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โทรีเซนขยายกองเรือ ซือ้เรือมือสองลาํใหม่ M.V. Thor Insuvi 
 
สงิคโปร์/เกาหลี, 3 กรกฎาคม 2555 -- โทรีเซน ชิปปิง้ สงิคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หนึง่ในผู้ให้บริการเรือขนสง่สินค้าแห้งเทกองชัน้นํา ซึง่

เป็นบริษัทในเครือของ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) หรือ TTA ได้รับมอบเรือบรรทกุสินค้าแห้งเทกองมือสองลําใหม่ช่ือว่า 

M.V. Thor Insuvi ซึง่เป็นเรือประเภท Supramax ขนาด 52,489 เดทเวทตนั อาย ุ6.5 ปี มลูค่า 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เข้ามาเสริม

กองเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองของโทรีเซนให้มีความเป็นมาตรฐานและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  โดยได้ทําการตรวจรับมอบเรือจาก

เจ้าของเดิมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเม่ือวานนี ้ท่ีเมืองอินชอน ประเทศเกาหลี 

 

เรือ M.V. Thor Insuvi สร้างขึน้ท่ีอู่ต่อเรือ ซเึนชิ เฮฟว่ี อินดสัทรีส์ ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2548 โดยถือว่าเป็นเรือแฝดท่ีมีคณุลกัษณะ

เหมือนกบัเรืออีกสามลําของโทรีเซน ชิปปิง้ ได้แก่เรือ M.V. Thor Integrity เรือ M.V. Thor Independence (ทัง้สองลํามีอาย ุ11 ปี) 

และเรือ M.V. Thor Infinity (อาย ุ10 ปี) ซึง่ทัง้สามลําถือเป็นเรือประเภท Supramax รุ่น TESS คลาส 52 เหมือนกนั และสร้างขึน้ท่ีอู่

ต่อเรือแห่งเดียวกนั จึงทําให้บริษัทฯ รู้จกัและคุ้นเคยกบัเรือรุ่นนีเ้ป็นอย่างดี ทัง้นี ้เรือ M.V. Thor Insuvi จะได้รับการจดทะเบียนใน

ประเทศสงิคโปร์เช่นเดียวกนักบัเรือลําอ่ืนๆ ในกองเรือของบริษัท 

 

“คําว่า Insuvi เป็นคําในภาษาท้องถ่ินของประเทศแทนซาเนีย แปลว่า เสือดาว ซึง่ส่ือความหมายถึง ความสวยงาม ความแข็งแกร่ง 

และความวอ่งไว ซึง่ไมเ่พียงแตเ่ป็นคณุลกัษณะของเรือลํานีเ้ทา่นัน้ แตย่งัใช้บรรยายครอบคลมุไปถึงคณุลกัษณะของกองเรือโทรีเซนท่ี

ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้วด้วย” นาย เอียน แคลก็ซตนั กรรมการผู้จดัการ โทรีเซน ชิปปิง้ กลา่วว่า “เน่ืองจากบริษัทฯ รู้จกัและคุ้นเคย

กบัเรือ Supramax รุ่นนีเ้ป็นอย่างดี ทีมงานของเราจึงสามารถบริหารจดัการเรือให้เกิดประโยชน์สงูสดุได้อย่างเต็มท่ี เช่น ทีมงานฝ่าย

ขายสามารถเลือกให้บริการเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคที่มีค่าระวางสงู ในขณะที่ทีมงานฝ่ายเทคนิคก็จะดแูลจดัการต้นทนุได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ  โดยงานแรกของเรือลํานี ้คือ การขนสง่ซีเมนต์ปริมาณ 50,000 ตนัไปยงัสงิคโปร์ โดยจะออกเดินทางในเร็วๆ นี”้ 

 

โทรีเซน ชิปปิง้ ตกลงซือ้เรือ M.V. Thor Insuvi จากบริษัท แอมบิเชียส ไลน์ส เอส.เอ. ประเทศปานามา ในราคา 19.2 ล้านเหรียญ

สหรัฐ โดยได้รับการสนบัสนนุเงินกู้จากธนาคาร DVB Singapore   

 

