิ ปิ้ งมีผลงานทีด
โทรีเซนชป
่ ใี นไตรมาส 1/2557
รายได ้จากค่าระวางเรือของโทรีเซนชิปปิ้ งในไตรมาส 1/2557 อยูท
่ ี่ 1,440 ล ้านบาท
้
่ ทัง้ สิน
เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 19% ในช่วงไตรมาสนี้ โทรีเซนชิปปิ้ งบริหารกองเรือเฉลีย
32.5 ลํา (เป็ นเรือทีเ่ ราเป็ นเจ ้าของเอง 17.6 ลํา และเรือเช่า 14.9 ลํา) เพิม
่ ขึน
้ จาก
ค่าเฉลีย
่ เดิมที่ 28.5 ลํา (เป็ นเรือทีเ่ ราเป็ นเจ ้าของเอง 15.6 ลํา และเรือเช่า 12.9
ลํา) ในช่วงไตรมาส 1/2556
อัตราค่าระวางเรือ TCE ของโทรีเซนชิปปิ้ งอยูท
่ รี่ ะดับ 10,446 เหรียญสหรัฐต่อวันใน
ไตรมาส 1/2557 เพิม
่ ขึน
้ จาก 7,542 เหรียญสหรัฐต่อวันในไตรมาส 1/2556 โดยใน
ส่วนของอัตราค่าระวางของเรือเช่าปรับตัวดีขน
ึ้ จากผลติดลบที่ 218 เหรียญสหรัฐต่อ
วันเมือ
่ ปี กอ
่ น มาเป็ นบวก 459 เหรียญสหรัฐต่อวันในไตรมาสนี้
1/2557
โทรีเซนชิปปิ้ งยังคงควบคุมและดูแลต ้นทุนค่าใช ้จ่ายได ้ดีในไตรมาส
ค่าใช ้จ่ายในการเป็ นเจ ้าของเรือ
ซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายก ้อนใหญ่ทส
ี่ ด
ุ สําหรับค่าใช ้จ่าย
สําหรับการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเงินสด อยูท
่ รี่ ะดับ 4,057 เหรียญสหรัฐต่อวัน ลดลงจาก
ปี กอ
่ น 5% และตํ่ากว่าค่าใช ้จ่ายโดยเฉลีย
่ ของอุตสาหกรรมทีร่ ะดับ 5,121 เหรียญ
สหรัฐต่อวัน (ข ้อมูลจาก Moore Stephens ในปี 2556) ค่าใช ้จ่ายในการซ่อมบํารุง
เรือลดลงจากปี กอ
่ น 18% มาอยูท
่ ี่ 664 เหรียญต่อวัน เนื่องจากแผนการปรับ
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่ มบํารุงดูแลบนเรืออย่างสมํา่ เสมอ ในขณะที่
โครงสร ้างกองเรือและการเอาใจใส่ซอ
ค่าใช ้จ่ายทัว่ ไปและธุรการต่างๆ อยูท
่ ี่ 999 เหรียญสหรัฐในไตรมาสนี้ เนือ
่ งจากได ้รับ
ผลกระทบจากการกลับรายการโบนั สค ้างจ่ายทีเ่ กิดขึน
้ หนเดียว จึงทําให ้ค่าใช ้จ่ายใน
ส่วนนีต
้ ํ่ากว่าปกติ โดยทัง้ หมดนีท
้ ําให ้ต ้นทุนรวมต่อวันอยูท
่ ี่ 7,806 เหรียญสหรัฐต่อ
วันในไตรมาส 1/2557 ลดลงจากปี กอ
่ น 21%
่ ม และค่า
โดยสรุป โทรีเซนชิปปิ้ ง สร ้างผลกําไรสุทธิกอ
่ นหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ตัดจําหน่าย (EBITDA) 289 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 237% และผลกําไรสุทธิ
่ ปี
เป็ นบวกที่ 117 ล ้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิท ี่ 30 ล ้านบาทของช่วงเดียวกันเมือ
ก่อน
Cash OPEX includes:
 Owner’s expenses
 Dry‐docking expenses
 Administrative expenses

Thoresen Shipping's income statement*

restated

1QFY13

Baht millions

Total revenues
Total costs
Gross profits
Gross margins (%)
Other incomes
SG&A
EBITDA
EBITDA margins (%)
Net profits
Net profit margins (%)

