
เลขท่ี 2552 - 024 
 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2552 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ของป 2552 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลงคา
เปนเงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  ได
แสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด กําไรสุทธิกอนภาษีสําหรับไตรมาสหน่ึงของป 2552 เทากับ 25.56 ลานเหรียญสหรัฐ 

เม่ือเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิของไตรมาสหนึ่งป 2551 ที่จํานวน 33.39 ลานเหรียญสหรัฐ  แมวาจํานวนเรือจะลดลง  จาก 44 ลํา 

ในไตรมาสหนึ่งป 2551 เหลือ 42 ลําในไตรมาสหนึ่งป 2552  อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจทั่วไปที่อยูในภาวะวิกฤตและสงผลกระทบ
ตออุปสงค  แตบริษัทฯ ยังสามารถบริหารงานไดผลการดําเนินงานใกลเคียงกับ ผลการดําเนินงานไตรมาสหนึ่งป 2551       

รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสหน่ึงป 2552 จํานวน 14,485 เหรียญสหรัฐ  ซึ่งสูงกวาเล็กนอยเม่ือเทียบกับประมาณการท่ี
บริษัทฯต้ังไวสําหรับปนี้ที่ 14,000 เหรียญสหรัฐ   และเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน 15,493 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสหนึ่งป 2551 

จะลดลงเล็กนอยที่รอยละ 6.5 เม่ือเทียบกับการตกของอัตราคาระวางคร้ังใหญที่สุดที่ไดเคยเกิดขึ้นกับธุรกิจเดินเรือ หรือแมแต
ตลาดอื่นๆทั่วโลก  ในไตรมาสนี้คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรืออยูที่ 5,284 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกวา ประมาณการที่
บริษัทฯต้ังไวสําหรับปนี้ที่ 4,400 เหรียญสหรัฐ  เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวน 4,639 เหรียญสหรัฐ  ในไตรมาสหนึ่งป 2551  (รวม
คาเส่ือมราคา / รายการตัดจายของคาซอมแซมและสํารวจเรือ ไวในป 2551 และ2552)  จะลดลงรอยละ 13.9 ของคาใชจายใน
การเดินเรือ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามันหลอล่ืน  ราคาเหล็ก คาใชจายเก่ียวกับลูกเรือ และคาใชจายอื่นๆที่
เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟอ   บริษัทฯ ประมาณการวาคาใชจายจากการเดินเรือดังกลาว จะอยูที ่4,850 สําหรับกองเรือของบริษัทฯ
ในป 2552 เนื่องมาจากปจจัยดังที่ไดกลาวไวขางตน  กําไรตอหุนสําหรับไตรมาสนี้ อยูที ่0.81 บาทตอหุน  
ตัวเลขที่สําคัญ  ไตรมาสหนึ่ง 

ป 2552 
ไตรมาสหนึ่ง 

 2551 
รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  33,250 48,450 

รายไดเฉล่ียตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  14,485 15,493 

คาใชจายในการเดินเรือเฉล่ียตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 5,284 4,639 

รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือม (EBITDA)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  32.03 37.70 

กําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเงินได (รวมกําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน) 
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)              

25.56 33.39 

กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 24.36 33.40 

กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          0.81 0.97 
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไป ดูเหมือนวายังคงไมดี  หากไดทบทวนเศรฐกิจมหภาค 
หนวยงานทางเศรษฐศาสตร ไดกลาววาวิกฤติปจจุบันจะเปนวิกฤติที่เลวรายที่สุดนับต้ังแตป ค.ศ. 1929 – 32 ซึ่งสะทอนมา 
จากส่ิงดังตอไปนี้  
 

 เศรษฐกิจมหภาคทั้งหมดของโลกตะวันตกจะรายงานการเติบโตของป 2552 เปนลบ ซึ่งเปนคร้ังแรกที่เกิดขึ้น 
 มีความเปนไปไดรอยละ 30 วาในทุกๆ อุตสาหกรรมทั่วโลกจะรายงานการเติบโตเปนศูนยหรือติดลบ ในป 2552 

(ยกเวน ประเทศจีน และ อินเดีย) 
 ตัวเลขผลผลิตทั่วโลกสําหรับเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม จะเลวรายที่สุดในประวัติศาสตร สําหรับชวงเวลาปกติ 
 ถาตัวเลข จีดีพี รวมของประเทศจีน ลดลงรอยละ 4 ในป 2552 นี่จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะตอกยํ้าการเติบโตของโลกที่

