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วนัที ่11 พฤษภำคม 2565 

เรยีน:    กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เร ือ่ง: ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่1/2565 

 

 บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) 

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ในไตรมำสที่ 1/2565 TTA มีรำยได ้จ ำนวน 6,034.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 75%YoY สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของ                  

ผลการด าเนินงานของกลุ่มธรุกจิหลกัโดยเฉพาะกลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอื แต่ลดลง 21%QoQ จากปัจจยัทางฤดูกาล ทัง้นี ้กลุ่มธรุกจิขนส่ง

ทางเรอื กลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกจิเคมีภณัฑเ์พือ่การเกษตร กลุ่มธุรกจิอาหารและเคร ือ่งดืม่ และกลุ่มการลงทุนอืน่ มีสดัส่วน

รายไดร้อ้ยละ 52 รอ้ยละ 22 รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 9 และรอ้ยละ 5 ของรายไดร้วมทัง้หมด ตามล าดบั ท าใหก้ าไรขัน้ตน้ เป็น 1,719.4 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 118%YoY แต่ลดลง 26%QoQ อตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 23 ในไตรมาสที ่1/2564 เป็นรอ้ยละ 28 ในไตรมาสที ่

1/2565 จากอตัราก าไรขัน้ตน้ทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างมากของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื ตามอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเท่า (TCE) ทีป่รบัตวัขึน้

อย่างมนัียส าคญั ในขณะทีค่่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของเรอื (OPEX) ยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากวา่ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรม แต่อตัราก าไรขัน้ตน้

ปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 31 ในไตรมาสที ่4/2564 ส่งผลให ้EBITDA เติบโต 164%YoY แต่ลดลง 35%QoQ เป็น 1,306.5 ลา้นบาท     

ในไตรมาสนี ้กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอืมีอตัราค่าระวางเรอืเทียบเท่าเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั เติบโต 119%YoY จากค่าเฉลีย่ 11,392 

ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ในไตรมาสที ่1/2564 เป็นค่าเฉลีย่ 24,987 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ส่วนกลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ังยงัคงมีมูลค่า 

งานใหบ้รกิารทีร่อส่งมอบ (order book) ทีแ่ข็งแกรง่ จ านวน 271 ลา้นดอลลารส์หรฐั ณ สิน้ไตรมาส นอกจากนี ้กลุ่มธุรกจิเคมีภณัฑ ์

เพือ่การเกษตรยงัคงท าก าไรไดต้่อเน่ืองท่ามกลางปัจจยัตามฤดูกาลทีอ่่อนตวั โดยสรุป TTA รายงานผลก าไรสุทธ ิจ านวน 979.8 ลา้นบาท 

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 418%YoY แต่ลดลง 36%QoQ ในไตรมาสที ่1/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิหลกั 

ในไตรมำสที่ 1/2565 รำยไดค้่ำระวำงของกลุ่มธุรกจิขนส่งทำงเรอือยู่ที่ 3,164.9 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 83%YoY สาเหตุหลกั     

มาจากค่าระวางเรอืทีป่รบัตวัเพิ่มขึน้ แต่ลดลง 17%QoQ เน่ืองจากค่าระวางเรอืทีป่รบัตวัลดลงจากปัจจยัตามฤดูกาลในช่วงตน้เดือน

ธนัวาคมถงึกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์ทัง้นี ้อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซม์คี่าเฉลีย่อยู่ที ่25,156 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ในไตรมาสที ่1/2565 

ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 51%YoY แต่ลดลง 17%QoQ ส าหรบัการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิของเรอืเทกองน้ัน ผลการด าเนินงาน

รายวนั เชน่ อตัราค่าระวางเรอืเทียบเท่า (TCE) ต่อวนั ถูกใชเ้ป็นบรรทดัฐานในระดบัสากล ทัง้นี ้อตัราค่าระวางเรอืเทียบเท่าเฉลีย่ของ 

กลุ่มธรุกจิฯ ในไตรมาสที ่1/2565 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 119%YoY เป็น 24,987 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั สูงกวา่อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซส์ุทธิ

ที่ 23,898 ดอลล่ารส์หรฐัต่อวนั อยู่รอ้ยละ 5 โดยอตัราค่าระวางเรอืเทียบเท่าประกอบดว้ย อตัราค่าระวางเรอืเทียบเท่าส าหรบัเรอืที ่

กลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของที ่25,705 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั และขาดทุนจากเรอืเชา่ (chartered-in vessel) ที ่718 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ทัง้นี ้ 

เรอืที่กลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจา้ของส่วนใหญ่จะใหบ้รกิารใหเ้ชา่เรอืตามราคาปัจจุบนั (spot rate) ท าใหอ้ตัราค่าระวางเรอืปรบัตวัเพิ่มขึน้              

อย่างมีนัยส าคญั 102%YoY และอตัราการใชป้ระโยชน์เรอืสูงถึงรอ้ยละ 100 ในขณะที่เรอืเช่า (chartered-in vessel) ส่วนใหญ่ 

จะใหบ้รกิารใหเ้ช่าเรอืตามการเซ็นสญัญารบัขนส่งสินคา้ล่วงหน้า (Contract of Affreightment หรอื COA) ซึง่ปกติจะท าสญัญา            

กนัล่วงหน้า ดงัน้ัน ผลการด าเนินงานของเรอืเชา่ในไตรมาสนีจ้งึผนัผวนเน่ืองจากอตัราค่าระวางเรอืในตลาดทีป่รบัตวัขึน้อย่างรวดเรว็ 

ในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธจ์นถึง ณ สิน้ไตรมาส นอกจากนี้ราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัสูงขึน้อย่างมากในช่วงทีผ่่านมาก็ไดก้ดดนัอตัรา          

ค่าระวางเรอืเทียบเท่าในไตรมาสนี ้อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนน ้ามนัทีสู่งขึน้จะถูกชดเชยดว้ยก าไรจากการท าสญัญาซือ้ขายน ้ามนัล่วงหนา้ 

(Bunker Swap Agreements) ทั้งนี ้ มีอตัราค่าระวางเร ือเทียบเท่าสูงสุดอยู่ที่ 43,798 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ในขณะที่ค่าใชจ้่าย              

