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ท่ี 2554-016 
 
วนัท่ี 11  พฤษภาคม 2554 
 
เรียน ทา่นกรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
เร่ือง คําอธิบายและบทวเิคราะห์ของผู้บริหารตอ่ผลการดําเนินงานไตรมาสหนึง่ปี2554 
 
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินไทยบาท และดอลลาร์สหรัฐ (ในหมายเหต ุ 23 ของงบการเงิน) สอบทานแล้วโดยบริษัท 
สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  ได้แสดงสถานะการเงินของบริษัทฯ ครัง้ลา่สดุ สําหรับไตรมาสนี ้บริษัทฯ ขอให้ทา่นพิจารณา
งบการเงินท่ีสอบทานแล้ว (พร้อมกบัหมายเหตปุระกอบงบการเงิน)  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ปฎิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย ทําให้งบการเงินของบริษัทฯใกล้เคียงกบั
มาตรฐาน IFRS  กําไรสทุธิก่อนภาษีและสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสําหรับไตรมาสหนึง่ปี2554 เทา่กบั 3.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เม่ือเปรียบเทียบกบั กําไรสทุธิจํานวน 15.27 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสหนึง่ปี 2553 รายได้ตอ่วนัตอ่ลําเรือในช่วงไตรมาสหนึง่
ปี 2554 อยู่ท่ี 12,118 เหรียญสหรัฐ สงูกวา่เลก็น้อยจากประมาณการท่ีบริษัทฯ ตัง้ไว้สําหรับปีนีท่ี้ 11,500 เหรียญสหรัฐฯตอ่วนัต่อ
ลําเรือ และเม่ือเปรียบเทียบกบัจํานวน 12,425 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสหนึง่ปี 2553 รายได้ต่อวนัตอ่ลําเรือลดลงประมาณร้อยละ 
2.5 ในไตรมาสนีค้า่ใช้จา่ยในการเดินเรือตอ่วนัต่อลําเรือเฉลีย่อยูท่ี่ 4,896 เหรียญสหรัฐ สงูกวา่ประมาณการท่ีบริษัทฯท่ีตัง้ไว้
สําหรับปีนีท่ี้จํานวน 4,350 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวา่เม่ือสิน้ปี บริษัทฯ จะมีคา่ใช้จ่ายต่อวนัตอ่ลําเรือท่ีใกล้เคียง
กบั ประมาณการท่ีได้ตัง้ไว้ ทัง้นี ้ เม่ือเปรียบเทียบกบัจํานวน 4,963 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสหนึง่ปี 2553 (รวมคา่เส่ือมราคา / 
รายจ่ายตดัจา่ยของค่าซอ่มแซมและสํารวจเรือ ในทัง้สองงวด) คา่ใช้จ่ายในการเดินเรือลดลงร้อยละ 1.4       กําไรตอ่หุ้น (EPS) 
ในรูปสกลุเงินไทยบาทสําหรับไตรมาสนีอ้ยู่ท่ี 0.10 บาท ตอ่หุ้น   
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ตัวเลขที่สาํคัญ  ไตรมาส 1 ปี 2554 ไตรมาส 1 ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
รายได้สงูสดุตอ่วนัตอ่ลําเรือ (หนว่ยเป็นเหรียญสหรัฐ) 16,150 23,909 

รายได้เฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลําเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 12,118 12,425 
คา่ใช้จา่ยในการเดินเรือเฉลีย่ตอ่วนัตอ่ลํา (หนว่ยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,896 4,963 
รายได้ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสื่อม (EBITDA)  
(หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)  

10.50 11.64 

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิ (ก่อนภาษีเงินได้ และสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย)   
(หนว่ยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ)   

3.68 15.27 

กําไร/(ขาดทนุ)สทุธิ  (หน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ) 3.54 14.43 
กําไรตอ่หุ้น (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.10 0.46 