1QFY14

1,211
1,102
109
9%
42
65
86
7%
(30)
‐2%

1,440
1,138
302
21%
39
52
289
20%
117
8%

%yoy

19%
3%
178%
12%
‐9%
‐21%
237%
13%
490%
11%

*as consolidated on TTA's P&L

Average Daily Operating Results (USD/Day)

restated

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's expenses)
Dry‐docking expenses
General and administrative expenses
Cash costs
Finance costs, net
Depreciation
Total costs

1QFY13
30.68
$7,542
$7,760
‐$218
$4,253
$812
$1,485
$6,550
‐$212
$3,484
$9,822

1QFY14
31.73
$10,446
$9,987
$459
$4,057
$664
$999
$5,720
‐$135
$2,221
$7,806

%yoy
3%
39%
29%
310%
‐5%
‐18%
‐33%
‐13%
36%
‐36%
‐21%

Fleet data summary
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)

1Q FY13

4Q FY13

1Q FY14

%yoy

%qoq

45,532

46,087

46,087

1%

0%

1,493

1,606

1,656

11%

3%

1,437

1,551

1,628

13%

5%

1,437

1,549

1,623

13%

5%

100.0%

99.9%

99.7%

0%

0%

1,189

1,318

1,370

15%

4%

32.5

14%

4%

28.5

31.2

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

TTA | FY13 Earnings Release

Page | 5

Ref No. COR:MS/EL14009t/PK

ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2557
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนธ ันวาคม 2556

เรือมาสมทบเพิม
่ ในไตรมาส 2/2557
้ ไตรมาส 1/2557 โทรีเซนชิปปิ้ งเป็ นเจ ้าของกองเรือจํานวนทัง้ สิน
้ 18 ลํา
เมือ
่ สิน
ประกอบด ้วย Handymax 8 ลํา และ Supramax 10 ลํา อายุเฉลีย
่ ของกองเรืออยูท
่ ี่
10.1 ปี ในขณะทีข
่ นาดระวางบรรทุกเฉลีย
่ รวมที่ 46,087 เดทเวทตัน
ในวันที่ 21 มกราคม 2557 โทรีเซนชิปปิ้ งรับมอบเรือ เอ็มวี ทอร์ เมอร์ควิ รี่ ซึง่ เป็ น
เรือ Supramax มือสองขนาด 55,862 เดทเวทตัน สร ้างขึน
้ เมือ
่ เดือนตุลาคม 2548
้ มาในราคา 19.5 ล ้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
โดยอูต
่ อ
่ เรือ คาวาซากิ ในญีป
่ น
ุ่ ซือ
639 ล ้านบาท โดยเรือลํานีเ้ ป็ นเรือ Supramax ลําที่ 11 ของกองเรือโทรีเซนชิปปิ้ ง
M.V. Thor Mercury

