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วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสหนึ่งของป 2551 
 

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และ

รายงานการแปลงคาเปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลลี ่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ 

เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  ไดแสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ ครั้งลาสุด  กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส

หนึ่งของป 2551 เทากับ 33.40 ลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่งมากกวากําไรสุทธิจากผลการดําเนินการปกติ(ไมรวม

กําไรจากการขายเรือ)จํานวน 24.87 ลานเหรียญสหรัฐ ของไตรมาสหนึ่งของป 2550  แมวาบริษัทฯจะมี

จํานวนเรือเฉล่ียลดลงจาก 48 ลําในไตรมาสหนึ่งป 2550 เหลือเพียง 44 ลํา ในไตรมาสหนึ่งป 2551 แตบริษัทฯ

ยังสามารถมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 8.53 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 34.3 (รวมการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีของราคาซากเรือสําหรับการคํานวณคาเสื่อมราคาจํานวน 5.08 ลานเหรียญสหรัฐ) รายไดตอวันตอ

ลําเรือของไตรมาสหนึ่งป 2551 อยูท่ี 15,493 เหรียญสหรัฐ   สวนของไตรมาสหนึ่งป 2550 อยูท่ี 12,874 

เหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มข้ึนเทากับรอยละ 20.34  ในไตรมาสนี้คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือเฉลี่ยอยูท่ี 

4,639 เหรียญสหรัฐ เทียบกับจํานวน 4,117 เหรียญสหรัฐของไตรมาสหนึ่งป 2550 (รวมคาเส่ือมราคาและ

รายการตัดจําหนายคาซอมแซมและสํารวจเรือท้ังสองป)  ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 12.7 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้น

ของราคาน้ํามันหลอล่ืน ราคาเหล็ก การเพิ่มขึ้นของคาแรงและคาใชจายอื่นๆที่เพ่ิมขึ้นจากภาวะเงินเฟอ 

บริษัทฯ คาดวาคาใชจายตอวันตอลําเรือเฉลี่ยของกองเรือท้ังป 2551 จะอยูท่ี 4,750 เหรียญสหรัฐ   กําไรตอ

หุน (EPS)ในรูปสกุลเงินไทยบาทสําหรับไตรมาสนี้ อยูท่ี 0.97 บาทตอหุน  



 

ตัวเลขท่ีสําคัญ  ไตรมาสหนึ่ง 
ป 2550 

ไตรมาสหนึ่ง 
ป 2551 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  21,680 48,450

รายไดเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  12,874 15,493

คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  4,117 4,639

รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA)   

(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

34.38 37.70

กําไร/(ขาดทุน)สุทธิกอนกําไรจากการขายเรือ (รวมกําไร(ขาดทุน)จาก

อัตราแลกเปลี่ยน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

24.87 33.40

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              61.18 33.40

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          2.07 0.97

 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปยังดูดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียใน

อดีต   ในวงจรคาระวางเรือปจจุบัน จุดต่ําของรายไดตอวันตอลําเรืออยูท่ี 5,497 เหรียญสหรัฐในไตรมาสสอง

ของป 2545  สวนจุดสูงของรายไดอยูท่ี 15,928 เหรียญสหรัฐในไตรมาสหนึ่งป 2548  เพ่ือใหเขาใจตัวเลข

เหลานี้ไดชัดเจน คงจะตองระลึกวารายไดคาเฉลี่ยตอวันตอลําเรือ สําหรับป 2546  ซึ่งเปนปท่ีดีท่ีสุด กอนถึงป 

2547 ถึงป 2550 น้ันอยูท่ี 7,870 เหรียญสหรัฐ  

 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะสั้น:  สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2551 มีประมาณรอยละ 90 ของกําลังการเดินเรือปจจุบันของป 2551 ท่ีอัตราคาเชาเฉลี่ยที่ประมาณ 15,511

เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ  บริษัทฯไดดําเนินการเพื่อทําสัญญาใหเชาเรือส่ังตอใหมลําที่ 1 ถึงลําที่ 4 จาก

จํานวนเรือส่ังตอใหมท้ังหมด 12 ลํา (แตละลํามีระวางบรรทุก 34,000 เดดเวทตัน) ใหกับผูเชาเรือซึ่งเปน

ลูกคาปจจุบันของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการเชาเรือ 60 เดือน ถึง 62 เดือน +/-1 เดือน  โดยจะมีรายไดกอน

หักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายตัดบัญชี (EBITDA) ของสัญญาใหเชาเรือ 60 เดือน ถึง 62 เดือนนี้ 

อยูท่ีประมาณ 26-27 ลานเหรียญสหรัฐตอลําเรือ  ท้ังนี้บริษัทฯมุงมั่นที่จะดําเนินการปลอยใหเชาเรือส่ังตอ

ใหมท่ีเหลือดวยอัตราคาเชาและระยะเวลาการเชาเรือเชนเดียวกับหรือนานกวา ท่ีไดทําสัญญาใหเชาเรือดังที่



ไดกลาวมาแลว  อยางไรก็ตาม เม่ืออัตราคาระวางไดปรับตัวในทิศทางที่สูงขึ้น บริษัทฯใชกลยุทธการทํา

สัญญาใหเชาเรือระยะยาวผูกมัดคาเชาไวในอัตราคาระวางที่สูงและหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราคาเชา

รายวัน นโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบความสําเร็จในป 2547 และป 2548 ซึ่งทําใหบริษัทฯ 

หลีกเล่ียงการผันผวนของตลาดรายวันไดอยางดีในชวงปดังกลาว บริษัทฯ หวังวาจะสามารถดําเนินนโยบาย

ดังกลาวเพื่อหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญของตลาดคาระวางรายวันในปจจุบันนี้ไดอีก 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ ไดเริ่มขึ้นเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม  2550 โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดอนุมัติ

สัญญาการสั่งตอเรือใหม 12 ฉบับ เพ่ือส่ังตอเรือใหมท่ีมีขนาดระวางบรรทุกตอลํา 34,000 เดดเวทตัน เปน

จํานวน 12 ลํา ซึ่งเปนเรือท่ีมีผนังเรือ 2 ชั้น ฝาระวางเปดกวาง ระวางเรือเปน semi box shaped ติดตั้งเครน 

สําหรับขนไมซุง / สินคาเทกอง  จากอูตอเรือ ABG, ประเทศอินเดีย และตามมาดวยสัญญาสั่งตอเรือใหมลง

นามในเดือนกันยายน 2550 สําหรับส่ังตอเรือใหมขนาดซุปราแมกซจํานวน 3 ลํา มีระวางบรรทุก 54,000 เดด

เวทตัน ตอลํา ผนังสองชั้น ติดตั้งเครน กําหนดการรับมอบในป พ.ศ. 2553 (จํานวน 1 ลํา) และ รับมอบในป 

พ.ศ. 2554 (จาํนวน 2 ลํา)  ตอมาบริษัทฯไดทําสัญญาสั่งตอเรือใหมขนาดซุปราแมกซเพ่ิมอีกจํานวน 3 ลํา 

โดยมกีําหนดการรับมอบในป พ.ศ. 2555 ซึ่งสัญญาสั่งตอเรือซุปราแมกซ 3 ฉบับหลังไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนที่ไดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2551  อยางไรก็ตามเหลานี้ยังไมเปนการสิ้นสุด

แผนการปรับลดอายุกองเรือ เนื่องจากสิ่งเหลานี้เปนส่ิงซึ่งจะตองทบทวนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือทดแทนเรืออายุ

มากที่มีอยูในกองเรือปจจุบันของบริษัทฯ 

 

การจายเงินปนผล : ในป 2550 บริษัทฯไดจายเงินปนผล 4 ครั้งสําหรับแตละไตรมาส และบริษัทฯหวังวาจะ

สามารถจายเงินปนผลเชนนี้ในปท่ีจะมาถึง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและผลกําไรที่จะมีดวย 

  

ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอ

ตลาดขนสงสินคาแหงเทกอง  ตัวเลขของ GDP เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.6 ในไตรมาสหนึ่งของป 2551 ซึ่งทุกคนเคย

คาดหวังวาจีนจะขยายตัวชากวานี้ ประเทศจีนไดกลายเปนผูนําเขาถานหินรายใหญซึ่งในอดีตประเทศจีนเปน

ผูสงออกรายใหญของโลก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวของประเทศจีนกอใหเกิดระยะทางที่ตองขนสงเพ่ิมขึ้น

และความแออัดมากขึ้นของทาเรือสงออกถานหินของออสเตรเลียซึ่งมีความแออัดอยูแลว ในชวงป 2550 

ประเทศจีนไดนําเขาสินแรเหล็กจํานวน 383.6 ลานตัน จากผูสงออกสินแรเหล็กขนาดใหญของประเทศ



บราซิล และตองจายเงินจํานวน 150 ลานเหรียญสหรัฐในป 2550 หรือประมาณ 3 เทาของคาปรับสงมอบเรือ

ลาชาของป 2549  บริษัทฯคาดวาส่ิงหลานี้จากประเทศจีนจะเปนสิ่งที่สรางความผันผวนอยางมากใหกับ

ตลาดคาระวางรายวัน 

 

วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลกัทรพัย   

จะมีข้ึนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน โดย

เปนนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุนและนักลงทุน ท้ังนี้ บริษัทฯ หวังวาทานทั้งหลายจะไดเขารวมงานนี้ซึ่ง

บริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดพบปะพูดคุยถึงผลการดําเนินงาน 

 

การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง โดยในไตรมาสหนึ่งป 2551 มีเรือเพียง 4 ลํา 

ไดถูกปลดระวาง ขณะที่มีเรือใหมเขามาจํานวน 16 ลํา สงผลใหกองเรือท้ังหมด เพ่ิมขึ้นจาก 3,164 ลํา เม่ือตน

ป เพ่ิมเปน 3,176 ลํา เม่ือส้ินไตรมาสหนึ่ง หรือเพ่ิมข้ึนสุทธิ รอยละ 0.38 ของกองเรือโลกประเภทเดียวกับเรือ

ของบริษัทฯ ถาตลาดคาระวางยังคงระดับเหมือนเชนปจจุบัน แตมีความผันผวน บริษัทฯ คาดวากองเรือโลก

ประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ คงจะขยายตัวเหมือนการเร่ิมของปน้ี 

 
ขอแสดงความนับถือ 

เพ่ือ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
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