 
การคาดการณ์ แนวโน้มในช่วง 12 เดือนจากนีไ้ปดเูหมือนจะไมดี่สําหรับอตุสาหกรรมนี ้ โดยจากการวเิคราะห์จากภาพรวมมห
ภาค  
 
นกัวเิคราะห์ได้ประมาณการการนําเข้าแร่เหล็กของจีนจะเพ่ิมเป็น 740 ล้านตนั ในปี 2554 หรือประมาณ 20% สงูกวา่จํานวน  
618 ล้านตนั ท่ีได้นําเข้าในปี 2553 อย่างไรก็ตาม เม่ือเร็วๆนี ้ CISA ได้คาดการวา่การนําเข้าสินแร่เหล็กสําหรับปี 2554 นา่จะ
ลดลงเหลือ 557 ล้านตนั จากการลดการนําเข้าร้อยละ 10  และจากสภาหอการค้าจีนของผู้ นําเข้าและสง่ออกเหล็กแร่ธาตแุละ
เคมีภณัฑ์(China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals Importers & Exporters) หรือ CCCMC โดย
ประธานซซูู  ได้กลา่ววา่ความต้องการนําเข้าแร่เหล็กของประเทศจีนในปี 2554 คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 40 ล้านตนั หรือร้อยละ 6 ซึง่สงู
กวา่ปี 2553 เพ่ือสนบัสนนุแผนของรัฐบาลในโครงการท่ีอยู่อาศยัขนาดใหญ่สําหรับผู้ มีรายได้น้อย จํานวน 10 ล้านหนว่ยในปี 
2554 ซึง่จะกระตุ้นความต้องการใช้ผลผลิตเหลก็ ทัง้นีเ้วลาจะเป็นเคร่ืองพิสจูน์วา่ใครจะเป็นผู้ประมาณการนําเข้าแร่เหลก็ของ
ประเทศจีนได้ถกูต้อง 
 
และจากสมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) การใช้เหลก็ (apparent steel use) สําหรับปี 2554 ได้ถกูกําหนดให้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 เปรียบเทียบทัง้ปี โดยเพิ่มเป็น 1,359.2 ล้านตนั หลงัจากการเพิ่มขึน้อยา่งแข็งแกร่งร้อยละ 13.2 ในปี 2553 
นอกจากนี ้ สมาคมเหลก็โลก ยงัได้ประมาณการการบริโภคเหลก็ของโลกจะเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 6 ทําสถิติใหม่ท่ีจํานวน 1,440.6 
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ล้านตนัในปี 2555 นอกจากนี ้ การบริโภคเหลก็ในประเทศจีนก็ได้ถกูคาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ในปี 2554 และปี 2555 
ขณะท่ีความต้องการในสว่นท่ีเหลือของโลก ได้ถกูคาดการณ์วา่จะขยายตวัร้อยละ 6.6 ในปีนี ้และร้อยละ 6.8 ในปี 2555 
   
การนําเข้าถ่านหนิของประเทศจีนในปี 2553 จํานวน 165 ล้านตนั หรือประมาณร้อยละ 30 สงูกวา่ 126 ล้านตนั ท่ีได้นําเข้าใน
ปี 2552 ประมาณการสําหรับปี 2554 เร่ิมต้นด้วยจํานวน 190 ล้านตนั ซึง่เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 16  การนําเข้าถ่านหินของจีน 
ซึง่ถือเป็นหนึง่ในบรรดาผู้ขบัเคล่ือนรายใหญ่ของตลาดสนิค้าแห้งเทกองในปี 2552/2553 รู้สกึผิดหวงัต่อตลาดสนิค้าแห้งเทกองใน
ปีนีซ้ึง่ลดลงร้อยละ 26.4 ในไตรมาสหนึง่ของปีนี ้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ประเทศจีนได้นําเข้าถ่านหินจํานวน 32.4 ล้านตนั
ในช่วงไตรมาสหนึง่ของปี กระทรวงพลงังานแหง่ชาติ (National Energy Administration) ได้กลา่วไว้เม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมาวา่ 
เหตผุลเบือ้งต้นของการลดการนําเข้าคือถ่านหินมีราคาสงู ซึง่กระทบต่อความต้องการของจีนในการนําเข้า เน่ืองจากผู้บริโภคหนั
มาใช้ถ่านหินราคาถกูกวา่ท่ีผลติในประเทศ 
 
