
อางถึงที่  2547-025 

         วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 

เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2547 

 
ผลประกอบการที่สอบทานแลว:  งบการเงินสกุลบาทที่สอบทานโดยสํานักงาน เอินส แอนด ยัง และงบการเงินเหรียญสหรัฐ ที่
สอบทานโดย เบเคอร ทิลล่ี เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย)จํากัด   แสดงใหเห็นถึงฐานะทางการเงินลาสุดของบริษัท  ผลกําไรสุทธิ
ของไตรมาสที่1 เทากับ 14.78 ลานเหรียญสหรัฐ รายไดคาระวางเรือตอวันตอลําในไตรมาส 1 นี้ไดมากกวาที่บริษัทไดคาดหวัง
ไวอยางมากแมวาคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําจะสูงกวาที่เราคาดไวเชนกันแตไมมากนัก ในไตรมาสนี้ตนทุนการเดินเรือ
ไดรวมคาวัสดุและอะไหลสําหรับงานเดินเรือสําหรับทั้งปไว ดังนั้นคาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําสําหรับทั้งปคาดวาจะต่ํา
กวา 2,700 เหรียญสหรัฐ    กําไรจากการดําเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้นอยางมากเนื่องจากอัตราคาระวางตอลําเรือเพิ่มขึ้นอีกทั้งจํานวน
วันในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นสําหรับไตรมาส 1 ป 2547 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2546        รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คา
เสื่อมราคา และคาใชจายบริหาร (EBITDA) (แตหลังหักคาใชจายในการซอมแซมเรือและสํารวจเรือตัดบัญชี) ไดเพิ่มขึ้นอยาง
มาก มากกวาเกือบสามเทาเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว  สําหรับไตรมาสนี้กําไรตอหุน (EPS) ที่งบเงินบาทอยูที่ 
1.20 ตอหุน และมีจํานวน 168 ลานบาทเปนคาใชจายครั้งเดียวสําหรับคาที่ปรึกษา คาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อกองเรือ 
15 ลําจาก MISC และการไดวงเงินสินเชื่อจํานวน 170 ลานเหรียญสหรัฐเพิ่มเติมจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งถาไมรวมรายการพิเศษ
นี้ซึ่งจะเกิดครั้งเดียว กําไรตอหุนจะเปน 1.52 บาทตอหุนหรือมากกวาครึ่งของกําไรตอหุนของป 2546 
 

ตัวเลขท่ีสําคัญ ไตรมาส 1/2547 ไตรมาส 1/2546 
รายไดคาระวางเรือสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 25,650 11,898 
รายไดคาระวางเรือเฉลี่ยตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 12,526 6,474 
คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 2,896 2,571 
รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร(EBITDA)  
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

23.68 8.18 

กําไรสุทธิกอนรายการพิเศษและคาใชจายครั้งเดียว(รวมกําไร/
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

19.08 2.44 

กําไรสุทธิ  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  14.78 2.05 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท) 1.20 0.36 
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้มีความนาสนใจอยูมาก จุดที่รายไดตอวันตอลําเรือตํ่าที่สุดของ
บริษัท เกิดขึ้นเมื่อไตรมาส 2 ของป 2545โดยตํ่าลงมาที่ 5,497 เหรียญสหรัฐ   ในอดีตอัตราคาระวางที่ดีที่สุดที่บริษัทไดประมาณ
ตํ่ากวา 8,000 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา และอัตราที่เลวรายที่สุดในชวง 10 ปที่ผานมาประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา 
บริษัทสงสัยวาโครงสรางอัตราคาระวางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับขนาดและประเภทของเรือในกลุมของเรา บริษัทคาดวา
อัตราคาระวางในอนาคตจะผันผวนอยูระหวาง9,000 ถึง 16,000 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา ในกลุมเรือขนาดและประเภทเดียวกับ
ของบริษัท      ถาการคาดการณของเราเปนจริง เราก็จะไดเห็นจุดต่ําสุดของวัฎจักรในอนาคตสูงกวาจุดสูงสุดที่เคยมีมาในอดีต 
 
