
อางถึงที่2548-011 

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 

เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2548 

 
ผลประกอบการท่ีตรวจสอบแลว:  งบการเงินสกุลเงินบาทที่สอบทานโดยสํานักงาน เอินส แอนด ยัง  และงบการเงินแสดงการแปลง
คาเปนเงินดอลลารสหรัฐ ที่สอบทานโดย เบเคอร ทิลล่ี เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย) จํากัด   แสดงใหเห็นถึงฐานะทางการเงินลาสดุของ
บริษัท   ผลกําไรสุทธิของไตรมาสที่ 1 ป 2548 นั้นเปนตัวเลขที่สูงมากที่ 46.16 ลานเหรียญสหรัฐ รายไดคาระวางเรือตอวันตอลํา
ในระหวางไตรมาส 1 อยูที่ 15,928 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําซึ่งสูงกวาระดับที่บริษัทไดคาดการณไว  สวนคาใชจายในการเดินเรือ
อยูที่ 2,969 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา โดยบริษัทฯคาดการณวาคาใชจายในการเดินเรือเฉลี่ยตอลําตอวันสําหรับตลอดทั้งปประมาณ 
2,825 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรารายไดตอลําตอวันและ
การเพิ่มขึ้นของจํานวนวันเดินเรือในชวงไตรมาสที่1 ป 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2547  รายไดกอนหักดอกเบี้ย 
ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร(EBITDA) ไดเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อันที่จริงแลวไดเพิ่มขึ้นมากกวาสองเทาตัวเมื่อ
เปรียบเทียบในชวงระยะเวลาเดียวกัน  กําไรตอหุน (EPS) ในรูปเงินสกุลบาทอยูที่ 3.60 บาท ตอหุนสําหรับไตรมาสนี้  กําไรตอหุน 
(EPS) สําหรับไตรมาสนี้เปน 3 เทาจากตัวเลขที่ทําไดในไตรมาส 1 ของป 2547 และมากกวากําไรตอหุนที่ทําไดทั้งปในป 2546  
 

ตัวเลขท่ีสําคัญ ไตรมาส  
1/2548 

ไตรมาส  
1/2547 

 
รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 22,700 25,650 

รายไดตอลําตอวันเฉลี่ย(หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 15,928 12,526 
 

คาใชจายในการเดินเรือตอลําตอวัน 2,969 2,896 
รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร(EBITDA)  
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 56.21 23.68 

กําไร / (ขาดทุน) สุทธิกอนรายการพิเศษ  
(รวมกําไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน)/ (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 46.16 14.78 

กําไรสุทธ ิ (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)                                               46.16 14.78 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)                                                    3.60 1.20 
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปจะยังคงดีมาก จุดต่ําสุดของรายไดคาระวางเรือตอวันตอลําของ
บริษัทฯ ที่เคยเกิดขึ้นในไตรมาส 2 ป 2545 นั้นอยูที่ 5,497 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา  จุดที่สูงของคาระวางเรือจะไดมีโอกาสรับรู
เมื่อกาลเวลามาถึง รายไดคาระวางเรือที่บริษัทฯทําไดในไตรมาสนี้นั้นเปนรายไดที่ดีมากอยูที่ 15,928 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา 
  