ผลผลิตมวลรวมของประเทศจีนขยายตวัขึน้ร้อยละ 10.3 ในปี 2553 เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละ 9.2 ในปี 2552 ขณะท่ีมีอตัรา
เงนิเฟ้อท่ีร้อยละ 3.3 ซึง่สงูกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ท่ีร้อยละ 3  Premier Wen ได้ให้คํามัน่ท่ีจะปกป้องผู้บริโภคและราคาของ
อสงัหาริมทรัพย์ โดยถือเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุของประเทศ Wenตัง้เป้าท่ีจะกระตุ้นความต้องการภายในประเทศ และลดการ
สง่ออกในเศรษฐกิจ โดยการขึน้คา่แรง มากกวา่จะทํากําไรจากอตัราแลกเปล่ียน ประเทศจีนยงัคงพยายามท่ีจะลดภาวะเงินเฟ้อ
โดยการเพ่ิมอตัราสว่นเงินสํารองของธนาคาร รวมทัง้การขึน้ดอกเบีย้ โดยรักษาอตัราการเติบโตให้แข็งแกร่งแม้วา่จะช้าลงในช่วงปี 
2554 
  
การเกดิแผ่นดนิไหวและสึนามิในวันที่ 11 มีนาคม จะสง่ผลกระทบทนัทีตอ่สินค้าเข้าและออกจากประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากมี
การประเมินความเสยีหายของโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าและโรงถลงุเหล็กท่ีปิดตวัลง  เราถึงจะทราบวา่เม่ือไรโรงงานเหลา่นีจ้ะ
สามารถดําเนินงานได้ตามปกติ  สําหรับในช่วงระยะกลาง การก่อสร้างใหมมี่ความต้องการปนูซเีมนต์ เหลก็ และไม้อยา่งมากซึง่
จะสง่ผลต่ออตุสาหกรรมการเดินเรือ  สําหรับระยะยาว ถ้าประเทศญ่ีปุ่ นเลกิผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานนิวเคลียร์ ญ่ีปุ่ นอาจจะ
ทดแทนด้วยถ่านหินหรือนํา้มนั หรือ LNG ซึง่จะเป็นสิง่ท่ีดีมากสาํหรับเรือท่ีขนสง่ถ่านหิน 
 
เม่ือพิจารณาถงึพฒันาการของกองเรือขนสง่สนิค้าเทกองเป็นเร่ืองนา่เศร้า เม่ือสิน้ปี 2543 กองเรือขนสง่สินค้าเทกองมีจํานวน 
295 ล้านเดดเวดตนั และได้เพิม่ขึน้เป็น 555 ล้านเดดเวดตนั เม่ือสิน้ปี 2553 หรือ เฉลี่ยเพิม่ขึน้ร้อยละ 9 ตอ่ปี  ในไตรมาสแรกปี 
2554 กองเรือขยายตวัร้อยละ 3 เป็น 571 ล้านเดดเวดตนั และอีกร้อยละ 20 (113 ล้านเดดเวทตนั) ซึง่มีกําหนดสง่มอบใน
ช่วงเวลาท่ีเหลือของปี 2554 และเพิ่มอีกร้อยละ 18 (102 ล้านเดดเวดตนั) มีกําหนดสง่มอบในปี 2555 ถึงแม้วา่เราจะได้คํานวณ
อตัราการลา่ช้าในการสง่มอบท่ีร้อยละ 40 ของการสง่มอบเหลา่นี ้ และตัง้สมมตุิฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสงูขึน้อีกร้อยละ 
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3 (71 ล้านเดดเวดตนั) ต่อปี การเพิ่มขึน้สทุธิของกองเรือยงัคงเป็นร้อยละ 13 (17 ล้านเดดเวดตนั) ในปี 2554 และอีกร้อยละ 14 
(78 ล้านเดดเวทตนั) ในปี 2555 และจะเพิ่มขึน้อีกในปี 2556 อปุสงค์ท่ีจะมารองรับอปุทานท่ีเพิ่มขึน้นี ้ เป็นสิ่งท่ีท้าทาย และคาด
วา่ไม่นา่จะมีอปุสงค์เพียงพอ แม้วา่จะทัง้มีขา่วดีและขา่วร้ายในยอ่หน้าท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
 