สัญญาเชาเหมาเรือระยะสั้นกับสัญญาเชาเหมาเรือระยะยาว:   ในอดีตบริษัททําธุรกิจแตสัญญาเชาเหมาเรือระยะสั้นหรือเปน
แบบการเชาเปนครั้ง  อยางไรก็ตามเมื่อตลาดขนสงสินคาทางเรือไดมาถึงจุดที่สูงสุด บริษัทก็ไดเปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหม  โดยแทนที่จะดําเนินธุรกิจโดยการใหเชาเรือแบบเปนครั้งๆ บริษัทมุงไปที่การทําสัญญาเชาระยะยาวแทน  สัญญา
เชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาแลวคิดเปนรอยละ 82 ของกองเรือทั้งหมดที่คาดวาจะมีจํานวน 50 ลํา ที่อัตราคาระวางเรือเฉลี่ยที่
คอนขางสูงถึง 12,950 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ  กลาวคือรอยละ 38 ของเรือทั้งหมดของบริษัทไดตกลงทําสัญญาเชาระยะ
ยาว 1 ปหรือกวา 1 ป  อีกรอยละ 44 ของเรือทั้งหมดไดทําสัญญานอยกวา 1 ป  และสวนสัดสวนที่เหลืออีกรอยละ 18 นั้นเปนเรือ
ที่ไวสําหรับการเชาเปนรายเที่ยว   แมวาบริษัทจะมีความเช่ือมั่นวาตลาดขนสงสินคาทางทะเลจะอยูในภาวะที่ดีไปเรื่อยๆสัก
ระยะหนึ่งในระยะที่สามารถที่จะคาดการณไดก็ตาม  แตบริษัทเชื่อวาจะเปนการรอบคอบกวาหากจะผูกมัดการเชาไวในอัตราคา
ระวางเรือที่สูงนี้ไวดวยสัญญาเชาระยะยาว  เพื่อที่จะเปนการประกันวารายไดที่จะเขามาในปหนาและปตอๆไปจะสม่ําเสมอ        
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: คํายืนยันลาสุดจากผูนําของประเทศจีนเกี่ยวกับความประสงคและพยายามที่จะชะลอความรอนแรง
ของความเร็วในการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ไดกอใหเกิดความหวั่นไหวตอตลาดขนสงสินคาแหงเทกองไมมากก็นอย โดยดัชนี
บอลติค (BDI) ไดลดลงอันเนื่องจากแรงกดดันอยางมากนั้น  เหตุผลที่ดัชนี BDI ลดลงนั้นเปนผลโดยตรงมาจากการที่ประเทศ
จีนชะลอการนําเขาสินคาเทกองประเภทเหล็ก  สินแร  และถานหินเปนเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย  สิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรง
อยางหนักตอตลาดเรือเคปไซตและปานาแมกซ  ดัชนี BDI ซึ่งเปนดัชนีที่สะทอนอัตราคาระวางของตลาดเรือทั้งสองสวนนี้
โดยตรงจึงลดลงอยางรวดเร็วเชนเดียวกับเมื่อครั้งที่ดัชนีนี้ไดปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน  รัฐบาลจีนไดใชโอกาสนี้แกไข
ปญหาติดขัดและความหนาแนนการนําเขาของที่ทาเรือสินคาเทกอง   ทาเรือสินคาเทกองเหลานี้แนนขนัดทั้งนี้เนื่องจากความ
ไรประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานของการขนสงทางถนนและรถไฟ เมื่อมีปริมาณสินคาเทกองจํานวนมหาศาลขนสงเขามา  ผู
ขนสงสินคาเทกองเหลานี้จึงจําตองรอการขนถายจากทาเรือเปนเวลานาน  ขณะเดียวกันผูนําเขาสินคาก็ถูกเรียกคาปรับการ
ขนสงลาชา  ขอเท็จจริงของปญหานี้ก็คือกําลังการผลิตเหล็กรีดรอนและเหล็กกลาของจีนนั้นชะลอตัวลงจากอัตราเรงสูงสุดลง
อยางมาก  ตัวเลขในชวง 2 เดือนแรกของป 2547 ช้ีเปนฐานทั้งป  2547 วาประเทศจีนจะผลิตเหล็กประมาณ 240 ถึง 250 ลาน
ตัน จากที่เคยผลิตในป 2546 ที่ตัวเลข 220 ลานตันเทานั้น  อยางไรก็ตามความตองการเหล็กยังคงมีอยูแมจะมีการสกัดการ
นําเขาเพื่อแกปญหาความหนาแนนของสินคาเทกองที่ทาเรือในประเทศจีนซึ่งเปนเพียงการแกปญหาคอขวดในการขนถาย
สินคาที่ทาเรือ  เหตุการณนาจะกลับสูจุดที่เราไดผานมาเมื่อตนปนี้  มีเพียงกาลเวลาเทานั้นที่จะบอกเราไดถาเราไดเห็นดัชนี 
BDI กลับไปสูระดับที่เคยสูงมากอนที่ 5,681จุดเมื่อตนปนี้  หากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง  มีผูเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมเดินเรือทะเลได
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กลาวไววานาจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปนี้  ในสวนของตลาดเรือขนาดของบริษัท บริษัทไมไดรับผลกระทบจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนในขณะนี้ และผลจากการลดลงของดัชนี BDI   อัตราคาระวางเรือปจจุบัน (spot rate) นั้นลดลง
เล็กนอยจากที่เคยปรับตัวขึ้นสูงสุด  แตเนื่องจากเรือของบริษัทสวนใหญมีสัญญาเชาระยะยาว  ดังที่ไดอธิบายไวในยอหนากอน
นี้   บริษัทจึงมีภูมิคุมกันที่ดีจากกระแสการปรับตัวของตลาดที่เกิดขึ้นกับตลาดเรือสินคาแหงเทกองแบบไมประจําเสนทาง 

