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วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
แม้ไตรมาสท่ี 1/2565 จะเป็นช่วงอ่อนตัวตามฤดูกาลของธุรกิจ แต่กลุ่ม

ธุรกิจหลักยังมีผลการด าเนินงานท่ีดีและสร้างผลก าไรท่ีน่าพอใจ โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งทางเรือท่ีผลประกอบการโดดเด่นมาก เน่ืองจากอัตราค่าระวางเรือ
เทียบเท่า (TCE) สูงและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของเรือ (OPEX) อยู่ในระดับต่ า

ส าหรับแนวโน้มของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือตลอดท้ังปี 2565 คาดว่าจะสมดุล
พอสมควร จากบทวิเคราะห์ของ Clarksons คาดการณ์การเติบโตของการค้า
สินค้าแห้งเทกองท่ีร้อยละ 1.6 ในหน่วยตัน-ไมล์ เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน แต่การเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งสินค้าไปสู่
เส้นทางท่ีระยะไกลขึ้นก็ช่วยลดผลกระทบของการค้าสินค้าแห้งเทกองในหน่วย
ตัน-ไมล์ได้บ้าง  ด้านการขยายกองเรือ คาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 2.2 ใน
หน่วยเดทเวทตัน (DWT)

รายได้ของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสท่ี 1/2565 
อันเป็นผลจากการขยายขอบเขตการให้บริการไปยังงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล 
งานรื้อถอน (Decommissioning) งานขนส่งและติดตั้ง (Transportation & 
Installation: T&I) โดยมีมูลค่าสัญญาให้บริการรอส่งมอบที่แข็งแกร่ง จ านวน 
271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ท่ามกลางปัจจัยตามฤดูกาลท่ีอ่อนตัวในไตรมาสท่ี 1/2565 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
เพ่ือการเกษตรยังคงท าก าไรได้อย่างต่อเน่ือง

พูดคุยกับซีอีโอ
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โทรศัพท:์ +66 (0) 2250 0569 +66 (0) 2254-8437 | โทรสาร: +66 (0) 2655 5631 | เว็บไซต:์ http://www.thoresen.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:
+66 (0) 2254 8437 Ext. 315, 207, 357

Investors@thoresen.com

1
หน้า

“

”

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร



ผลการด าเนินงานในภาพรวม:

ในไตรมาสที่ 1/2565 TTA มีรายได้ จ านวน 6,034.0 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 75%YoY สาเหตุหลักมาจากการเติบโต
ของผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ แต่ลดลง 21%QoQ จากปัจจัยทาง
ฤดูกาล ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือการเกษตร 
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 52 ร้อยละ 22 ร้อยละ 12 
ร้อยละ 9 และร้อยละ 5 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามล าดับ ท าให้ก าไรขั้นต้น เป็น 1,719.4 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
118%YoY แต่ลดลง 26%QoQ อัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 23 ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นร้อยละ 28
ในไตรมาสที่ 1/2565 จากอัตราก าไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ตามอัตรา
ค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) ที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของเรือ (OPEX)
ยังคงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม แต่อัตราก าไรขั้นต้นปรับตัวลดลงจากร้อยละ 31 ในไตรมาสที่ 
4/2564 ส่งผลให้ EBITDA เติบโต 164%YoY แต่ลดลง 35%QoQ เป็น 1,306.5 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ กลุ่มธุรกิจ
ขนส่งทางเรือมีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ เติบโต 119%YoY จากค่าเฉลี่ย 11,392
ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นค่าเฉลี่ย 24,987 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการ
นอกชายฝั่งยังคงมีมูลค่างานให้บริการที่รอส่งมอบ (order book) ที่แข็งแกร่ง จ านวน 271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ณ สิ้นไตรมาส นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือการเกษตรยังคงท าก าไรได้ต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยตาม
ฤดูกาลที่อ่อนตัว โดยสรุป TTA รายงานผลก าไรสุทธิ จ านวน 979.8 ล้านบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 418%YoY แต่
ลดลง 36%QoQ ในไตรมาสที่ 1/2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 TTA มีสินทรัพย์รวม 38,325.9 ล้านบาท ลดลง 621.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 
จากสิ้นปี 2564 สาเหตหุลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จ านวน 1,301.3 ล้านบาท 
เพ่ือช าระคืนหุ้นกู้ตามก าหนดช าระจ านวน 1,500.0 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 นอกจากนี้ TTA 
ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งโดยเงินสดภายใต้การบริหารยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 10,591.7 ล้านบาท พร้อม
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับต่ าที่ 0.36 เท่า ณ สิ้นไตรมาส