โครงสรำ้ง EBITDA โครงสรำ้งรำยได ้

 

ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ข น ส่ ง ท ำ ง เ ร ื อ
รำยงำนผลก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็น
ข อ ง  TTA จ ำ น ว น  1,297.0    
ลำ้นบำท ดว้ยอตัรำค่ำระวำงเรอื
เ ที ย บ เ ท่ ำ ที ่โ ด ด เ ด่ น เ ฉ ลี ่ย 
24,987 ดอลลำรส์หรฐัต่อวนั 
ในไตรมำสที ่1/2565 สูงกว่ำ
อตัรำค่ำระวำงเรอืซุปรำแมกซ ์
สุทธริอ้ยละ 5 
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ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง 
เ ร ือ เทกองย ังค งแข็ ง แ กร่ ง  
ส่ งผลให้ TTA มีก ำ ไ รสุ ทธิ
จ ำ น ว น  97 9.8 ล ้ ำ น บ ำ ท  
ในไตรมำสที ่1/2565 

กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื กลุ่มธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่

กลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ัง กลุ่มการลงทุนอืน่

กลุ่มธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร

* 

* ส่วนกลางและการตดัรายการภายในกลุม่ธรุกจิ 
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ในการด าเนินงานของเรอื (OPEX) ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าที ่4,048 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ต ่ากว่าค่าเฉลีย่อุตสาหกรรม(1) ที ่4,553 ดอลลาร ์

สหรฐัต่อวนั อยู่รอ้ยละ 11 อย่างไรก็ตาม OPEX อยู่ในระดบัคงที ่YoY แต่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 5%QoQ โดยการปรบัตวัเพิม่ขึน้ QoQ มีสาเหตุ

หลกัมาจากค่าใชจ้า่ยดา้นเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซอ่มแซมและการบ ารุงรกัษาทีเ่พิม่ขึน้ ดงัน้ัน ดว้ยอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ทีสู่ง ขณะที ่

OPEX ค่อนขา้งต ่า ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ต่อวนั (per-day gross profit margin) ปรบัตวัเพิม่ขึน้ YoY จากรอ้ยละ 59 ในไตรมาสที ่

1/2564 เป็นรอ้ยละ 81 ในไตรมาสที ่1/2565 แต่ลดลง QoQ จากรอ้ยละ 86 ในไตรมาสที ่4/2564 ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

230%YoY แต่ลดลง 25%QoQ เป็น 1,424.0 ลา้นบาท นอกจากนี ้ยงัมผีลก าไรทีร่บัรูแ้ละยงัไม่รบัรูจ้ากการเปลีย่นแปลงมูลค่าของอนุพนัธ ์

จ านวน 108.8 ลา้นบาท ส่งผลให ้EBITDA ของกลุ่มธุรกจิฯ ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 309%YoY แต่ลดลง 21%QoQ เป็น 1,449.9 ลา้นบาท     

โดยสรุป กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรอืรายงานผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จ านวน 1,297.0 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 532%YoY             

ในไตรมาสที ่1/2565 กลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของเรอื จ านวน 24 ล า (เรอืซปุราแมกซ ์จ านวน 22 ล า และเรอือลัตราแมกซ ์จ านวน 2 ล า)       

มรีะวางบรรทุกเฉลีย่เท่ากบั 55,913 เดทเวทตนั (DWT) และมอีายุเฉลีย่ 14.0 ปี ณ สิน้ไตรมาส 

ในไตรมำสที่ 1/2565 ซ ึง่เป็นช่วงอ่อนตวัตำมฤดูกำลของธุรกจิ กลุ่มธุรกจิบรกิำรนอกชำยฝ่ังมีรำยไดอ้ยู่ที่ 1,335.6     

ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 136%YoY สาเหตุหลักมาจากการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารไปยังงานวางสายเคเบิลใตท้ะเล  งานร ือ้ถอน 

(decommissioning) งานขนส่งและติดตัง้ (Transportation & Installation: T&I) รวมถึงงานส ารวจใตท้ะเลที่ไม่ใชเ้รอื ส่งผลให ้

รายไดจ้ากงานวางสายเคเบลิใตท้ะเล งานร ือ้ถอน และงานขนส่งและตดิตัง้ เพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคญัคดิเป็นรอ้ยละ 48 ของรายไดร้วมของ

กลุ่มธุรกจิฯ ในขณะเดยีวกนั อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืวศิวกรรมใตท้ะเล (performing subsea-IRM(2)
2 vessel utilization) ลดลง

จากรอ้ยละ 60 ในไตรมาสที ่1/2564 และรอ้ยละ 64 ในไตรมาสที ่4/2564 เป็นรอ้ยละ 46 ในไตรมาสที ่1/2565 เน่ืองจากมกีารซอ่มบ ารุง

ตามแผนของเรอืท างาน 2 ล า ในไตรมาสนี ้อย่างไรก็ตาม เรอืท างาน 2 ล า ดงักล่าวไดก้ลบัไปท างานตามปกตแิลว้ตัง้แต่ชว่งตน้ไตรมาสที ่

2/2565 กลุ่มธุรกจิฯ มีผลขาดทุนขัน้ตน้จ านวน 77.8 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนในโครงการวางสายเคเบิล้ใตท้ะเลเพิม่ขึน้ และ

อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืวิศวกรรมใตท้ะเลลดลงในช่วงการซ่อมบ ารุงตามแผน ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 9             

ในไตรมาสที ่1/2564 และรอ้ยละ -0.1 ในไตรมาสที ่4/2564 เป็นรอ้ยละ -6 ในไตรมาสที ่1/2565 นอกจากนี ้มส่ีวนแบ่งก าไรเพิม่ขึน้ YoY 

เป็น 36.5 ลา้นบาท จากการจดัตัง้การรว่มคา้ใหม่ภายใตก้ลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ัง ส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารค่อนขา้งคงที ่

QoQ แต่เพิม่ขึน้ 31%YoY สอดคลอ้งกบัการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารไปยงังานวางสายเคเบลิใตท้ะเล งานร ือ้ถอน และงานขนส่งและ