ยํ่าแยอยู ณ ขณะนี้ 
 เงินดอลลารและยูโรในการปรับโครงสรางทุนและหลักประกันจํานวนมากกวาลานลาน จะเปนที่ตองการ 
 อัตราดอกเบี้ยศูนยเปอรเซ็นตและโปรแกรมการใชจายมหภาคตามแนวคิดแบบเคนส (Keynesian) จะเคร่ืองมือที่จะ

ชวยผอนคลายวิกฤติเศรษฐกิจโลก   
 การปลอยสินเช่ือใหมจะอยูในระดับตํ่าที่สุดนับแตปค.ศ. 1929 
 รัฐบาลจะอยูในภาวะถูกบังคับใหใชมาตราการทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ไดเร่ิมขึ้นแลว 
 รัฐบาลหรือธนาคารกลางไดเร่ิมคํ้าประกันการจํานองและแมแตเงินกูเพื่อผูบริโภค 
 ยังคงมีจํานวนรอยละ 30 หรือมากกวาที่ภาคการเงินทั่วโลกจะกลายเปนของรัฐในปค.ศ. 2009 – 2010 
 ธนาคารหลายแหงจะกลายเปนของรัฐ  กองทุนปองกันความเส่ียงถูกปดลงและมีการขายชอรต (short-selling)ที่ผิด

กฏหมาย 
 สินคาราคาถูกคุณภาพตํ่าจะถูกนํามาจําหนายเพ่ิมขึ้น 

 
จากขอมูลลาสุดของ World Economic Outlook  กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดเปล่ียนการคาดการณการเติบโต
ทางเศรษฐกิจโลก ในป 2552  IMF ซึ่งไดคาดการณการเติบโตรอยละ 0.5 ในเดือนมกราคม  ซึ่งปจจุบันไดคาดการณวา
เศรษฐกิจโลกจะหดตัวลงรอยละ 1.3 ในป 2552 ซึ่งเปนการหดตัวลงคร้ังแรกในรอบหกสิบป นอกจากนี้ ยังไดคาดการณวา
เศรษฐกิจโลกจะกลับสูภาวะปกติไดในป ค.ศ.2010 ดวยการเพิ่มขึ้นของผลผลิตโลกรอยละ 1.9 

 
World Steel Association ไดกลาวถึงการคาดการณในระยะส้ันคร้ังลาสุดตอความตองการเหล็กทั่วโลก โดยไดคาดการณวา
โลกจะลดปริมาณการใชเหล็กลงอยางเห็นไดชัดรอยละ 14.9 โดยลดลงรอยละ 36.6 ในสหรัฐ และลดลงรอยละ 28.8 ในยุโรป 
ซึ่งเปนผูบริโภครายใหญ มีเพียงประเทสอินเดียเทานั้นที่ถูกคาดการณวาจะมีความตองการเพิ่มขึ้น รอยละ 1.7  ขณะที่ความ
ตองการในประเทศจีน ถูกคาดการณวาจะลดลงรอยละ 5 
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องคการการคาโลก (WTO) ไดประมาณการการคาโลกลดลงรอยละ 9 จากประมาณการการคาในป 2552  เศรษฐกิจโลกที่อยู
ในภาวะหดตัว ไดถูกคาดการณวาการสงออกของโลกจะลดลงอยางมาก 

 
ไมโครซอฟ (Microsoft) บริษัทยักษใหญของซอฟแวร เปนตัวช้ีวัดที่สําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในชวง 30 ปที่ผานมา 
ซอฟแวรของไมโครซอฟเปนซอฟแวรที่สําคัญซ่ึงแสดงถึงแนวทางของกิจกรรมทางเศรษกิจของโลก ในชวงสามเดือนแรกของป 
2552 ไมโครซอฟมีรายไดจํานวน 13.65 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งตํ่ากวารอยละ 6 เม่ือเทียบกับไตรมาสแรกของป 2551 นี่เปน
การลดลงของรายไดคร้ังแรกในประวัติศาสตรของไมโครซอฟ ผูบริหารของไมโครซอฟไดกลาวถึงการคาดการณในปหนาวา 
“ในขณะท่ีพวกเราอยากจะคาดหวังวาเศรษฐกิจจะกลับสูภาวะปกติเร็วๆนี้และไมยากลําบาก แตเราคิดวาเศรษฐกิจยังคงซบ
เซา”   นี่คือความเลวราย การเปนโลก และภาคอุตสหกรรมตางๆ ในภาวะถดถอยไดเปนอยูและจะเปนตอไป  

 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะส้ัน:  ซึ่งไดเคยผานมา สัญญาเชาเรือลวงหนา 4 ป (ป 2552 ถึงป 2555) เฉล่ียอยู
ที่ระดับรอยละ 39.13 จะมีรายไดจํานวน 317 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ืออัตราคาระวางอยูในชวงขาขึ้น  ดัชนี BDI ไดปรับตัวขึ้น 
จนถึงส้ินเดือน พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ไดใชความระมัดระวังผูกมัดอัตราคาระวางดวยการทําสัญญาเชาเรือระยะยาว ณ 
อัตราคาระวางท่ีดี และหลีกเล่ียงอัตราคาระวางรายวัน    นโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบความสําเร็จในชวงเวลา
สองสามปที่ผานมา ซึ่งทําใหบริษัทฯ หลีกเล่ียงความผันผวนของตลาดรายวัน 
 
ป  ป พ.ศ. 

