
ที่ 2553-022 
 
วันที่  28 เมษายน 2553 
 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาสหนึ่งของป 2553 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท สอบทานโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และรายงานการแปลงคาเปน
เงินเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา รับรองโดยเบเคอร ทิลลี ่คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด  ไดแสดงสถานะ
การเงินของบริษัทฯ คร้ังลาสุด  กาํไรสุทธิหักกอนภาษีและสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยสําหรับ     ไตรมาสหนึ่งของป 2553 เทากับ 

16.11 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับกาํไรสุทธิของไตรมาสหน่ึงป 2552 ท่ีจํานวน 25.56 ลานเหรียญสหรัฐ  โดยจํานวนเรือ
ลดลงจาก 42 ลาํ เหลือเพียง 22 ลํา รายไดตอวันตอลําเรือของไตรมาสหนึ่งป 2553 อยูท่ี 12,425 เหรียญสหรัฐ  ซึ่งต่ํากวาเลก็นอยเมื่อ
เทียบกับประมาณการที่บริษัทฯ ตั้งไวสําหรับปน้ีท่ี 12,500 เหรียญสหรัฐ  และเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน 14,485 เหรียญสหรัฐ ใน
ไตรมาสหน่ึงป 2552 ลดลงประมาณรอยละ 14       ในไตรมาสน้ีคาใชจายในการเดินเรือตอวนัตอลําเรือเฉลีย่อยูท่ี 4,963 เหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงสูงกวาประมาณการท่ีบริษัทฯตั้งไวสําหรับปน้ีท่ี 4,750 เหรียญสหรัฐ แตบริษัทฯคาดวา ณ สิ้นปน้ี ตัวเลขคาใชจายในการ
เดินเรือตอวันตอลําเฉล่ียจะใกลเคียงกับประมาณการที่บริษัทฯตั้งไว  อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในการเดนิเรือ
จํานวน 5,284 เหรียญสหรฐั  ของไตรมาสหนึ่งป 2552  (รวมคาเสื่อมราคา / รายการตดัจายของคาซอมแซมและสํารวจเรือ ไวท้ังสอง
งวด) ลดลงรอยละ 6    กําไรตอหุนในรูปสกุลไทยบาทสําหรับไตรมาสน้ี อยูที ่0.37 บาทตอหุน  
ตัวเลขที่สาํคัญ  ไตรมาสหนึ่ง 

ป 2552 
ไตรมาสหนึ่ง 
ป 2553 

รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  33,250 23,909 
รายไดเฉลีย่ตอวนัตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ)  14,485 12,425 
คาใชจายในการเดินเรือเฉลีย่ตอวันตอลํา (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 5,284 4,963 
รายไดกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อม (EBITDA)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  32.03 11.67 
กําไร/(ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเงินได (รวมกําไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น) 25.56 16.11 
กําไรสุทธิ /(ขาดทุนสุทธิ)  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 24.36 15.28 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)          0.81 0.37 
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากน้ีไปดยูังไมดโีดยเฉพาะอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ หากได
พิจารณาจากสภาพโดยรวม 

 
จากขอมูลขององคการการคาโลก (WTO) การคาโลกสําหรับป 2552 ไดหดตัวลงรอยละ 12.2 ซึ่งเปนการลดลงคร้ังใหญท่ีสุดในรอบ 
70 ป แตก็คาดวาจะเติบโตรอยละ 9.5 สําหรับป 2553 แตยังจะตองใชเวลาอีกป กอนที่จะกลับสูระดับสูงสุดท่ีไดทําไวลาสดุในป 
2551 และตามสถติิลาสดุจากสาํนักสถติิแหงชาติของจีน ผลผลติเหลก็ท้ังปของจีนสําหรับป 2553 อาจจะถึง 617 ลานตัน หรือ
ประมาณรอยละ 9 สูงกวาจํานวน  566 ลานตัน ซ่ึงผลิตไดในป 2552  จีนนําเขาสินแรเหล็กเพิ่มข้ึนถึง 173 ลานตัน  ในไตรมาสหนึ่ง
ของป 2553 ซ่ึงถาคดิเปนรายปเทากับ 692 ลานตัน หรือสูงกวารอยละ 10 จากจํานวน  628 ลานตัน ซึ่งนําเขาในป 2552  
นอกจากนี้ จีนยังไดนําเขาถานหินในไตรมาสหน่ึงป 2553 จํานวน 40.7 ลานตัน คิดเปนรายปเทากับ 163 ลานตัน หรือสูงกวา
ประมาณรอยละ 36 ของจํานวน 120 ลานตัน ท่ีไดนําเขาในป 2552 