สิง่ท่ีท้าทายจากท่ีได้กลา่วข้างต้นนัน้ก็คือบริษัทเดินเรือมหาชนท่ีมีช่ือเสยีงอยา่งเช่นบริษัทเดินเรือเกาหลี (Korea Line) ท่ีกําลงัถกู
ดําเนินการฟ้องล้มละลาย และ บริษัท Beluga ท่ีประกาศล้มละลาย เม่ือเร็วๆ นี ้บริษัทเดินเรือ Samho Shipping ซึง่เป็นบริษัท
เจ้าของเรือ และ อูต่่อเรือ Sekwang Heavy Industries ได้ย่ืนขอความคุ้มครองตอ่ศาล ซึง่เป็นสิ่งท่ีนา่สงสยัวา่ ไม่นา่จะมีเพียง
Korea Line, Samho Shipping,  Sekwang Heavy Industries และBeluga ท่ีจะหายไป เทา่นัน้  ก่อนสิน้ปี 2554/2555 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กับ สัญญาเช่าระยะสัน้ : สญัญาเช่าเรือปัจจบุนัและสญัญาเช่าเรือลว่งหน้า 4 ปี (ปี2554 ถงึปี 2558) ท่ี
ได้สญัญาไปแล้ว ณ วนัสิน้ไตรมาสหนึง่ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 29 ซึง่ได้สร้างรายได้จํานวน 238 ล้านเหรียญสหรัฐ  อย่างไรก็ตาม 
เม่ืออตัราคา่ระวางได้ปรับเป็นขาขึน้ บริษัทฯ จะได้ผกูมดัรายได้ท่ีสงูโดยการทําสญัญาให้เช่าระยะยาวด้วยอตัราคา่ระวางท่ีสงู 
เพ่ือหลีกเลีย่งตลาดรายวนั ซึง่นโยบายดงักลา่วได้ถกูนํามาใช้และประสบความสําเร็จในชว่งหลายปีท่ีผ่านมา ทําให้บริษัทฯพ้น
จากความผนัผวนของตลาดคา่ระวางรายวนั  
 
ปี  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จํานวนวนัเดินเรือรวม   8,084 11,138 14,626 15,695 15,695 

จํานวนวนัท่ีได้ทําสญัญาให้เช่าเรือไปแล้ว    5,053 3,108 2,889 2,883 2,555 

ร้อยละของจํานวนวนัท่ีได้ทําสญัญาให้เช่าเรือไปแล้ว  63 28 20 18 16 

อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียตอ่วนั  
(หนว่ยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

13,084 14,098 14,915 15,016 14,871 

มลูคา่รวมของสญัญาเชา่เรือ  
(หนว่ยเป็นล้านเหรียญสหรัฐฯ)  

66 44 43 43 38 

 
เน่ืองจากดชันี BDI ยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา บริษัทฯ คงจะต้องรอดสูถานการณ์การปรับตวัลง ก่อนท่ีจะนํานโยบายดงักลา่วข้างต้นมา
ใช้ในอนาคต เม่ือดชันี BDI เร่ิมท่ีจะปรับตวัเป็นขาขึน้ 
 