ติดตัง้ ในขณะที ่EBITDA ของกลุ่มธุรกจิฯ ติดลบที ่161.0 ลา้นบาท โดยสรุป กลุ่มธุรกจิบรกิารนอกชายฝ่ังมีผลขาดทุนสุทธ ิจ านวน 

264.5   ลา้นบาท และผลขาดทุนสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 151.9 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1/2565 จากเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้  

มมูีลค่าสญัญาใหบ้รกิารรอส่งมอบทีแ่ข็งแกรง่ จ านวน 271 ลา้นดอลลารส์หรฐั ณ สิน้ไตรมาส 

ในช่วงฤดูกำลอ่อนตวัในไตรมำสที ่1/2565 รำยไดข้องกลุ่มธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่กำรเกษตรอยู่ที ่725.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

39%YoY สาเหตุหลกัมาจากราคาขายปุ๋ ยทีเ่พิ่มขึน้ รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพื่อการเกษตรอืน่ (pesticide) และรายไดจ้าก         

การใหบ้รกิารจดัการพืน้ทีโ่รงงานทีเ่พิม่ขึน้ แต่ลดลง 57%QoQ จากปัจจยัตามฤดูกาล ทัง้นี ้มีรายไดจ้ากการขายปุ๋ยเพิม่ขึน้ 34%YoY 

เน่ืองจากมีการปรบัราคาขายปุ๋ยขึน้ถงึแมว้่าปรมิาณขายปุ๋ยจะลดลงก็ตาม ปรมิาณขายปุ๋ยรวมอยู่ที ่26.7 พนัตนั ลดลง 20%YoY และ 

68%QoQ เน่ืองจากความตอ้งการใชปุ้๋ ยชะลอตวัในชว่งฤดูกาลอ่อนตวัและจากราคาปุ๋ ยทีป่รบัเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่1/2565 ทัง้นี ้ปรมิาณ

ขายปุ๋ ยในประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 88 ของปรมิาณขายปุ๋ยทัง้หมด มีจ านวน 23.4 พนัตนั ลดลง 27%YoY และ 65%QoQ จากสาเหตุที ่

กล่าวไปขา้งตน้ ในขณะเดียวกนั ปรมิาณส่งออกปุ๋ยเพิ่มขึน้ 120%YoY เป็น 3.3 พันตนั เน่ืองจากปรมิาณการส่งออกที่ต ่าผิดปกต ิ

ในไตรมาสที ่1/2564 เน่ืองจากถูกจ ากดัดว้ยอตัราค่าระวางเรอืตูค้อนเทนเนอรท์ีสู่ง และยงัคงเป็นปัจจยัทีจ่ ากดัการขนส่งไปยงักลุ่มลูกคา้

หลกัในแอฟรกิา ส่งผลใหป้รมิาณส่งออกปุ๋ ยลดลง 82%QoQ ทัง้นี ้หากพิจารณาตามประเภทของปุ๋ ย ปรมิาณขายปุ๋ยเชงิเดีย่ว (single 

fertilizer) ลดลง 39%YoY และ 69%QoQ เป็น 6.7 พันตัน ส่วนปรมิาณขายปุ๋ ยเช ิงผสม (NPK fertilizer) ลดลง 10%YoY และ 

68%QoQ เป็น 20.0 พนัตนั นอกจากนี ้รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑเ์คมีเพือ่การเกษตรอืน่ (pesticide) เพิม่ขึน้ 80%YoY เป็น 45.7 

ลา้นบาท จากความส าเรจ็ในการส่งเสรมิการตลาดส าหรบัผลติภณัฑท์ดแทนผลติภณัฑท์ีม่ีส่วนผสมของสารไกลโฟเซต (glyphosate) 

ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัการพืน้ทีโ่รงงานเพิม่ขึน้ 186%YoY และ 10%QoQ เป็น 23.3 ลา้นบาท จากความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของ

ลูกคา้ในงวดนี ้ส่วนก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 11%YoY แต่ลดลง 51%QoQ เป็น 88.0 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของรายได  ้

เน่ืองจากสดัส่วนปรมิาณขายของแต่ละผลติภณัฑ ์(sales mix) ทีแ่ตกต่างกนั และราคาวตัถดุบิทีสู่งขึน้จากอปุทานจากจนีทีล่ดลงและราคา

น ้ามนัทีสู่งขึน้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตรสามารถปรบัราคาขายเพิม่ขึน้เพือ่รกัษาอตัราการท าก าไรได ้ดงัน้ัน อตัรา

การท าก าไรขัน้ตน้ลดลง YoY แต่เพิม่ขึน้ QoQ จากรอ้ยละ 15 และรอ้ยละ 11 เป็นรอ้ยละ 12 ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร

เพิม่ขึน้ 26%YoY จากค่าขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณส่งออกปุ๋ยทีเ่พิม่ขึน้ แต่ลดลง 24%QoQ เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดลดลง 

ดงัน้ัน EBITDA ของกลุ่มธรุกจิฯ เป็น 25.3 ลา้นบาท ลดลง 18%YoY และ 74%QoQ โดยสรุป กลุ่มธรุกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตรรายงาน      

ผลก าไรสุทธสิ าหรบังวดที ่1.5 ลา้นบาท และผลก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของ TTA จ านวน 1.1 ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1/2565 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ  
 (1)  ค่าใชจ้า่ยในการเดนิเรอื (OPEX) เฉลีย่ของอตุสาหกรรมล่าสุดส าหรบัเรอืซปุราแมกซอ์ยู่ที ่4,553 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ซ ึง่เผยแพรเ่มือ่เดอืนพฤศจกิายน 2564 โดย BDO ซึง่กอ่นหนา้รูจ้กักนัในนาม Moore Stephens 
 (2)  Inspection, Repair, and Maintenance (IRM) = งานส ารวจ ซอ่มแซม และซอ่มบ ารงุ  

กลุ่มธุรกิจบรกิำรนอกชำยฝ่ัง 
มีรำยได้เพิ ่มขึน้  136%YoY 
เป็น 1,335.6 ล้ำนบำท และมี
มู ล ค่ ำ ส ัญ ญ ำ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร 
รอส่งมอบทีแ่ข็งแกรง่ จ ำนวน 
271 ล้ ำ น ด อ ล ล ำ ร ์ส ห ร ัฐ 
ในไตรมำสที ่1/2565 

ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ เ ค มี ภ ั ณ ฑ ์
เพือ่กำรเกษตรยงัคงท ำก ำไร 
ได้อย่ ำงต่อ เ นื่องท่ำมกลำง
ปัจจ ัยตำมฤดูกำลทีอ่่อนต ัว 
ในไตรมำสที ่1/2565 
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บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่1/2565 

Ref No. COR: EL22014t/KCL 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินทีส่ ำคญั(1)  
 

 

 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
*      ส่วนกลางและการตดัรายการระหว่างกนั 

(1)  ตามทีร่วมอยู่ในงบก าไร (ขาดทนุ) ของงบการเงนิรวมของ TTA 
(2)  รวมค่าตดัจ าหน่ายจากการน าเรอืเขา้อูแ่หง้ แต่ไม่รวมค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายอืน่ๆ  
(3)  ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (ไม่รวมรายการพเิศษทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานปกต)ิ 
(4)  ก าไร (ขาดทนุ) สุทธจิากการด าเนินงานปกต ิ= ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ- รายการทีไ่ม่ไดเ้กดิจากการด าเนินงานปกต ิ

หน่วย: ล้านบาท 1Q/64 4Q/64 1Q/65 YoY QoQ 1Q/64 4Q/64 1Q/65

รายได้รวม 3,447.2       7,607.3       6,034.0       75% -21% 100% 100% 100%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 1,725.1      3,814.4      3,164.9      83% -17% 50% 50% 52%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ 565.8        1,418.9      1,335.6      136% -6% 16% 19% 22%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 522.2        1,682.8      725.2        39% -57% 15% 22% 12%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม 446.2        439.3        515.9        16% 17% 13% 6% 9%

กลุม่การลงทุนอื่น 188.0        252.0        292.4        56% 16% 6% 3% 5%

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น 788.7           2,320.9       1,719.4       118% -26% 23% 31% 28%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 431.6        1,908.8      1,424.0      230% -25% 25% 50% 45%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ 53.3          (1.2)           (77.8)         -246% -6,313% 9% -0.1% -6%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 79.3          180.8        88.0          11% -51% 15% 11% 12%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม 167.0        167.1        204.1        22% 22% 37% 38% 40%

กลุม่การลงทุนอื่นและอื่น *ๆ 57.4          65.4          81.1          41% 24% 31% 26% 28%

EBITDA 494.3           2,011.7       1,306.5       164% -35% 14% 26% 22%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 354.2        1,845.9      1,449.9      309% -21% 21% 48% 46%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ (40.8)         (77.2)         (161.0)       -295% -109% -7% -5% -12%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 30.8          98.4          25.3          -18% -74% 6% 6% 3%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม 23.1          50.0          40.9          77% -18% 5% 11% 8%

กลุม่การลงทุนอื่นและอื่น *ๆ 127.0        94.6          (48.6)         -138% -151% 68% 38% -17%

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของ TTA 189.1           1,524.8       979.8           418% -36% 5% 20% 16%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 205.3        1,683.8      1,297.0      532% -23% 12% 44% 41%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ (72.7)         (81.7)         (151.9)       -109% -86% -13% -6% -11%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 10.3          42.7          1.1            -90% -98% 2% 3% 0.1%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม (25.8)         (0.4)           (10.8)         58% -2,367% -6% -0.1% -2%

กลุม่การลงทุนอื่นและอื่น *ๆ 72.1          (119.6)       (155.5)       -316% -30% 38% -47% -53%
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการด าเนินงานปกติส่วนท่ี

เป็นของ TTA 204.2           1,538.6       980.5           380% -36% 6% 20% 16%

กลุม่ธุรกจิขนส่งทางเรอื 205.3        1,685.3      1,297.0      532% -23% 12% 44% 41%

กลุม่ธุรกจิบรกิารนอกชายฝัง่ (83.5)         (104.8)       (153.4)       -84% -46% -15% -7% -11%

กลุม่ธุรกจิเคมภีณัฑเ์พือ่การเกษตร 10.3          42.7          1.1            -90% -98% 2% 3% 0.1%

กลุม่ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม (23.1)         (0.4)           (10.5)         55% -2,257% -5% -0.1% -2%

กลุม่การลงทุนอื่นและอื่น *ๆ 95.2          (84.2)         (153.7)       -261% -82% 51% -33% -53%

จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนและช าระแล้ว 1,822.5       1,822.5       1,822.5       

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.10             0.84             0.54             418% -36%

โครงสร้างรายได้
  อตัราก าไรขัน้ต้น

  
   

  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
    
  
 
 
 
 T

T
A

                                    
                   TTA

   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
      

 
 
 
 TTA

(3)

(4)

                                       

(2)

 
  
 
 
 
  
 
 EB

ITD
A

 
  
 
 
 
 
 
 



  

4 

 

บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน)  

ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่1/2565 

Ref No. COR: EL22014t/KCL 

 
ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั 1 
 

 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
(1)   อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซห์กัค่าคอมมชิช ัน่ อา้งองิดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่ีระวางบรรทกุ 52,000 เดทเวทตนั ส าหรบัระยะเวลาก่อนไตรมาสที ่4/2561 และเปลีย่นมาอา้งองิดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่ีระวางบรรทกุ 58,000 เดท