 
จากการตดิตามพัฒนาการของกองเรือขนสงเทกอง ซึ่งไดพัฒนามาตลอดในชวงระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา ถือไดวาเปนบทเรียนท่ี
สําคัญ  นับจากอดีตรวมถึงป 2547 กองเรือไดขยายตัวรอยละ 2.7 ตอป ในชวงระหวางป 2547  ถึง 2552      กองเรือขยายตัวรอย
ละ 6.7 ตอป  สําหรับป 2552 ไดเพิ่มข้ึนต่ํากวารอยละ 10 เลก็นอย ท่ีระดับ 478.6 ลานเดทเวทตัน  แมวาจะมีการเลื่อนการสงมอบ
ถึงรอยละ 41 ของขนาดระวางบรรทุกรวม (เดทเวทตัน) หรือรอยละ 47 ของจํานวนเรือสั่งตอใหม มีการคาดการณสําหรับป 2553 จะ
มีเรือใหมจํานวน 128.7 ลานเดทเวทตัน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 27   และแมวาจะไดพิจารณาปจจัยการเลื่อนการสงมอบ ประมาณรอย
ละ 50 และการลดลงประมาณ 14 ลานเดทเวทตัน จากการปลดระวางเรือแลว สําหรับป 2553 ยังจะมีเรือเพิ่มข้ึน 50 ลานเดทเวทตัน 
หรือ รอยละ 10 ของเรือท่ีมีอยูปจจุบัน โดย ณ สิน้ไตรมาสหนึ่ง ป 2553 ท่ีเรืออยูจํานวน 494.7 ลานเดทเวทตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 3.35 
หรือคิดเปนเพิ่มรายปรอยละ 13.4 เมื่อเทียบกับการคาดการณทีไ่ดคาดวาจะเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 27 แตการเพิ่มข้ึนสุทธิรอยละ 10 ถึง
รอยละ 14 แมวาจะสูงกวาระดับมาตรฐานในอดีตมาก กย็ังคงเปนตัวเลขท่ียอมรับได  แตการยอมรับการเพิม่ข้ึนของเรือโดยมคีวาม
ตองการใชเรือท่ีเพิ่มดวยจะเปนสิง่ท่ีทาทายท่ีแทจริง  ซึ่งเราไมเชื่อวาดานความตองการใชเรือจะมีมากเทาแมวาจะมีขาวดีจาก
ประเทศจีนซึ่งไดกลาวไวขางตน 
 
สัญญาเชาระยะยาว กับ สัญญาเชาระยะสั้น:  สัญญาเชาเรือลวงหนา 4 ป (ป 2553 ถึงป 2556) อยูท่ีระดับรอยละ 48 จะทํา
รายไดจํานวน 269 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่ออัตราคาระวางอยูในชวงขาข้ึน  ดัชนี BDI ไดปรับตัวข้ึนจนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2551 
บริษัทฯ ไดใชความระมัดระวังผกูมดัอัตราคาระวางดวยการทําสัญญาเชาเรือระยะยาว ณ อัตราคาระวางท่ีดี และหลีกเลี่ยงอตัราคา
ระวางรายวัน นโยบายดังกลาวไดถูกนํามาใชและประสบความสําเร็จในชวงเวลาสองสามปท่ีผานมา ซึ่งทําใหบริษัทฯ หลีกเลี่ยง
ความผันผวนของตลาดรายวัน 
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ป  ป พ.ศ.
2553 