2552 

ป พ.ศ.
2553 

ปพ.ศ.
2554 

ปพ.ศ.
2555 

ป พ..ศ.
2556 

จํานวนวันเดินเรือรวม   13,613 13,239 14,791 16,752 18,620 
จํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว    9,789 5,371 3,564 3,354 3,254 
รอยละของจํานวนวันที่ไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว  71.91 40.57 24.10 20.02 17.48 
อัตราคาระวางเรือเฉล่ียตอวัน(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  14,714   12,135 15,217 15,878 16,063 
มูลคารวมของสัญญาเชาเรือ (หนวยเปนลานเหรียญ
สหรัฐ)  

144.0  65.2 54.2 53.6 52.3 

 
บริษัทฯไดทําสัญญาเชาเรือลําที่ 1 ถึงลําที่ 6 จากจํานวนเรือส่ังตอใหมจํานวน 12 ลํา โดยแตละลําจะมีระวางบรรทุกอยูที่ 
34,000 เดดเวทตัน โดยไดทําสัญญาเชากับลูกคาปจจุบัน มีกําหนดระยะเวลาเชา 84 เดือน บวกหรือลบ 1 เดือน  รายไดกอน
หักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือม จากสัญญาเชาเรือหลานี้ คิดเปนจํานวน 26/27 ลานเหรืยญสหรัฐตอลําเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได
ทําสัญญาใหเชาเรือระวางบรรทุก 54,000 เดดเวทตัน จากเรือที่บริษัทฯไดส่ังตอใหม โดยมีระยะเวลาการเชา อยางนอย 60 
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เดือน และสูงสุด 64 เดือน รายไดกอนหักดอกเบี้ย จากสัญญาใหเชาเรือดังกลาวนี้อยูระหวาง 39 และ 43 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
มูลคาของเรือ เทากับ 38 ลานเหรียญสหรัฐ    
 
ณ ปจจุบัน  ดัชนี BDI ไดปรับตัวจนเกือบจะถึงจุดตํ่าสุดที่เคยเกิดมา และเราคงจะตองรอดูจุดตํ่าสําหรับชวงเวลาปจจุบัน 
กอนที่จะนํานโยบายที่ไดกลาวขางตนกลับมาใชในอนาคตเม่ือดัชนี BDI เร่ิมปรับตัวในทิศทางขาขึ้น  และกอนเวลานั้นจะมาถึง 
ทานทั้งหลายคงคาดไดวาสัญญาเชาเรือลวงหนาเฉล่ีย 4 ปจะคอยคอยลดลง  
 
เนื่องจากบริษัทฯ จะไดขายเรือเกาจํานวน 25 ในชวง 12 /18 เดือนตอจากนี้ ดังนั้น จํานวนวันเดือนเรือรวม จะเปล่ียนไปตาม
การขายเรือที่ไดเกิดขึ้น  ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ไดรายงานการขายเรือจํานวน 10 ลําไปแลว และไดสงมอบเรือแลว 8 ลําใหแกผูซื้อ  
โดยเรือหนึ่งลําจากจํานวน 8 ลําไดถูกปลดระวางโดยตัดเปนเศษเหล็ก และสวนที่เหลือไดถูกนําไปใชงานตอ  ตัวเลขปจจุบัน
จากตารางขางตนไมรวมขอสมมุติฐานถึงการขายเรือในอนาคตของบริษัทฯ หรือการซ้ือเรือเขามาแทนที่เรือเกาที่ไดขายไป แต
ไดรวมเรือส่ังตอใหมจํานวน 18 ลําซ่ึงบริษัทฯไดทําสัญญาส่ังตอเรือกับอูตอเรือ ABG 
      