้ ขายเรือ Supramax มือสองอีก
นอกจากนี้ โทรีเซนชิปปิ้ งยังได ้ลงนามในสัญญาซือ
หนึง่ ลําเมือ
่ ปลายเดือนมกราคมทีผ
่ า่ นมา
ิ ทรัพย์มี
ด ้วยกลยุทธ์ในการเลือกขยายกองเรือและปรับกองเรือให ้ทันสมัยในช่วงทีส
่ น
ราคาตํา่
เพือ
่ ความได ้เปรียบในเวลาทีธ
่ รุ กิจฟื้ นตัวและเพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาว โทรีเซนชิปปิ้ งจึงได ้วางแผนทีจ
่ ะขยายกองเรือเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 30
ลําทีร่ าคาเรือทีเ่ หมาะสมในช่วง 12 เดือนข ้างหน ้า โดยเป็ นแผนทีอ
่ ยูบ
่ นสมมติฐาน
ว่า การเพิม
่ ทุนทีจ
่ ะแล ้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2557 จะประสบความสําเร็จไปได ้ด ้วยดี
่ นแปลง ขึน
้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตแ
ิ ละราคา
อย่างไรก็ด ี แผนการดังกล่าว อาจจะมีการเปลีย
ของเรือมือสองทีอ
่ ยูใ่ นตลาด
และความดึงดูดของการลงทุนในธุรกิจอืน
่ ๆ
ทีอ
่ ยู่
ภายใต ้การลงทุนของ กลุม
่ TTA
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เมอร์เมด มาริไทม์ Highlights
 เติบโตทงธุ
ั้ รกิจวิศวกรรมใต้ทะเล และธุรกิจเรือขุดเจาะ
 แนวโน้มย ังคงเป็นบวก
่ มบํารุงลําใหม่
 สง่ ั ต่อเรือขุดเจาะและเรือซอ
เติบโตทงธุ
ั้ รกิจวิศวกรรมใต้ทะเล และธุรกิจเรือขุดเจาะ
เมอร์เมด มาริไทม์ รายงานผลกําไรสุทธิในไตรมาสนี้ท ี่ 238 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จาก
่ น ซึง่ เป็ นผลมาจากผลงานที่
ผลขาดทุนสุทธิท ี่ 2 ล ้านบาท เมือ
่ ช่วงเดียวกันของปี กอ
แข็งแกร่งของทัง้ ธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเล และธุรกิจเรือขุดเจาะ
รายได ้รวมอยูท
่ ี่ 2,659 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 64% โดยส่วนใหญ่เป็ นผลจาก
การรับรู ้รายได ้เต็มจํานวนจากสัญญาของธุรกิจวิศวกรรมใต ้ทะเลทีม
่ ากขึน
้
เมอร์เมด
ิ เซส (“MOS”) มีรายได ้เพิม
่ ขึน
้ 71% เนื่องจากอัตราค่าจ ้างรายวัน
ออฟชอร์ เซอร์วส
และอัตราการใช ้ประโยชน์ของเรือทีส
่ งู ขึน
้
MOS มีอัตราการใช ้ประโยชน์ของเรืออยู่
ที่ 74% ในช่วงไตรมาส 1/2557 เพิม
่ ขึน
้ จากระดับ 51% เมือ
่ ช่วงไตรมาส 1/2556
แต่กระนั น
้ การเพิม
่ ขอบเขตการให ้บริการให ้มากขึน
้ ส่งผลทําให ้ต ้นทุนตรงสูงขึน
้ โดย
เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 65% มาอยูท
่ รี่ ะดับ 1,957 ล ้านบาท ในไตรมาสนี้ ค่าใช ้จ่ายใน
การขายและการบริหารจัดการเพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 15% มาเป็ น 190 ล ้านบาท
เนื่องจากมีการเพิม
่ จํานวนพนั กงานในแถบตะวันออกกลาง
ขณะเดียวกัน ธุรกิจเรือขุดเจาะมีรายได ้เพิม
่ ขึน
้ 25% ถึงแม ้ว่าอัตราการใช ้ประโยชน์
ของเรือจะลดลง เมอร์เมด ดริลลิง่ ค์ มีอัตราการใช ้ประโยชน์ของเรือในไตรมาสนีล
้ ด
มาอยูท
่ รี่ ะดับ 50% จากระดับ 67% เมือ
่ ไตรมาส 1/2556 โดยเรือ MTR-2 ถูก
ว่าจ ้างงานเต็ม 100% ส่วนเรือขุดเจาะ MTR-1 ไม่มงี านตลอดทัง้ ไตรมาส 1/2557 นี้
ในขณะทีเ่ มือ
่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น เรือขุดเจาะ MTR-2 มีอัตราการ
ใช ้ประโยชน์อยูท
่ ี่ 45% ส่วนเรือขุดเจาะ MTR-1 มีอัตราใช ้ประโยชน์ 100% เต็ม
ผลงานทีย
่ อดเยีย
่ มของธุรกิจเรือขุดเจาะมาจากส่วนแบ่งผลกําไรทีเ่ พิม
่ ขึน
้
โดย
ปรับตัวเพิม
่ จากผลขาดทุนที่ 11 ล ้านบาทในปี กอ
่ น มาเป็ นกําไร 234 ล ้านบาทใน
ไตรมาส 1/2557 นี้ ซึง่ ส่วนแบ่งผลกําไรทัง้ หมดนีม
้ าจากบริษัทร่วมทุน Asia
Offshore Drilling (“AOD”) ทีเ่ มอร์เมดถือหุ ้นอยู่ 33.8% โดยเรือขุดเจาะสามขา
AOD I, AOD II, AOD III ได ้รับสัญญาว่าจ ้างงานเป็ นระยะเวลา 3 ปี จากบริษัท
นํ้ ามันแห่งชาติซาอุดอ
ิ รามโค
่ มและค่าตัด
โดยสรุป เมอร์เมด มาริไทม์ มีผลกําไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
จําหน่าย (EBITDA) เพิม
่ ขึน
้ 180% จากปี ก่อน มาเป็ น 752 ล ้านบาท