เวทตนั ตัง้แต่ไตรมาสที ่1/2562 เป็นตน้ไป 
(2)   จ านวนวนัตามปฏิทนิ คือ จ านวนวนัตามปฏิทนิทัง้หมดของเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของในชว่งเวลานัน้ รวมถึงจ านวนวนัทีเ่รอืไม่ไดท้ างานเนือ่งจากอยู่ระหว่างการซอ่มแซม การเขา้อู่แหง้ (dry docking) หรอืการตรวจเรอืแบบ special 

survey หรอื intermediate survey ตามแผน 
(3)   จ านวนวนัของเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของสามารถท างานได ้คือ จ านวนวนัตามปฏทินิ (1) หกัดว้ยจ านวนวนัทีเ่รอืไม่ไดท้ างานเนือ่งจากอยู่ระหว่างการซอ่มแซม การเขา้อู่แหง้ (dry docking) หรอืการตรวจเรอืแบบ special survey หรอื 

intermediate survey ตามแผน 
(4)   จ านวนวนัท างานของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ คอื จ านวนวนัของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของสามารถท างานได ้(2) หกัดว้ยจ านวนวนัทีเ่รอืไม่ไดท้ างานเนือ่งจากการหยุดนอกแผนระหว่างการใหบ้รกิาร 
(5)   อตัราการใชป้ระโยชนเ์รอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ คอื รอ้ยละของจ านวนวนัทีเ่รอืสรา้งรายได ้โดยค านวณจากจ านวนวนัท างานของเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของ (3) หารดว้ยจ านวนวนัของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของสามารถท างานได ้ (2) 

ในชว่งเวลานัน้ 
(6)   จ านวนเรอืเฉลีย่เทยีบเทา่ คอื จ านวนเรอืทีใ่หบ้รกิารในชว่งเวลานัน้ โดยค านวณจากจ านวนวนัท างานทัง้หมดของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของและเรอืเชา่ หารดว้ยจ านวนวนัตามปฏทินิในชว่งเวลานัน้ 
(7)   ผลการด าเนินงานรายวนัอา้งองิจากจ านวนวนัของเรอืทีก่ลุ่มธรุกจิฯ เป็นเจา้ของสามารถท างานได ้
(8)   อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ ประกอบไปดว้ยอตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ส าหรบัเรอืทีก่ลุ่มธุรกจิฯ เป็นเจา้ของ และก าไร (ขาดทนุ) จากเรอืเชา่ ไม่รวมก าไร (ขาดทนุ) สุทธทิีเ่กดิขึน้จรงิและยงัไม่เกดิขึน้จรงิจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าของอนุพนัธ ์
(9)   อตัราส่วนก าไรข ัน้ตน้ต่อวนั = (อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ (8) – ค่าใชจ้า่ยในการเดนิเรอื – ค่าใชจ้า่ยในการเขา้อูแ่หง้)/อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่ (8) 

     TCE Rate  = อตัราค่าระวางเรอืเทยีบเทา่  BDI  = ดชันีค่าระวางเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกอง 
     TC Rate = อตัราค่าระวางเรอื  BSI  = ดชันีค่าระวางเรอืซปุราแมกซ ์
(10) การรว่มทนุใหม่ภายใตก้ารถอืหุน้รอ้ยละ 50 ของกลุ่มธรุกจิบรกิารนอกชายฝัง่ซ ือ้เรอืสนับสนุนงานวางสายเคเบลิใตท้ะเลในไตรมาสที ่4/2564 

ห    1Q/64 4Q/64 1Q/65 %YoY %QoQ

อัตราแลกเปลีย่น (1ดอลลาร์สหรัฐ : บาท) บาท 30.26 33.38 33.05 9% -1%

 ล  ม                 ื:

ดัชน ีBDI จดุ 1,739        3,498        2,041        17% -42%

ดัชน ีBSI จดุ 1,512        2,771        2,287        51% -17%

อัตราคา่ระวางเรือซปุราแมกซส์ทุธ ิ(1) ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 15,801      28,956      23,898      51% -17%

จ านวนวนัตามปฏทินิ (2) วนั 2,140        2,208        2,160        1% -2%

จ านวนวนัของเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ สามารถท างานได ้(3) วนั 2,114        2,140        2,121        0% -1%

จ านวนวนัท างานของเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ (4) วนั 2,114        2,140        2,121        0% -1%

อัตราการใชป้ระโยชน์เรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ (5) % 100% 100% 100% 0% 0%

จ านวนวนัท างานของเรือเชา่ วนั 1,274        1,024        712           -44% -31%

TC (%) % 55% 51% 44%

VC/COA (%) % 45% 49% 56%

ระวางบรรทกุเฉลีย่ เดทเวทตัน 55,913      55,913      55,913      0% 0%

จ านวนเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ณ วนัสิน้งวด ล า 24             24             24             -2% -2%

จ านวนเรือเฉลีย่เทยีบเทา่ (6) ล า 37.6          34.4          31.5          -16% -8%

อายุเฉลีย่ของเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ปี 13.0          13.7          14.0          

ผล                    (7):

อัตราคา่ระวางเรือเทยีบเทา่สงูสดุส าหรับเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 29,031      53,755      43,798      51% -19%

อัตราคา่ระวางเรือเทยีบเทา่ (8) ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 11,392      31,222      24,987      119% -20%

     อัตราคา่ระวางเรือเทยีบเทา่ส าหรับเรือทีก่ลุม่ธรุกจิฯ เป็นเจา้ของ ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 12,750      29,948      25,705      102% -14%

     ก าไร (ขาดทนุ) จากเรือเชา่ (chartered-in vessel) ดอลลาร์สหรัฐ/วนั (1,357)       1,274        (718)          47% -156%

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเรือ (OPEX) ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 4,088        3,868        4,048        -1% 5%

คา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นเงนิสด ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 5,597        5,485        5,889        5% 7%

ตน้ทนุรวม ดอลลาร์สหรัฐ/วนั 7,905        7,703        8,068        2% 5%

อัตราสว่นก าไรขัน้ตน้ตอ่วนั (9) % 59% 86% 81%

อัตราสว่น EBITDA ตอ่วนั  % 51% 82% 76%

อัตราสว่นก าไรสทุธจิากการด าเนนิงานตอ่วนั % 31% 75% 68%

 ล  ม      บ        ช  ฝ   :

อัตราการใชป้ระโยชน์ของเรือวศิวกรรมใตท้ะเล % 60% 64% 46%

อัตราการใชป้ระโยชน์ของเรือวางสายเคเบลิใตท้ะเล (10) % - - 100%

มูลคา่งานใหบ้รกิารทีร่อสง่มอบ ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 241           292           271           12% -7%

 ล  ม       คม ภ  ณฑ ์พื       ษ  :