 
แผนการปรับกําลังกองเรือ:  แผนการปรับกําลังกองเรือไดเริ่มตนขึ้นต้ังแตไตรมาสที่ 3 ของป 2546 ตอเนื่องมาดวยผลสําเร็จ
เกินคาด บริษัทไดพยายามมองหาขอตกลงในการซื้อขายเรือที่ดีที่สุดที่จะสามารถทําใหบริษัทสามารถขยายความแข็งแกรงของ
กองเรือบริษัทได  และบริษัทก็ไดประสบความสําเร็จในการซื้อกองเรือจํานวน 15 ลําในครั้งเดียว จากมาเลเซีย ชิปปง คอร
ปอเรชั่น (MISC)ดวยราคา 98 ลานเหรียญสหรัฐ เรือทั้งหมดนี้คาดวาจะสงมอบใหบริษัทไดภายในสิ้นไตรมาสที่สองของปนี้  
นอกจากนั้น บริษัทยังไดทําสัญญาที่จะซื้อเรือของ MISC เพิ่มอีก 2 ลํา ซึ่งคาดวาจะถูกสงมอบเขาสูกองเรือของ PSL ไดใน
เดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ซึ่ง ณ เวลานั้นจะทําใหกองเรือของ PSL มี 50 ลํา!     ในเวลาที่การทาทายสูงสุดของเจาของเรือ
คือจะขยายกองเรือไดอยางไรนั้น  บริษัทไดบริหารงานเพื่อขามพนอุปสรรคนี้อยางงายดาย 
 
การซื้อหุนคืน: เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2547และ ณ วันที่บริษัทไดซื้อหุนจํานวน 3.55 ลานหุนคืน ณ ราคาเฉลี่ย 35.01 บาทตอ
หุน ขอปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไดกําหนดขึ้นเพื่อการซื้อหุนคืนนี้ เพื่อใหการซื้อหุนคืนไดมีการปฏิบัติ
อยางถูกตองและเครงครัด ทั้งกอนและหลังการประกาศผลประกอบการ ขอปฏิบัติจะใชกับกรรมการที่ทํางานเต็มเวลาใหกับ
บริษัท ดังที่ไดเปดเผยไวในรายงานประจํา 
 
การปลดระวางเรือของกองเรือโลก:  ระหวางไตรมาสแรกของปนี้ เรือในกลุมของบริษัท (ในประเภทเรือ 10,000- 30,000 เดต
เวทตัน) ไดถูกปลดระวางลงไปทั้งสิ้น 38 ลําขณะที่มีเรือตอใหมเพิ่มขึ้นเพียง 13 ลํา ทั่วโลกใน เปนผลใหเรือจํานวน 25 ลํา หรือ
รอยละ 0.82 ที่หายไปจากกองเรือโลก สงผลใหกองเรือเอนกประสงคขนาดเล็กของโลกในไตรมาสแรกของป 2547   เหลือเรือ
เพียงจํานวน 3,003 ลํา  การปลดระวางเรือไดลดลงอยางเห็นไดชัดในไตรมาส2 ป 2546 และไดเริ่มเรงระดับขึ้นแมวาตลาด
ขนสงสินคาทางทะเลจะเติบโตขึ้นมากก็ตาม  บริษัทหวังวาอัตราการปลดระวางเรือเกาออกไปจากกองเรือโลกจะรักษาระดับนี้
ไวเพื่อจะไดเห็นอนาคตที่ดี  

 
ดวยความนับถือ 
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