สัญญาเชาระยะสั้น กับ สัญญาเชาระยะยาว:  สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาแลวรวมแลวประมาณรอยละ 75 ของกําลังกองเรือ
จํานวน 52 ลํา โดยมีอัตราคาระวางเรือที่ดีมากเฉลี่ยเกินกวา 15,660 เหรียญสหรัฐตอวันตอลําเรือ และเนื่องจากบริษัทฯไดคํานวณ
วันที่เรือหยุดพักเพื่อเขาซอมบํารุงจํานวนเฉลี่ย 15 วันตอปตอลํา ดังนั้นจะเหลือวันที่เรือวางที่จะใหบริการไดเหลืออีกรอยละ 25 
เพราะ รอยละ 70 ไดมีการทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับปนี้ไปแลว    แมวาบริษัทฯ จะมีความเช่ือมั่นวาตลาดขนสงสินคาทางทะเล
จะยังอยูในภาวะที่ดีไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งในระยะที่สามารถที่จะคาดการณไดก็ตาม แตบริษัทฯ เช่ือวาจะเปนการรอบคอบกวาหาก
จะผูกมัดการเชาไวในอัตราคาระวางเรือที่สูงนี้ไวดวยสัญญาเชาระยะยาว เพื่อที่จะเปนการประกันวารายไดที่จะเขามาในปหนาและป
ตอๆไปจะสม่ําเสมอ กลยุทธนี้จะชวยใหบริษัทฯ สามารถผูกมัดคาเชาไวในอัตราคาระวางเรือที่สูงในชวงที่ตลาดขนสงสินคาทางทะเล
ขึ้นสูง โดยเปลี่ยนจากการที่จะใหเชาเรือแบบรายเที่ยวและการเปลี่ยนสัญญาเชาระยะสั้นที่หมดอายุลงใหเปนสัญญาเชาระยะยาวที่
อัตราคาระวางที่สูงขึ้นแทน  นโยบายนี้ทําใหการใหเชาเรือของบริษัทฯ ในป 2547 ประสบความสําเร็จอยางมากนี้โดยทําใหบริษัทฯ 
สามารถปองกันความเสี่ยงจากความไมแนนอนของตลาดรายวันอีกดวย  
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินแหงเทกอง เพื่อ
แสดงใหเห็นวาอิทธิพลนี้มีความหมายอยางไร บริษัทฯ จะขอแสดงตัวเลขสถิติจากรายงานผลวิจัยลาสุดของ CLSA ภายใตหัวขอ 
“จีนกําลังจะกินโลก” เพื่อใหทานไดทําการวิเคราะหเองตอไป 

• ปริมาณการบริโภคอลูมิเนียม ทองแดง นิเกิล และสินแรเหล็กของประเทศจีนมีปริมาณเพิ่มเปนสองเทาของปริมาณการ
บริโภคทั่วโลก โดยจากป ค.ศ.1990 (รอยละ 7) ถึงป ค.ศ.2000 (รอยละ 15) ปจจุบันมีปริมาณการบริโภคอยูที่รอยละ 20 
และอาจจะเพิ่มเปนสองเทาในป ค.ศ.2010 

• ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเหล็กของประเทศจีนจากป ค.ศ.2003 ถึง ค.ศ.2004 (51.3 ลานตัน) นั้นมากกวาผลผลิตทั้ง
อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศเกาหลี (47.5  ลานตัน) 

• นอกจากการกอสรางแลว  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลก็เปนสวนที่ตองการการใชเหล็กมากที่สุดของประเทศจีน  
การผลิตเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น 22 เทาจากป ค.ศ. 1998 ถึงป ค.ศ. 2002 ซึ่งทําใหประเทศจีนกลายเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมของโลก 

• อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศจีนนั้นมีลักษณะกระจัดกระจาย กลาวคือในป ค.ศ. 2004 มีบริษัทช้ันนําอยู 10 บริษัท มี
ผลผลิตรวมกันเปนรอยละ 35 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งตรงกันขามกับทางสหภาพยุโรป จะมีบริษัทช้ันนําจํานวน 6 บรษิทั มี
ผลผลิตรวมกันเปนรอยละ 74 ของผลผลิตเหล็กทั้งหมด 