ปรมิาณขายปุ๋ ยรวม พันตัน 33.3          84.7          26.7          -20% -68%

ปรมิาณขายปุ๋ ยจ าแนกตามภมูภิาค

 - ในประเทศ (เวยีดนาม) พันตัน 31.8          66.6          23.4          -27% -65%

 - ตา่งประเทศ พันตัน 1.5            18.1          3.3            120% -82%

ปรมิาณขายปุ๋ ยจ าแนกตามประเภทสนิคา้

 - ปุ๋ ยเชงิผสม (NPK fertilizer) พันตัน 22.3          63.0          20.0          -10% -68%

 - ปุ๋ ยเชงิเดีย่ว (single fertilizer) พันตัน 11.0          21.7          6.7            -39% -69%

 ล  ม        ห  และ ค ื    ื ม:

จ านวนสาขาของพซิซา่ ฮัท (Pizza Hut) สาขา 167           177           176           5% -1%

จ านวนสาขาของทาโก ้เบลล ์(Taco Bell) สาขา 9              11             11             22% 0%
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ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 TTA มีสนิทรพัยร์วม 38,325.9 ลา้นบาท ลดลง 621.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2 จากสิน้ปี 2564 สาเหตุหลกั   

มาจากการลดลงของสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ จ านวน 1,301.3 ลา้นบาท เพือ่ช าระคนืหุน้กูต้ามก าหนดช าระจ านวน 1,500.0 

ลา้นบาท ในไตรมาสที ่1/2565 ทัง้นี ้เงนิสดภายใตก้ารบรหิาร ซ ึง่ประกอบดว้ยเงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และสนิทรพัยท์างการเงนิ

หมุนเวยีนอืน่ ยงัคงอยู่ในระดบัสูงที ่10,591.7 ลา้นบาท ทัง้นี ้หนีส้ินรวมลดลง 1,348.6 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 จาก  สิน้ปี 2564 เป็น 

13,198.2 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการช าระคนืหุน้กูต้ามทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้ ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเพิม่ขึน้ 727.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

3 จากสิน้ปี 2564 เป็น 25,127.6 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากผลก าไรสุทธใินไตรมาสนี ้นอกจากนี ้โครงสรา้งเงินทุนยงัคงแข็งแกรง่  

ซึง่เห็นไดจ้ากอตัราส่วนหนีส้นิทีม่ีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้(3) อยู่ในระดบัต ่าที ่0.36 เท่า ณ สิน้ไตรมาส โดย TTA ไดด้ ารงระดบั 

เงินสดภายใตก้ารบรหิารและโครงสรา้งเงินทุนใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ตลอดจนมีการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธก์บัสถาบนัการเงนิ  

เพือ่รกัษาสภาพคล่องและเงนิทุนใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธรุกจิและการลงทุนในอนาคต ตลอดจนการช าระหนีต้่างๆ 

 

กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 TTA มีเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 8,683.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 410.0 ลา้นบาท จากตน้ปี โดย

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,468.3 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก                 

ก าไรจากการด าเนินงานของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอื TTA มีกระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน จ านวน 759.8 ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัมาจากการขายสินทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ จ านวน 1,263.8 ลา้นบาท มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,925.5   

ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพือ่ช าระคนืหุน้กูท้ีค่รบก าหนดในไตรมาสที ่1/2565 ดงัน้ัน เมือ่รวมผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงนิของธุรกจิ 

ทีด่ าเนินงานในต่างประเทศ และอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 107.4 ลา้นบาท ท าใหม้เีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ410.0    

ลา้นบาท ในชว่ง 3 เดอืนแรกของปี 2565 

 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
(1)   เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอืน่ 
(2)   ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ ์และอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
(3)   อตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ = หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้/ ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

ฐำนะกำรเ งินมี เสถียรภำพ
อย่ ำ งต่ อ เ นื่ อ ง ด้ว ย เ งิ น สด
ภำยใตก้ำรบรหิำร จ ำนวน 1.1 
ห มื ่น ล้ำ น บ ำท  จ ำ กก ำ ไ ร 
จำกกำรด ำเนินงำนทีแ่ข็งแกรง่ 
และมี IBD/E อยู่ในระดบัต ำ่ที ่
0.36 เทำ่ 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 

สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและ 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรพัยถ์ำวรทีม่ตีวัตน
(2)

 

38,326 38,947 

หน้ีสนิอืน่ 

เงินสดภำยใตก้ำรบรหิำร
(1)

 
 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 

ณ 31 มนีาคม 2565 

สนิทรพัย ์ หน้ีสนิและ 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 

กระแสเงินสดสุทธจิำกกจิกรรม
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น เ ป็ น บ ว ก 
จ ำ น วน  1,468.3 ล้ำ น บำท  
ใน 3 เดอืนแรกของปี 2565 

เงินสดและรำยกำร
เทยีบเท่ำเงินสด  
ณ 1 ม.ค. 65 

กระแสเงินสด 
สุทธไิดม้ำจำก

กจิกรรม
ด ำเนินงำน 

กระแสเงินสด 
สุทธใิชไ้ปใน
กจิกรรม      
ลงทุน 

กระแสเงินสด 
สุทธไิดม้ำจำก

กจิกรรม       
จดัหำเงิน 

กำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินและอืน่ๆ 

เงินสดและรำยกำร
เทยีบเท่ำเงินสด  
ณ 31 ม.ีค. 65 

เงินสดภำยใต ้
กำรบรหิำร  

ณ 31 ม.ีค. 65 

เงินสดภำยใต ้
กำรบรหิำร  
ณ  1 ม.ค. 65 
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แนวโน้มอุตสำหกรรม: ธุรกจิขนส่งทำงเรอื 1 
 

 

ในไตรมำสที ่1/2565 ดชันีซปุรำแมกซ ์(BSI) มคี่ำเฉลีย่อยู่ที ่2,287 จุด เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัจากค่าเฉลีย่ 1,512 จุด ในไตรมาสที ่1/2564 แต่ลดลงจาก 2,771 จุด     

ในไตรมาส 4/2564 สาเหตุหลกัมาจากผลกระทบจากฤดูกาลในชว่งเทศกาลตรุษจนี อย่างไรก็ตาม ดชันีปรบัตวัขึน้ในชว่งกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์เน่ืองจากปรมิาณการคา้สนิคา้ 