Mermaid's income statement*
Baht millions

Total revenues
Total costs
Gross profits
Gross margins (%)
Equity incomes
Other incomes
SG&A
EBITDA
EBITDA margins (%)
Net profits
Net profit margins (%)

restated

1QFY13

1,625
1,184
441
27%
(11)
4
166
268
17%
(2)
0%

1QFY14

%yoy

2,659
64%
1,958
65%
701
59%
26%
‐1%
234
2149%
7
64%
190
15%
752
180%
28%
12%
238 13436%
9%
9%

*as consolidated on TTA's P&L
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ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2557
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนธ ันวาคม 2556

แนวโน้มย ังคงเป็นบวก
เมอร์เมด มาริไทม์ยังคงมีมม
ุ มองเป็ นบวกกับแนวโน ้มของอุตสาหกรรมการให ้บริการ
นอกชายฝั่ งแก่บริษัทนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติ อันเนือ
่ งมาจากราคานํ้ ามันยังคงทรง
ตัว และค่าใช ้จ่ายในการสํารวจและผลิตของบริษัทนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติยังคงมี
อยูอ
่ ย่างต่อเนื่อง
เมอร์เมด มาริไทม์ ยังคงมองเห็นอุปสงค์ความต ้องการใช ้บริการเรือวิศวกรรมใต ้ทะเล
และบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วเนื่อง โดยดูจากปริมาณของสัญญาจ ้างงานทีห
่ าได ้ และความ
ต ้องการของลูกค ้าเก่าและลูกค ้าผู ้มุง่ หวัง
ตลาดเรือขุดเจาะท ้องแบนเป็ นตลาดเฉพาะ ทีม
่ เี รืออยูเ่ พียงแค่ประมาณ 30 ลําทั่ว
โลก ซึง่ จํานวนนีร้ วมถึงเรือทีก
่ ําลังก่อสร ้าง
การเปลีย
่ นแปลงของอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดเรือขุดเจาะท ้องแบนยังอยูใ่ นระดับทีด
่ ี
ซึง่ วัดจากอัตราค่าจ ้าง
รายวันและอัตราการใช ้ประโยชน์ รวมถึงความต ้องการของลูกค ้าทีจ
่ ะใช ้เรือลําใหม่ๆ
ึ้ อย่างต่อเนือ
่ งทั่วโลก
โดย
ภาพรวมของตลาดเรือขุดเจาะสามขายังคงปรับตัวดีขน
ความต ้องการใช ้เรือขุดเจาะสามขาสมรรถนะสูงยังคงสูงในแทบทุกภูมภ
ิ าคทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภ
ิ าคเอเชีย และตะวันออกกลาง
บริษัทนํ้ ามันและก๊าซ
ธรรมชาติทั่วโลกยังคงแสดงความต ้องการทีจ
่ ะว่าจ ้างเรือใหม่ๆ
เหมือนกับเรือของ
AOD เป็ นส่วนใหญ่
สง่ ั ต่อเรือขุดเจาะท้องแบนและเรือซ่อมบํารุงใต้ทะเล
เมือ
่ วันที่ 9 มกราคม 2557 ทีผ
่ า่ นมา เมอร์เมดได ้ลงนามในสัญญาสัง่ ต่อเรือขุดเจาะ
ท ้องแบนใหม่จํานวน 2 ลํา และเรือซ่อมบํารุงใต ้ทะเล อีก 1 ลํา มูลค่ารวม 436 ล ้าน
เหรียญสหรัฐ จากบริษัท ไชน่า เมอร์แชนท์ อินดัสตรี โฮลดิง้ ส์ จํากัด (โดยเรือขุด
เจาะท ้องแบนมูลค่าลําละ 149 ล ้านเหรียญสหรัฐ ส่วนเรือซ่อมบํารุงใต ้ทะเลมูลค่า
138 ล ้านเหรียญสหรัฐ) โดยเรือขุดเจาะทัง้ สองลํามีกําหนดส่งมอบในช่วงไตรมาส
1/2559 และ 2/2559 ตามลําดับ ในขณะทีเ่ รือซ่อมบํารุงใต ้ทะเลมีกําหนดส่งมอบใน
ไตรมาส 3/2559
เรือทีส
่ งั่ ต่อใหม่ทงั ้ หมด มีกําหนดชําระเงินแบ่งเป็ นสองงวด คือ ชําระค่ามัดจํานวน
15% ของมูลค่าทีส
่ งั่ ต่อ ซึง่ จะต ้องจ่ายภายใน 30 วันหลังจากเซ็นสัญญา ในขณะ
ส่วนทีเ่ หลืออีก 85% จะจ่ายในวันรับมอบเรือ ณ วันนี้ เมอร์เมดได ้ชําระเงินงวดแรก
ไปแล ้ว โดยใช ้เงินทีไ่ ด ้จากการเพิม
่ ทุนของเมอร์เมดเมือ
่ ปี 2556 ทีผ
่ า่ นมา
เรือขุดเจาะท ้องแบน
และเรือซ่อมบํารุงทีส
่ งั่ ต่อใหม่
นอกจากจะช่วยส่งเสริม
่ ันสมัยแล ้ว ยัง
ภาพลักษณ์ทางการตลาดให ้กับเมอร์เมด ทีเ่ ป็ นเจ ้าของกองเรือทีท
ช่วยให ้เมอร์เมดมีเรือขุดเจาะและเรือซ่อมบํารุงในจํานวนเหมาะสมและเพียงพอทีจ
่ ะ
ให ้บริการแก่บริษัทนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติอก
ี ด ้วย
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ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2557
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนธ ันวาคม 2556