เน่ืองจากบริษัทฯได้ขายและสง่มอบเรือท่ีอายมุากท่ีสดุจํานวน 25 ลําไปแล้ว ดงันัน้ในสว่นของจํานวนวนัเดินเรือท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้จะ
มาจากเรือตอ่ใหม่ท่ีได้สัง่ตอ่ไปแล้วและกําลงัเข้ามาร่วมในกองเรือ รวมทัง้เรือมือสองท่ีจะซือ้เข้ามาแทนท่ีในอนาคต ตวัเลข
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ดงักลา่วข้างต้น ไม่ได้รวมการซือ้เรือมือสองเพ่ือทดแทนเรือเก่าท่ีได้ขายไป แต่รวมเรือสัง่ต่อใหม่ 15 ลํา ท่ีได้สัง่ตอ่ไปแล้วกบัอูต่อ่
เรือ ABG, เรือซีเมนต์ 3 ลําท่ีได้ทําสญัญาสัง่ต่อไปแล้วกบัอูต่อ่เรือ ABG, และเรือซปุราแมกซ์ 4 ลําท่ีบริษัทฯได้ซือ้(จากการขาย
ตอ่)สญัญาสัง่ตอ่เรือจากอูต่่อเรือประเทศจีน ซึง่จะได้รับมอบระหวา่งเดือนมีนาคม และ เดือนสงิหาคม 2555 เพ่ือทดแทนเรือเก่าท่ี
ได้ขายไปแล้วจํานวน 25 ลํา และตามท่ีทา่นได้ทราบ เรือขนสง่ซีเมนต์ซึง่บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าเรือระยะยาวลว่งหน้าไปแล้ว
อย่างน้อย 15 ปี ถงึสงูสดุ 25 ปี  กบัลกูค้ารายปัจจบุนั มีอตัราค่าระวางท่ีดีทัง้ต่อลกูค้าและตอ่บริษัทฯเช่นกนั   
    
แผนการปรับลดอายุกองเรือ ได้เร่ิมขึน้ด้วยการซือ้เรือ รจเรข นารี ในชว่งปลายปี 2552 (ขนาด 29,870 เดดเวดตนั สร้างในปี 
2548 ในประเทศญ่ีปุ่ น) ด้วยราคา 22.15 ล้านเหรียญสหรัฐ  และตามมาด้วยการซือ้ เรือนลนีิ นารี ในชว่งต้นปี 2553 (ขนาด 
31,700 เดดเวดตนั สร้างในประเทศญ่ีปุ่ น ในปี 2548) ซึง่ตอ่มาบริษัทฯ ได้ซือ้ตอ่สญัญาสัง่ตอ่เรือซปุราแมกซ์จํานวน 4 ลําจากอู่
ตอ่เรือประเทศจีนซึง่มีกําหนดการสง่มอบในชว่งปี 2555 ณ ปัจจบุนั มลูค่าของเรือมือสองจากการซือ้ขายเม่ือไมน่านมานีไ้ด้แสดง
มลูคา่ในระดบัต่ําเทียบเทา่ราคาก่อนปี 2546 บริษัทฯ เห็นวา่ราคาดงักลา่วเป็นราคาในระดบัท่ีน่าสนใจและบริษัทฯอาจใช้
ทางเลือกตลาดเรือมือสองในช่วง 2-3 ไตรมาสข้างหน้า ทัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รายงานความคืบหน้าต่อไป  
   