แหง้เทกองยงัคงทรงตวัและปัจจยัทีม่ผีลท าใหอ้ตัราค่าระวางเรอืเพิม่ขึน้ เชน่ ความแออดัของท่าเรอืทีด่ าเนินมาอย่างต่อเน่ือง โดยอตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซท์ าสถติสูิงสุดที ่33,366 

ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ในช่วงปลายเดือนมีนาคม และมีค่าเฉลีย่ 25,156 ดอลลารส์หรฐัต่อวนั ในไตรมาส 1/2565 ส าหรบัแนวโน้มปี 2565 มีความสมดุล จากบทวิเคราะหข์อง 

Clarksons คาดการณก์ารเตบิโตของการคา้สนิคา้แหง้เทกองทีร่อ้ยละ 0.3 ในหน่วยตนัหรอืรอ้ยละ 1.6 ในหน่วยตนั-ไมล ์จากผลกระทบจากความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยูเครน ทัง้นี ้

การเปลีย่นเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ไปสู่เสน้ทางทีร่ะยะไกลขึน้จากผลกระทบดงักล่าวชว่ยลดผลกระทบของการคา้สนิคา้แหง้เทกองในหน่วยตนั-ไมล ์ขณะทีก่ารขยายกองเรอืจะชะลอตวั

ลงเหลอื  รอ้ยละ 2.2 ในหน่วยเดทเวทตนั (DWT) ปรมิาณการคา้สนิคา้เทกองย่อย (minor bulk) คาดวา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เน่ืองจากผลกระทบจากความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซยี-ยูเครน

มไีม่มากนักเน่ืองจากประเภทสนิคา้และประเทศผูค้า้หลกัทีห่ลากหลาย ในส่วนการคาดการณก์ารเตบิโตปรมิาณการคา้แรเ่หล็กยงัคงอยู่ในระดบัปานกลางทีร่อ้ยละ 1 จากความตอ้งการ

แรเ่หล็กนอกประเทศจนีมีการเตบิโต ในขณะทีผ่ลกระทบจากความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยูเครนมีไม่มากนัก เน่ืองจากการส่งออกแรเ่หล็กของยูเครนคิดเป็นเพียงรอ้ยละ 1 ของ          

การส่งออกทั่วโลกในปี 2564 นอกจากนี ้ปรมิาณการคา้ถ่านหนิทีใ่ชใ้นการถลุงเหล็ก (coking coal) คาดว่าจะเตบิโตรอ้ยละ 2 ในปี 2565 โดยความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยูเครน    

ท าใหเ้สน้ทางการคา้ถ่านหนิทีใ่ชใ้นการถลุงเหล็กเปลีย่นแปลงเน่ืองจากยุโรป สหราชอาณาจกัร และญีปุ่่นประกาศหา้มน าเขา้สนิคา้จากรสัเซยี ส่งผลใหม้ีการน าเขา้จากออสเตรเลยี 

และสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้ ขณะทีร่สัเซยีสามารถส่งออกไปยงัตลาดเอเชยีไดเ้ท่าน้ัน ส่วนปรมิาณการคา้ถ่านหนิทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิใหค้วามรอ้น (thermal coal) ไม่เปลีย่นแปลงจากปี 

2564 เน่ืองจากปัจจยัหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่การหยุดชะงกัจากความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยูเครน แนวโน้มเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัของจนี และการผลติภายในประเทศจนี 

ทีเ่พิม่ขึน้ ท ัง้นี ้การคา้ธญัพืชไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด ซ ึง่ยูเครนและรสัเซยีมีปรมิาณการส่งออกรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 15 ของการส่งออกทั่วโลกในปี 2564 คาดการณว์่าปรมิาณ

การคา้จะลดลงรอ้ยละ 4 ในปีนี ้ผลกระทบต่อปรมิาณการคา้มคีวามชดัเจนและมแีนวโนม้ต่อเน่ือง แต่การเปลีย่นแปลงเสน้ทางการคา้ส่งผลกระทบทีซ่บัซอ้นมากขึน้ในดา้นของความ

ตอ้งการเรอื ซ ึง่ชว่ยลดผลกระทบในหน่วยตนั-ไมล ์ในทางกลบักนั ค าสั่งต่อเรอืใหม่ (order book) มเีพียงรอ้ยละ 7 ของปรมิาณกองเรอืทัว่โลกทัง้หมด ซ ึง่ต ่าทีสุ่ดในรอบ 30 ปี ส่วน

หน่ึงสะทอ้นถงึความแออดัของอูต่่อเรอืจากความตอ้งการสรา้งเรอืประเภทอืน่ๆ และความไม่แน่นอนในการออกแบบเรอืใหม่ตามขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มใหม่ นอกจากนี ้ความแออดั

ของท่าเรอืทีส่่งผลกระทบอย่างชดัเจนต่อก าลงัการขนส่งในปีนี ้และท าใหดุ้ลยภาพของอุตสาหกรรมเรอืเทกองตงึตวั โดยปัจจุบนัคาดว่าจะมีเรอืขนส่งสนิคา้แหง้เทกองอกีอย่างน้อย

ประมาณรอ้ยละ 5 ถงึ 6 ของกองเรอืทัง้หมดอยู่ระหว่างรอเทยีบท่าทีท่่าเรอื ส่วนในปี 2565 คาดการณก์ารคา้สนิคา้แหง้เทกองจะเตบิโตรอ้ยละ 2.0 ในหน่วยตนั-ไมล ์ขณะทีก่องเรอื 

จะเตบิโตอยู่ทีร่อ้ยละ 0.4 ในหน่วยเดทเวทตนั (DWT) 

ทีม่ำ: Clarksons Research เดอืนเมษายน 2565 

หมำยเหตุ: กองเรอืของกลุ่มธรุกจิฯ ถกูจดัอยู่ในประเภทเรอืขนาดเล็กและสามารถอา้งองิกบัดชันีซปุราแมกซ ์(BSI-58) ถงึแมว้า่ขนาดของกองเรอืของกลุ่มธรุกจิฯ จะมขีนาดเล็กกว่า