“ถึงแม้ว่าภาวะอุตสาหกรรมจะยังคงซบเซายืดเยือ้ต่อไป แต่เราก็มีกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี  ้นั่นก็คือ การสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าและสถาบนัการเงิน โดย TTA ซึง่เป็นบริษัทแม่ก็ให้การสนบัสนนุเรามาโดยตลอด การซือ้เรือในวนันีส้ะท้อน

ให้เห็นว่ากลุม่ TTA ยดึมัน่ในการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีระดบัราคาท่ีน่าสนใจ และน่าจะสร้างผลกําไรตอบแทนที่ดีได้ ซึง่ในกรณีนีก้็คือ

การซือ้เรือ Thor Insuvi ในราคาที่เหมาะสม เม่ือเทียบกบัอายกุารใช้งานท่ีคาดวา่จะสงูถงึ 18 ปี” นาย เอียน แคลก็ซตนั กลา่วสรุป 

 

เม่ือนบัรวมเรือ M.V. Thor Insuvi แล้ว กองเรือของโทรีเซนจะมีจํานวนทัง้สิน้ 16 ลํา มีอายกุองเรือเฉลี่ย 12 ปี และมีขนาดระวาง

บรรทกุเฉลี่ย 47,209 เดทเวทตนั นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีกําหนดรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่อีกสองลําจากอู่ต่อเรือวินาชินในอนาคต

อนัใกล้นี ้

 

-จบ- 
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เก่ียวกับ โทรีเซน ชปิป้ิง  
โทรีเซน ชิปปิง้ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี เป็นหนึง่ในผู้ให้บริการขนสง่สนิค้าแห้งเทกองชัน้นํา และเป็นบริษัทในเครือของบริษัท โทรีเซน

ไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) หรือ TTA   ปัจจบุนั กองเรือบรรทกุสนิค้าแห้งเทกองของโทรีเซน ชิปปิง้ มีจํานวนทัง้สิน้ 16 ลํา มี

ขนาดระวางบรรทกุเฉล่ีย 47,209 เดทเวทตนั และมีอายเุฉล่ียยอ่มเยาว์เพียงแค่ 12 ปีเทา่นัน้ ซึง่นบัวา่ เป็นกองเรือท่ีใหมแ่ละทนัสมยั

มากกองหนึง่   โทรีเซน ชิปปิง้ ให้บริการขนสนิค้าแห้งเทกองไปทัว่โลก ซึง่ประกอบด้วยสนิค้าท่ีเป็นวตัถดุิบหลกัและสนิค้าทัว่ไป เช่น  

แร่เหลก็ ถ่านหิน เมลด็ธญัพืข ซีเมนต์ ปุ๋ ย เหลก็ และผลติภณัฑ์อ่ืนๆ จากป่า 

 
เก่ียวกับโทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) หรือ TTA  
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (TTA)เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพ่ือการลงทนุเชิงกลยทุธ์ ท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการลงทนุของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาธุรกิจอย่างสมดลุและหลากหลาย ทัง้ใน

กลุม่ธุรกิจขนสง่ กลุม่ธุรกิจพลงังาน และกลุม่ธุรกิจโครงสร้างขัน้พืน้ฐาน ซึง่จะครอบคลมุทัง้การลงทนุในประเทศไทยและต่างประเทศ 

TTA ลงทนุในธุรกิจท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย ด้วยการลงทนุในธุรกิจให้บริการขดุเจาะนํา้มนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง (ใน

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั มหาชน) การลงทนุในธุรกิจโลจิสติกส์และปุ๋ ยในเวียดนาม (Baconco) การลงทนุในธุรกิจเหมืองถ่าน

หิน (SERI และ Merton) และการลงทนุในธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส) การลงทนุในธุรกิจขนสง่นํา้มนั 

(Petrolift) และธุรกิจทา่เรือในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (Baria) 

 

******** 
 
 
ส่ือมวลชน หากมีคาํถามเพิ่มเตมิโปรดตดิต่อ 
Thoresen Thai Agencies Plc. 
รวิษฎา องัคีรส E-mail: ravisada_a@thoresen.com 

โทร: +66 2254 8437 Ext. 393 Mobile: +668 1398 5098 
หรือ Francom Asia 
วนัดี เลศิสพุงศ์กิจ E-mail: wandeel@francomasia.com 

โทร: +66 2233 4329 ext. 19 Mobile: + 668 1838 4001 

 

 