อู่ต่อเรือ ABG ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว ได้ลา่ช้าในการสง่มอบเกินกําหนดวนัท่ีจะยกเลิกการตอ่เรือ 2 ลําแรกซึง่มีขนาด 34,000    
เดดเวดตนัตอ่ลํา และหนึง่ลําท่ีมีขนาด 54,000 เดดเวดตนั   ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้ขายต่อสญัญาการสัง่ต่อเรือทัง้ 3 ลําให้กบัผู้ ซือ้ท่ี
ต้องการ สง่ผลให้บริษัทฯมีกําไรประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกระแสเงินสดประมาณ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ (สทุธิจากการ
ชําระคืนเงินกู้ ให้กบัธนาคารท่ีใช้ในสญัญาสัง่ตอ่เรือเหลา่นี)้ โดยหนีเ้งินกู้ระยะยาวกบัธนาคารลดลงจํานวน 39.20 ล้านเหรียญ
สหรัฐ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีความยนิดีกบัการขายตอ่สญัญาสัง่ตอ่เรือ 3 ลํานี ้ แต่เป็นการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะ
เป็นไปได้ภายใต้ภาวการณ์เช่นนัน้  โดยบริษัทฯ สามารถทดแทนเรือ 3 ลํา ท่ีได้สัง่ต่อกบัอูต่อ่เรือ ABG (มีขนาดระวางบรรุทกรวม 
122,000 เดดเวดตนั ในราคา 98 ล้านเหรียญสหรัฐ) ด้วยเรือท่ีซือ้ต่อสญัญาสัง่ต่อเรือ 4 ลํา ขนาด 57,000 เดดเวดตนัตอ่ลํา (มี
ขนาดระวางบรรทกุรวม 228,000 เดดเวดตนั ในราคา 105 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากอูต่่อเรือประเทศจีนท่ีมีกําหนดการสง่มอบ
ในช่วงระหวา่งปี 2555 ซึง่มีขนาดระวางบรรทกุรวมเกือบเป็น 2 เทา่ในราคาท่ีเกือบจะเทา่กนั 
 
เงนิปันผล: เงินปันผลได้จา่ยไปแล้วแตล่ะไตรมาสนบัตัง้แตปี่ 2550 สําหรับปี 2553 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 จากกําไร
สทุธิโดยจ่ายเป็นเงินปันผลรายไตรมาสให้แก่ผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากยงัไมมี่ความต้องการเงินทนุนี ้ และหากกระแสเงินสดและ
ความสามารถในการทํากําไรเอือ้อํานวย บริษัทฯหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะคงการจา่ยเงินปันผลอยา่งท่ีได้เคยกระทํา  
 
วัน SET Opportunity Day ครัง้ต่อไป ซึง่บริษัทฯ จะเข้าร่วมในการนําเสนอข้อมลู ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะมีขึน้ในวนัท่ี 13
พฤษภาคม 2554 เวลา 10.45 น. เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2554 ซึง่ปกติจะมีผู้ เข้าร่วมประมาณ 70 – 100 
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คน โดยเป็นนกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุและนกัลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทฯ หวงัวา่ทา่นทัง้หลายจะได้เข้าร่วมงานนีท่ี้จะพบปะ พดูคยุใน
รายละเอียดถึงผลการดําเนินงานปัจจบุนั สําหรับทา่นท่ีไม่สามารถมาได้ ทา่นสามารถตดิตามได้ท่ี SET Live Opportunity Day 
Webcast.  
 
 
การปลดระวางเรือ ของกองเรือโลกประเภทเดียวกบับริษัทฯ ดําเนินไปอย่างช้า  ในไตรมาสหนึง่ปี 2554 มีเรือจํานวน 64 ลําได้
ถกูปลดระวาง ขณะท่ีมีเรือเข้ามาทัง้หมด 29 ลาํ สง่ผลให้มีกองเรือลดลงจาก 3,151 ลําเม่ือต้นปี เป็น 3,116 ลําเม่ือสิน้ไตรมาส
หนึ่ง หรือคิดเป็นลดลงสทุธิมากกวา่ร้อยละ 1 ของกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษัทฯ และถ้าตลาดคา่ระวางยงัคงอยูใ่น
ระดบัเชน่ปัจจบุนันี ้บริษัทฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุม่เดียวกบับริษัทฯ จะลดลงร้อยละ 3 ถงึร้อยละ 5 ตอ่ปี ซึง่ถือวา่เป็นขา่วดี
สําหรับเจ้าของเรือท่ีมีการสัง่ตอ่เรือ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
เพ่ือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จํากดั (มหาชน) 
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