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ

กลุ่มการลงทุนอื่น

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
เพ่ือการเกษตร
725 ล้านบาท หรือร้อยละ 12

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
1,336 ล้านบาท หรือร้อยละ 22

3,165 ล้านบาท หรือร้อยละ 52

292 ล้านบาท หรือร้อยละ 5

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
516 ล้านบาท หรือร้อยละ 9

รายได้ (1)

6,034 
ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน ของกลุ่ม TTA ประจ าไตรมาสที่ 1/2565
(1)

(2)

(3)

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือรายงานผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จ านวน 1,297.0 ล้านบาท 
ด้วยอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าที่โดดเด่นเฉลี่ย 24,987 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในไตรมาสที่ 
1/2565 สูงกว่าอัตราค่าระวางเรือซุปราแมกซ์สุทธิร้อยละ 5

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีรายได้เพ่ิมขึ้น 136%YoY เป็น 1,335.6 ล้านบาท และมีมูลค่า
สัญญาให้บริการที่รอส่งมอบที่แข็งแกร่ง จ านวน 271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 1/2565

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือการเกษตรยังคงท าก าไรได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยตามฤดูกาล
ที่อ่อนตัวในไตรมาสที่ 1/2565
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หมายเหตุ:  (1) รายได้จาการขายและบริการ
(2) รวมค่าตัดจ าหน่ายจากการน าเรือเข้าอู่แห้ง แต่ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายอ่ืนๆ 
(3) ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (ไม่รวมรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานปกติ)

หน่วย: ล้านบาท

3,447

7,607
6,034

+75%YoY      
-21%QoQ

1Q/64 4Q/64 1Q/65

รายได้

789

2,321
1,719

+118%YoY      
-26%QoQ

1Q/64 4Q/64 1Q/65

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

494 

2,012 
1,307 

+164%YoY      
-35%QoQ

1Q/64 4Q/64 1Q/65

EBITDA

189 

1,525 
980 

+418%YoY      
-36%QoQ

1Q/64 4Q/64 1Q/65

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของ TTA



ข่าวสารของบริษัท

เส้นทางเดินเรือ

สายที่ 1 สายที่ 2

สถานีรถไฟฟ้า
หัวล าโพง

ตลาดเทวราช

วัดศรีบุญเรอืง

ส านักงาน
เขตมีนบุรี

กิจการร่วมค้าของ TTA เป็นผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า
ในล าคลองส าคัญ 2 สาย ของกรุงเทพมหานคร

เรือโดยสารไฟฟ้าเปิดให้บริการประชาชน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลา 05.30 น . - 20.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์เวลา 06.00 น. - 19.00 น. โดยให้บริการฟรีเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นเก็บค่าโดยสาร 10 บาท ส าหรับ
เส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม และค่าโดยสาร 15 บาท ส าหรับ
เส้นทางคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยาย ตลอดสาย

การให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้าท าให้เกิดคลื่นน้อย มีเสียงเบา ไม่มี
การปล่อยของเสียลงคลอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะและไม่เกิดการเผาไหมัน้ ามันเชื้อเพลิง ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
ภาวะโลกร้อน

11 ท่าเรือ 11 ท่าเรือ

สาระน่ารู้
ดัชนีบอลติค (Baltic Dry Index: BDI)
ดัชนีบอลติค (BDI) เป็นดัชนีประเมินอัตราค่าขนส่งสินค้าแห้งเทกองในเส้นทางต่างๆ มากกว่า 20 เส้นทาง ดัชนีนี้ประกอบด้วยดัชนีย่อย 3 ดัชนี ได้แก่ 
ดัชนเีคปไซส์ (Baltic Capesize Index: BCI) ดัชนีพานาแม็กซ์ (Baltic Panamax Index: BPI) และดัชนีซุปราแมกซ์ (Baltic Supramax Index: BSI)

ดัชนีเคปไซส์ (BCI) ค านวณดัชนีโดยการประเมินอัตรา
ค่าขนส่งของเรือ เทกองที่มีร ะวางบรรทุกตั้ งแต่ 
150,000 – 180,000 เดทเวทตัน ใน 5 เส้นทาง

40%

ดัชนีบอลติค 
(BDI)

ดัชนีซุปราแมกซ์ (BSI) ค านวณดัชนีโดยการประเมินอัตรา
ค่าขนส่งของเรือเทกองที่มีระวางบรรทุก 58,000 เดทเวทตัน 
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ใน 10 เส้นทาง