UMS Highlights
้
 กระแสเงินสดดีขน
ึ้ จากการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม.แต่ขาดทุนเพิม
่ ชึน
้
กระแสเงินสดดีขน
ึ้ จากการขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. แต่ขาดทุนเพิม
่ ขึน
UMS รายงานผลขาดทุนสุทธิ 35 ล ้านบาทในไตรมาสนี้ เมือ
่ เปรียบเทียบกับผล
กําไรสุทธิ 4 ล ้านบาทเมือ
่ ไตรมาส 1/2556 โดยรายได ้ของ UMS ในไตรมาสนี้
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี กอ
่ น 13% มาอยูท
่ รี่ ะดับ 439 ล ้านบาท เนือ
่ งจากการ
เร่งระบายถ่านหินขนาด 0-5 มม. เพือ
่ ทีจ
่ ะปรับโครงสร ้างเงินทุนให ้เกิดความสมดุล
และเหมาะสม
และกลับมาสร ้างความแข็งแกร่งทางการเงินให ้กับบริษัทอีกครัง้
ในขณะที่ ปริมาณการขายถ่านหินในไตรมาส 1/2557 เพิม
่ ขึน
้ 13% จากช่วง
ั ส่วนของการขายถ่านหินขนาด 0่ น มาอยูท
่ ี่ 200,215 ตัน แต่สด
เดียวกันของปี กอ
5 มม. ซึง่ กําไรน ้อยก็เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 56% จาก 22% เมือ
่ ไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น
จึงมีผลทําให ้กําไรเบือ
้ งต ้นลดลง
ค่าใช ้จ่ายโดยตรงต่อการให ้บริการยังคงมี
ผลกระทบจากการขนส่งทีย
่ ังดําเนินได ้ไม่เต็มประสิทธิภาพทีโ่ รงงานสมุทรสาคร
ค่าใช ้จ่ายในการขายและการบริหารอยูท
่ ี่ 82 ล ้านบาทซึง่ ไม่เปลีย
่ นแปลงจากระดับ
ทีเ่ ห็นในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทแ
ี่ ล ้ว

UMS' income statement*
Baht millions

Total revenues
Total costs
Gross profits
Gross margins (%)
Other incomes
SG&A
EBITDA
EBITDA margins (%)
Net profits
Net profit margins (%)

restated

1QFY13

503
383
120
24%
1
82
39
8%
4
1%

1QFY14

%yoy

439
‐13%
364
‐5%
75
‐38%
17%
‐7%
7
498%
82
‐1%
0
‐99%
0%
‐8%
(35) ‐927%
‐8%
‐9%

*as consolidated on TTA's P&L

UMS ยังคงเดินหน ้าเจรจากับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ เพือ
่ ให ้กลับมาขนส่งทางนํ้ าได ้
อีกครัง้ เพือ
่ ให ้การดําเนินการด ้านโลจิสติกส์ทํางานได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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ี ์ จําก ัด (มหาชน)
TTA: บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของรอบปี บ ัญช ี 2557
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนธ ันวาคม 2556