แผนการปรับลดอายุกองเรือ: ไดเร่ิมขึ้นดวยการขายเรือเกาจํานวน 10 ลํา ตามที่ไดกลาวไวขางตน เม่ือราคาเรือมือสองได
ปรับตัวลดลงจนถึงระดับที่นาพอใจ บริษัทฯจะเร่ิมแทนที่เรือเกาของบริษัทฯที่ไดขายไปแลวและที่กําลังจะขายไปใหครบเรือเกา
ที่สุดจํานวน 25 ลําที่อยูในกองเรือบริษัทฯ  แตก็จะยังไมเปนการเสร็จส้ินแผนการปรับลดอายุกองเรือ เนื่องจากเราจะทบทวน
การทดแทนเรือที่มีอายุมากขึ้นในกองเรืออีก 
 
เงินปนผล: เงินปนผลไดจายไปแลวแตละไตรมาสสําหรับ 4 ไตรมาสใน ป 2550 และ 2551 และหากกระแสเงินสดและ
ความสามารถในการทํากําไรเอื้ออํานวย บริษัทฯหวังเปนอยางย่ิงที่จะคงการจายเงินปนผลอยางที่เคยกระทํา สําหรับปที่จะ
มาถึง 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินคาแหง
เทกอง ในชวงป 2551 ประเทศจีน ไดนําเขาแรเหล็กจํานวน 444 ลานตัน แตตัวเลขทั้งป คํานวณจากตัวเลขนําเขา ในไตรมาส 1 
ป 2552 มีจํานวน 522 ลานตัน  อยางไรก็ตาม แรเหล็กที่นําเขาของจีนในป 2552 ไดถูกคาดการณวาจะลดลง 60 ลานตัน จาก
ระดับป 2551 ตามที่ China Iron & Steel Association VP Luo Bingsheng กลาว การนําเขาถานหินของจีน ใน
เดือนกุมภาพันธ ไดเพิ่มขึ้นเปนเดือนที่สามติดตอกัน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 63 จากเดือนกอน เปน 4.88 ลานตัน ทําลายจุดสูงสุด 
22 เดือน  การนําเขาจํานวน 7.87 ลานตัน ในชวงสองเดือนแรกของปเพิ่มขึ้นรอยละ 11 เม่ือเทียบปตอป  ถือเปนขาวดีทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในตลาด 
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จากขอมูลลาสุดจาก  Japan Iron and Steel Federation ณ ปจจุบัน มีผลผลิตจํานวนทั้งส้ิน 11.86 ลานตัน  ซึ่งถานําไป
คํานวณท้ังป จะเปน 71.16 ลานตัน ซึ่งตํ่ากวา ผลผลิตเหล็กในป 2551 อยูที่ 118.74 ลานตัน  
  
 ผลผลิตเหล็กโลกในไตรมาสหนึ่งอยูที่ 264 ลานตัน ลดลงรอยละ  23.5 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2551 และลดลงรอยละ 2 
จากไตรมาสส่ีของป 2551   ประเทศจีนไดแสดงการลดลงรอยละ 1.4 เม่ือเทียบกับป 2551 ขณะที่ประเทศผูผลิตเหล็กรายใหญ
อื่นๆ ทั้งหมดก็ไดแสดงการลดลงในไตรมาสหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับปกอน 
 
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซึ่งบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย   จะมีขึน้ในวนัที ่
4 พฤษภาคม 2552 เวลา 11.00 น.  ซึ่งปกติจะมีผูเขารวมรับฟงประมาณ 70 – 100 คน ที่เปนนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุนและ
นักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังวาทานทั้งหลายจะไดเขารวมงานน้ีซึ่งบริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีที่จะไดพบปะพูดคุยถึงผลการ
ดําเนินงานปจจุบัน 
 
การปลดระวางเรือ: ไดดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง ในไตรมาสหนึ่งป 2551 เรือจํานวน 87 ลําไดถูกปลดระวางขณะท่ีมีเรือ
ใหมเขามาเพียง 10 ลํา สงผลใหกองเรือลดลงจาก 3,219ลํา เม่ือเร่ิมตนของป เปน 3,142 ณ ส้ินไตรมาสหน่ึง หรือลดลงสุทธิคิด
เปนรอยละ 2.39 ของกองเรือโลกในประเภทเดียวกับบริษัทฯ  ถาตลาดคาระวางยังอยูในระดับตํ่ามาก แตมีความผันผวน  
บริษัทฯ คาดวากองเรือโลกในกลุมเดียวกับ บริษัทฯ จะลดลง นี่ถือวาเปนขาวดีสําหรับเจาของเรือที่ประสบปญหาการลดลงของ
อุปสงค ประกอบกับการคาดการณของผูรูทั้งหลายที่ต้ังสมมุติฐานเก่ียวกับสัญญาส่ังตอเรือใหมอยางมากมายท่ีดูเหมือนจะ
เลือนลาง 
 
ขอแสดงความนับถือ 

เพื่อ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
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