เรอืทีด่ชันีใชอ้า้งองิ (เรอืเทกองมาตรฐาน ขนาดระวางบรรทุก 58,000 เดทเวทตนั) 

 
 
 

                                                           
หมำยเหต:ุ 
 (1)   เป็นดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่รีะวางบรรทกุ 52,000 เดทเวทตนั ส าหรบัระยะเวลากอ่นวนัที ่3 เม.ย. 2560 และเปลีย่นมาเป็นดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่รีะวางบรรทกุ 58,000 เดทเวทตนั ตัง้แต่วนัที ่3 เม.ย. 2560 เป็นตน้ไป 
 (2)   อตัราค่าระวางเรอืซปุราแมกซอ์า้งองิดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่ีระวางบรรทกุ 52,000 เดทเวทตนั จนถงึไตรมาสที ่4/2561 และเปลีย่นมาอา้งองิดชันี BSI ส าหรบัเรอืเทกองทีม่ีระวางบรรทกุ 58,000 เดทเวทตนั ตัง้แต่ไตรมาสที ่1/2562 

เป็นตน้ไป เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกบัขนาดกองเรอืของกลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอืได ้

ดชันีเรอืขนสง่สนิคำ้แหง้เทกอง 

(1) (2) 
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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำสที ่1/2565 

Ref No. COR: EL22014t/KCL 

 

 

เหตุกำรณ/์ กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในไตรมำสที ่1/2565  
 TTA ไดไ้ถถ่อนหุน้กูเ้ดมิทีค่รบก าหนด จ านวน 1,500 ลา้นบาท ในเดอืนมกราคม 

กำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยนื 
TTA ไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีความโปรง่ใสในการด าเนินธรุกจิ และการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซ ึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 การแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการเพือ่ทบทวน ก ากบัดูแล และตดิตามผลของนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ รวมถงึการปฏบิตัใิหอ้ยู่ในกรอบของจรยิธรรม 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่ก ากบัดูแลการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

 การไดร้บัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC)  

 TTA ไดร้บัการจดัอนัดบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการในเกณฑ ์“ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว ตดิต่อกนัเป็นปีที ่3 

โครงกำร/กจิกรรมดำ้นสงัคม 

โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มใหแ้ก่นกัเรยีนเดนิเรอืพำณิชย :์  โทรเีซน ชปิป้ิง ภายใตก้ลุ่มธรุกจิขนส่งทางเรอืไดใ้หก้ารสนับสนุนการฝึกอบรมนักเรยีนของศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ี

โดยจดัส่งบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการเดนิเรอืพาณิชยเ์ขา้รว่มเป็นวทิยากรพเิศษ โครงการนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งฐานความรูท้ีถู่กตอ้งเกีย่วกบัแนวทางการปฏบิตังิาน 

หลกัการปฏบิตัติน และนโยบายดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตังิานบนเรอืสนิคา้ใหแ้ก่นักเรยีนเดนิเรอืพาณิชยท์ีจ่ะเขา้ฝึกภาคปฏบิตัทิางทะเลกบัเรอืกลเดนิทะเลระหว่างประเทศ ในปี 

2564 

โครงกำร/กจิกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

แผนลดปรมิำณกำรปล่อยกำ๊ซเรอืนกระจก: กลุ่มธุรกจิขนส่งทางเรอืไดจ้ดัท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตัเิพือ่ลดปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกของกองเรอื ซ ึง่ไดแ้ก ่การใช ้

น ้ามนัเช ือ้เพลงิทีม่คีา่ซลัเฟอรไ์ดออกไซดต์ ่า และการทดลองใชน้ ้ายาพิเศษผสมในน ้ามนัเช ือ้เพลงิเพือ่ชว่ยใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่มบูรณย์ิง่ขึน้ รวมถงึลดการใชเ้ช ือ้เพลงิลงโดยการใช ้

ระบบการควบคุมการใชป้รมิาณน า้มนัหล่อลืน่ (Alpha Lubricator) เพือ่ลดความสิน้เปลอืงของน ้ามนัเช ือ้เพลงิในกระบอกสูบ การบ ารุงและดูแลอปุกรณต์่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสม 

เพือ่สามารถปฏบิตักิารไดเ้ต็มประสทิธภิาพ การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าพาสปอรต์สเีขยีว (Green Passport Certification) มาใชก้บัเรอื ซ ึง่จากความมุ่งมั่นและความพยายาม

ในลดปรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกอย่างต่อเน่ือง ท าใหก้ลุ่มธุรกจิฯ ไดร้บัประกาศนียบตัรของการบงัคบัใชแ้ผนการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากเรอืตามกฎระเบยีบ MRV 

(Monitoring Reporting และ Verification) ของสหภาพยุโรป อกีทัง้ยงัไดร้บัประกาศนียบตัรในการบนัทกึการใชเ้ช ือ้เพลงิของเรอืขณะเดนิทางไปยุโรป EU MRV และ IMODCS 

ซึง่เป็นการยนืยนัวา่กองเรอืของกลุ่มธรุกจิฯ มกีารตรวจสอบและรายงานผลเกีย่วกบัปรมิาณการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต์ามมาตรฐานระดบัสากล 

โครงกำร/กจิกรรมดำ้นเศรษฐกจิ 

กำรเขำ้รว่มกบัแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (Thai CAC): TTA ไดย้ืน่ประกาศเจตนารมณก์บัโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 

ในการต่อตา้นการทุจรติ หรอื CAC เมือ่วนัที ่8 พฤษจกิายน 2562 และไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชกิแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 

2564 นอกจากนีบ้รษิทัยงัขอความรว่มมอืคู่คา้ใหต้่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ และเชญิชวนเขา้รว่มเป็นภาคเีครอืขา่ยต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ:  

งบกำรเงิน  กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 

 

 

 

 

โปรดสแกน QR Code หรอืคลกิทีนี่ ้

 โปรดสแกน QR Code หรอืคลกิทีนี่้ 

ขอแสดงความนับถอื 
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นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ     นายคทารฐั สขุแสวง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 
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