บาคองโค

Highlights

้ จากธุรกิจปุ๋ย
 อ ัตราผลกําไรทีส
่ ง
ู ขึน
 ธุรกิจคล ังสินค้าเติบโตต่อเนือ
่ ง
้ จากธุรกิจปุ๋ย
อ ัตราผลกําไรทีส
่ ง
ู ขึน
บาคองโครายงานผลกําไรสุทธิในไตรมาส 1/2557 ที่ 88 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี
ก่อน
24%
สาเหตุทอ
ี่ ต
ั ราผลกําไรพุง่ สูงขึน
้ เป็ นผลมาจากการควบคุมต ้นทุน
ค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการและการขาย
ตลอดจนการวางแผนและกลยุทธ์
การตลาดได ้ดีขน
ึ้ ทัง้ นี้ กําไรเบือ
้ งต ้นเพิม
่ ขึน
้ จาก 15% เมือ
่ ไตรมาส 1/2556 มา
เป็ น 20% ในไตรมาส 1/2557 ดังนั น
้ ผลกําไรเบือ
้ งต ้นจึงดีขน
ึ้ กว่าปี กอ่น 21% มา
อยูท
่ ี่ 141 ล ้านบาท ยอดขายปุ๋ยในไตรมาสนีล
้ ดลงจากปี กอ
่ น 5% มาเป็ น 40,000
ตัน เนื่องจากบาคองโคหันมาโฟกัสการขายผลิตภัณฑ์ทใี่ ห ้กําไรสูง
การเพิม
่ จํานวนกิจกรรมทางการตลาดในประเทศทําให ้ค่าใช ้จ่ายด ้านการขายและ
การบริหารจัดการ (SG&A) เพิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ น 29% มาเป็ น 33 ล ้านบาท แต่
ผลประโยชน์ทไี่ ด ้รับคือกําไรทีส
่ งู ขึน
้ ซึง่ สูงกว่าค่าใช ้จ่ายทีเ่ พิม
่ ขึน
้
ดังนัน
้ บาคอง
้ ี่ 115 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 21% จาก
โคจึงรายงานผล EBITDA ในไตรมาสนีท
ไตรมาสเดียวกันในปี ทแ
ี่ ล ้วที่ 95 ล ้านบาท
บาคองโคจะก่อตัง้ สายการผลิตใหม่ในช่วงไตรมาส 3/2557 เพือ
่ ผลิตภัณฑ์ปยชนิ
ุ๋
ด
เม็ด ซึง่ คาดว่า จะผลิตได ้ประมาณ 100,000 ตัน

Baconco's income statement*
Baht millions

Total revenues
Total costs
Gross profits
Gross margins (%)
Other incomes
SG&A
EBITDA
EBITDA margins (%)
Net profits
Net profit margins (%)

restated

1QFY13

770
654
116
15%
4
26
95
12%
71
9%

1QFY14

693
552
141
20%
7
33
115
17%
88
13%

%yoy

‐10%
‐16%
21%
5%
68%
29%
21%
4%
24%
3%

*as consolidated on TTA's P&L
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Baconco warehouse

ิ ค้าเติบโตต่อเนือ
ธุรกิจคล ังสน
่ ง
ในช่วงไตรมาส 1/2557 รายได ้จากการให ้เช่าคลังสินค ้าเติบโตขึน
้ เกือบสองเท่า
จากปี กอ
่ น
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเพราะพืน
้ ทีใ่ ห ้เช่าคลังสินค ้าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากการเปิ ดตัว
คลังสินค ้าหมายเลข 5 เมือ
่ ช่วงไตรมาสสองของปี ทผ
ี่ า่ นมา อย่างไรก็ด ี รายได ้
ส่วนนี้ ยังคงน ้อยมากเมือ
่ เทียบกับรายได ้จากการขายปุ๋ย
อัตราการใช ้ประโยชน์
ของคลังสินค ้ายังคงสูงถึง 100% ในช่วงไตรมาสนี้ เมือ
่ เทียบกับอัตราการใช ้
ประโยชน์ของคลังสินค ้าเมือ
่ ไตรมาส 1/2556 ซึง่ เฉลีย
่ ทีร่ ะดับ 95%
ปั จจุบัน
้ 37,000 ตารางเมตร
บาคองโคดําเนินการธุรกิจคลังสินค ้าโดยมีพน
ื้ ทีร่ วมกันทัง้ สิน
และมีความจุถงึ เกือบ 148,000 เมตริกตัน
บาคองโคยังคงมีแผนทีจ
่ ะขยายการเติบโตทัง้ ด ้านธุรกิจปุ๋ ยและธุรกิจคลังสินค ้า

ขอแสดงความนั บถือ
ี ์ จําก ัด (มหาชน)
บริษ ัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส

นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
และประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร

TTA | FY13 Earnings Release

นายไกรลักขณ์ อัศวฉั ตรโรจน์
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

Page | 11