 
ในบทความที่ตีพิมพในหนังสือพิมพไฟแนนเชียล ไทมม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 โดยไมเคิล เลวิส หัวหนาฝายวิจัยพืชผล
การเกษตรแหงธนาคารดอยทซแบงค ไดบรรยายวาการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นเปรียบไดเชนเดียวกับการขยายตัว
ในชวงการปฎิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษในทศวรรษ 1850 และเหมือนกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาฝงตะวันตก
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ในปลายศตวรรษที่ 19 และเหมือนกับยุคอุตสาหกรรมของญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวนั้น
จะมีชวงยาวนานและกอใหเกิดวงจรการพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงขึ้น  บริษัทฯ เช่ือวาการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศจีนจะแตกตาง
จากที่เคยเกิดในอดีต 
 
แผนการปรับกําลังกองเรือของบริษัทฯ:  แผนการปรับกําลังกองเรือที่เริ่มขึ้นในไตรมาสสาม ป 2546 นั้นไดเสร็จสิ้นสมบูรณดวย
การซื้อเรือเขามาทําใหมีกองเรือ 52 ลําในไตรมาส 3 ป 2547 ปจจุบัน สิ่งที่บริษัทฯ จะตองทําคือการปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรอืลง  
ซึ่งหากทําไดสําเร็จจะเปนการเพิ่มความแข็งแกรงใหกับกองเรือของบริษัทฯขณะเดียวกันก็จะเปนการลดความเสี่ยงใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธิ์การขยายกําลังกองเรือน้ันอีกดวย 
  
ผลตอบแทนของผูถือหุน (TSR): หนังสือพิมพบางกอกโพสตในความรวมมือกับ LEK คอนเซาสทต้ิงไดจัดทําสกอรการด 
(Scorecard) ขึ้นทุกๆปเพื่อจะแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนของผูถือหุนจากบริษัทจดทะเบียนตางๆที่อยูในตลาดหลักทรัพย และ
เปนเวลาสองปติดตอกันที่พีเอสแอล มีผลตอบแทนของผูถือหุนรวม 3 ป (รอยละ 206)  อยูในลําดับที่ 2 และมีผลตอบแทนของผูถือ
หุนรวม 5 ป (รอยละ 110) อยูในลําดับที่ 4  
 
โครงการซื้อหุนคืน: ปจจุบันโครงการนี้ไดพนจากชวงการหามขายแลว ดังนั้นบริษัทฯ สามารถที่จะขายคืนหุนเหลานี้กลับคืนสูตลาด
ได ซึ่งสิ่งนี้ไดกอใหเกิดความวิตกกังวลในหมูผูถือหุนรายยอยซึ่งก็ไดมีการแสดงความคิดเห็นนี้ไวในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 นี้ดวย เพื่อเปนการชี้แจงขอเคลือบแคลงดังกลาว  บริษัทฯ ใครขอแถลงวา ณ ปจจุบัน
บริษัทฯ ไมมีแผนการใดๆที่จะขายหุนเหลานี้  หากสถานการณตางๆไมเปลี่ยนแปลงไปจนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2550  หุนซื้อคืน
เหลานี้จะถูกยกเลิกไปตามกฎหมาย 
 
การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือของกองเรือโลกของเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ นั้นมาถึงจุดหยุดชะงักอยางชัดเจน 
ในชวงระหวางไตรมาส 1 ป 2548 มีเรือจํานวน 3 ลําถูกปลดระวางลงขณะที่มีเรือทั้งสิ้นจํานวน 22 ลําถูกสงมอบเขามาใหม  เปน
ผลใหกองเรือโลกเพิ่มจาก 3,029 ลําในตนปเปน 3,049 ลําในปลายไตรมาส 1 หากตลาดขนสงสินคาทางทะเลยังคงความแข็งแกรง
แบบที่เปนมา  ซึ่งบริษัทฯ ก็มีความมั่นใจเชนนั้น บริษัทฯ คาดวากองเรือโลกของเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ จะยังคงโตขึ้น
อีกในอัตราการเติบโตนี้สําหรับเวลาที่เหลือในปนี้ 
       
ดวยความนับถือ 
ในนามของบริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
มร.คาลิด  ฮาชิม    
กรรมการผูจัดการ 

 3