ปพ.ศ.
2554 

ปพ.ศ.
2555 

ป พ..ศ.
2556 

จํานวนวันเดินเรือรวม   8,019 9,716 11,995 14,421 
จํานวนวันท่ีไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว    6,715 4,348 4,012 3,984 
รอยละของจํานวนวันท่ีไดทําสัญญาใหเชาเรือไปแลว  84 45 33 28 
อัตราคาระวางเรือเฉลี่ยตอวัน(หนวยเปนหรียญสหรัฐ)  11,794 14,685 15,703 15,868 
มูลคารวมของสัญญาเชาเรือ (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  79 64 63 63 
 
ดัชนี BDI ยังคงอยูในระดับต่ํา ซึ่งคงจะตองรอดูจุดต่ําสําหรับชวงเวลาปจจุบัน กอนท่ีจะนํานโยบายท่ีไดกลาวขางตนกลับมาใชใน
อนาคตเมื่อดัชนี BDI เร่ิมปรับตัวในทิศทางขาข้ึน  และกอนเวลานั้นจะมาถึง ทานท้ังหลายคงคาดไดวาสญัญาเชาเรือลวงหนาเฉลีย่ 
4 ปจะคอยคอยลดลง  
 
บริษัทฯ ไดขายและสงมอบเรืออายมุากท่ีสุดจํานวน 25 ไปแลว ดังน้ัน จํานวนวันเดินเรือรวมจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตามการซื้อเรือมือสอง
เขามาแทนเรือเกาท่ีไดขายไป  ตัวเลขจากตารางขางตนไมรวมขอสมมุติฐานถึงการซื้อเรือมือสองในอนาคต แตไดรวมเรือสั่งตอใหม
จํานวน 18 ลํา และเรือสั่งตอใหมสําหรับขนซีเมนตจํานวน 3 ลํา ซึ่งไดสั่งตอกับอูตอเรือ ABG  รวมท้ังการซ้ือเรือมอืสองจํานวน 2 ลํา 
ที่ซ้ือมาเพื่อทดแทนเรือเกา 25 ลําที่ขายไป โดยเปนที่ทราบกันแลววา เรือขนซีเมนตดังกลาวไดทําสัญญาใหเชาลวงหนากับลกูคา
ปจจุบันของบริษัทฯ เปนระยะเวลาอยางนอย 15 ป ถึงมากสุด 25 ป ดวยอัตราคาเชาที่ด ี
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ: ไดเร่ิมข้ึนดวยการซื้อเรือ “รจเรข นารี” (ขนาด 29,870 เดทเวทตัน สรางข้ึนในประเทศญ่ีปุนในป 
พ.ศ. 2548 โดยมีราคาซื้อขายเทากับ 22.15 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงบริษัทฯ ไดทําสญัญาใหเชาเปนระยะเวลาอยางนอย 25 เดือน ถึง
มากสดุ 28 เดือน โดยมกีําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ประมาณ 7 ลานเหรียญสหรัฐ) และตามมาดวย
การซ้ือเรือ นลินี นารี (ขนาด 31,700 เดทเวทตัน สรางในประเทศญี่ปุน ในป 2548) ที่เขามาในกองเรือของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 12 
เมษายน 2553 และไดใหเชาทันทีกับลกูคาปจจบัุนของบริษัทฯ เปนระยะเวลาอยางนอยถึงเดอืน กันยายน 2557 ตามสัญญาใหเชา
ปจจุบันท่ีใหมีการสับเปลี่ยนเรือไดเพราะเรือลําเดิมไดถกูขายไป  ท้ังน้ี บริษัทฯ ซ้ือเรือ นลินี นารี ในราคา 23.75 ลานเหรียญสหรัฐ 
และหากคํานวณตามสัญญาใหเชาเรือ บริษัทฯ จะมีกําไรกอนหักดอกเบีย้ ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ประมาณ 19.25 ลาน
เหรียญสหรัฐ ตลอดชวงระยะเวลาที่ใหเชาเรือจนถึงเดือนกันยายน 2557 อยางไรก็ตาม โปรดตระหนักวา สัญญาใหเชาเปน
ระยะเวลาสําหรับเรือลําท่ีกลาวถึงน้ี ไดทําสัญญา ณ ชวงสูงสดุของตลาดในชวงกลางป 2551  และหากมีราคาเรือในประเภทและ
ขนาดเชนเดียวกบั เรือ”รจเรข นารี” และ “นลินี นาร”ี จะยังคงราคาไวในระดับเชนเดียวกัน บริษัทฯ จะซ้ือเพิ่มอีก 23 ลํา       ปจจุบัน
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มูลคาของเรือดังกลาวไดเพิม่สูงข้ึนประมาณ 4  ถึง 5 ลานลานเหรียญสหรัฐ ตอลําเรือ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะไดรายงานใหทานทราบถึง
ความคืบหนาเกีย่วกับเร่ืองนี้ในบทวิเคราะหฉบับตอไป   
 