30%

ดัชนีพานาแมกซ์ (BPI) ค านวณดัชนีโดยการประเมิน
อัตราค่าขนส่งของเรือเทกองที่มีระวางบรรทุก 82,500 
เดทเวทตัน ใน 5 เส้นทาง

30%

นอกจากน้ี ดัชนีแฮนด้ีไซส์ (Baltic Handysize Index: BHSI) เป็นดัชนีประเมินอัตราค่าขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็ก ซึ่งอ้างอิงเรือเทกองท่ีมีระวางบรรทุก 
38,000 เดทเวทตัน ท้ังน้ี ตั้งแต่มีนาคม 2561 BHSI ไม่ได้ถูกน าเข้ามารวมอยู่ในการค านวณ BDI แต่ยังคงมีการรายงาน BHSI อยู่

คลองผดุงกรุงเกษม คลองแสนแสบ 
ส่วนต่อขยาย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน)
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สแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลด
เอกสาร ค าอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการล่าสุด

สแกน QR Code เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร 
การบรรยายงานบริษทัจดทะเบียนพบผู้
ลงทุน (SET’s Opportunity Day) ล่าสุด

• บริการขนส่งสินค้า
แห้งเทกอง

• พิซซ่า ฮัท
• ทาโก้ เบลล์

กลุ่มธุรกิจ
ขนส่งทางเรือ 

กลุ่มธุรกิจบริการ
นอกชายฝั่ง

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณ
ฑ์

เพื่อการเกษตร
กลุ่มธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม

3
เรือท างาน

(เรือวิศวกรรม
ใต้ทะเล)
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เรือเทกอง
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คุณภาพสูง
ปุ๋ย

Disclaimer
วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (“วารสาร”) ฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือช้ีชวน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือช้ีชวน และไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนใดๆ ที่เก่ียวกับหลักทรัพย์ ไม่ถือ
เป็นข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าในการลงทุนใดๆ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ของการตัดสินใจลงทุน และไม่ควรใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว วารสารนี้ไม่ได้รับ
การอนุมัติจากหน่วยงานก ากับดูแลใดๆ ทั้งนี้ TTA และที่ปรึกษาของ TTA ไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่วารสารนี้ไปยังผู้รับ 
วารสารนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถท าซ้ าหรือแก้ไขทั้งหมดหรือ
บางส่วนเพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของ TTA

TTA

กลุ่มการ
ลงทุนอื่น

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า

• โลจิสติกส์
• ธุรกิจอื่นๆ

• บริการงานวิศวกรรม
ใต้ทะเล

• งานวางสายเคเบิล
ใต้ทะเล

• งานรื้อถอนโครงสรา้ง
นอกชายฝั่ง

• ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ย
• ผลิตภัณฑ์เคมี

เพ่ือการเกษตรอื่น
• บริการจัดการพื้นที่

โรงงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลของ TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน)
อาคารอรกานต์ ชั้น 8 เลขท่ี 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท:์ +66 (0) 2250 0569 +66 (0) 2254-8437 | โทรสาร: +66 (0) 2655 5631 | เว็บไซต:์ http://www.thoresen.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:
+66 (0) 2254 8437 Ext. 315, 207, 357

Investors@thoresen.com

4
หน้า

สัญลกัษณ์ : TTA:TB |  TTA:BK
ตลาด : SET SET100 SETWB MSCI
กลุ่มอตุสาหกรรม/ 
หมวดธรุกิจ : บริการ/ ขนส่งและโลจิสติกส์
วันทีเ่ริม่ซือ้ขาย : 25 กันยายน 2538
CG Score : ดีเลิศ (5 ดาว)
CAC : ได้รับการรับรอง
จ านวนหุน้ : 1,822,464,564 หุ้น

(ที่ราคาพาร์ 1.00 บาทต่อหุ้น)
ข้อจ ากัดหุ้นต่างด้าว : ร้อยละ 49
นโยบายการจ่าย
เงนิปนัผล :  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบ

การเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมก าไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่
เก่ียวข้องอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติม)

เกี่ยวกับ TTA
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ TTA เป็นบริษัทเพ่ือการ
ลงทุนในเชิงกลยุทธ์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ คือ การสร้างความเติบโตอย่างสมดุลให้กับ
พอร์ตการลงทุน ซึ่งมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือการเกษตร กลุ่มธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น

อา จ อ พ พฤ ศ ส

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

11 ประกาศผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสท่ี 1/2565

13 ประชุมนักวิเคราะห์ประจ าไตรมาสท่ี 1/2565

17 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจ าไตรมาสท่ี 1/2565

พฤษภาคม
อา จ อ พ พฤ ศ ส

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2
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