เงินปนผล: เงินปนผลไดจายไปแลวแตละไตรมาสสําหรับ 4 ไตรมาสใน ป 2550 ป 2551 และป 2552 และหากกระแสเงินสดและ
ความสามารถในการทํากําไรเอือ้อํานวย บริษัทฯหวังเปนอยางยิ่งที่จะคงการจายเงินปนผลอยางท่ีเคยกระทําซึ่งข้ึนอยูกับระดับ
รายได  สําหรับปท่ีจะมาถึง 
 
วัน SET Opportunity Day คร้ังตอไป ซ่ึงบริษัทฯ จะเขารวมในการนําเสนอขอมูล  ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย   จะมีข้ึนในวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2553 เวลา 10.45 น. เพื่อช้ีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในไตรมาสหน่ึงป 2553 ซ่ึงปกติจะมีผูเขารวมรับฟง
ประมาณ 70 – 100 คน ท่ีเปนนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุนและนักลงทุน ท้ังน้ี บริษัทฯ หวังวาทานท้ังหลายจะไดเขารวมงานนีซ่ึ้ง
บริษัทฯ ถือเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดพบปะพูดคยุถงึผลการดําเนินงานปจจุบัน 
 
การปลดระวางเรือ: จากตัวเลขของ Clarkson ในป 2552 มีเรือถูกปลดระวางสูงท่ีสุดในรอบ 10ป ท่ีผานมาโดยเรือท่ีถูกปลดระวาง
มีขนาดระวางรวม 32 ลานเดทเวทตัน ประกอบไปดวยเรือขนสินคาแหงเทกองจํานวน 246 ลํา เรือบรรทุกของเหลว (Tanker) จํานวน 
188 และ เรือคอนเทนเนอร จํานวน 180 ลํา ท้ังน้ี เรือท่ีถูกปลดระวางดังกลาวมีอายุเฉลีย่ประมาณ 29 ป และเพื่อการเปรียบเทียบ 
จะเห็นไดวา ในป 2551 มีเรือที่ถูกปลดระวางเพียง 377 ลํา ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวม 13.2 ลานเดทเวทตัน และมีอายุเฉลีย่ที่ 30.5 
ป โดยเรือเหลาน้ีไดถูกใชงานจนถึงไตรมาสสุดทายของป 2551 เมื่อวิกฤตกิารเงนิโลกไดมาถึง 
สําหรับไตรมาสหนึ่งป 2553 มีเรือจํานวน 39 ลําไดถกูปลดระวางขณะที่มีเรือใหมเขามาเพียง 31 ลํา สงผลใหกองเรือลดลงจาก 
3,126 ลํา เมื่อเร่ิมตนของป เปน 3,118 ณ สิ้นไตรมาสหนึ่ง หรือลดลงสุทธิคดิเปนรอยละ 0.26 ของกองเรือโลกในประเภทเดียวกับ
บริษัทฯ  ถาตลาดคาระวางยังอยูในระดับเชนเดียวกับระดับ ณ ปจจุบัน บริษัทฯ คาดวากองเรือโลกในกลุมเดียวกับ บริษัทฯ จะลดลง 
นี่ถือวาเปนขาวดีสําหรับเจาของเรือเนื่องจากมีเรือที่ถูกสั่งตอใหมสําหรับขนสินคาแหงเทกองจํานวนมาก 
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