
หนา้ 1 จาก 6 
 

 
 
 
เลขที 2555-018 
 
วนัที 30 เมษายน 2555 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เรือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสแรก ปี 2555 
 
ผลการดําเนินงานซึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ ครั5 งล่าสุด 
สาํหรับไตรมาสแรก ปี 2555 บริษทัฯขาดทุนสุทธิก่อนหกัภาษแีละส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย จาํนวน 1.29 ลา้นเหรียญสหรัฐเมือ
เปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิจาํนวน 3.68 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก ปี 2554 รายไดต้อ่วนัตอ่ลาํเรือในช่วงไตรมาสแรกอยูที่ 
8,314 เหรียญสหรัฐ สูงกวา่ประมาณการทีบริษทัฯตั5งไวส้าํหรับปีนี5 ที 7,150 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบกบัไตรมาสแรก ปี 2554 
ที 12,118 เหรียญสหรัฐ ซึงลดลงร้อยละ 31 ในไตรมาสนี5ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉลียอยูที่ 4,390 เหรียญสหรัฐ ซึง
ต ํากวา่ประมาณการทีบริษทัฯตั5งไวที้จาํนวน 4,400 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ เมือเปรียบเทียบกบัตวัเลขของไตรมาสแรก                    
ปี 2554 ที 4,896 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ  (รวมคา่เสือม/คา่ใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับคา่ใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือแลว้
ทั5งสองงวด) ไดล้ดลงร้อยละ 10  กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูที่ ขาดทุน 0.04 บาท ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสนี5  
 

ตัวเลขที�สําคัญ ไตรมาส 1 ปี 2554 ไตรมาส 1 ปี 2555 

รายไดสู้งสุดตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 16,150 15,423 

รายไดเ้ฉลียตอ่วนัตอ่ลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 12,118 8,314 
คา่ใชจ่้ายในการเดินเรือเฉลียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,896 4,390 
รายไดก่้อนหกัดอกเบี5ย ภาษี ค่าเสือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

10.49 6.87 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ก่อนหกัภาษีและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย) 
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

3.68 (1.29) 

กาํไร/(ขาดทนุ)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 3.54 (1.33) 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.10 (0.04) 
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พธีิประกาศรางวัล Seatrade Asia ซึงไดจ้ดัขึ5น เมือวนัที 23 เมษายน ณ โรงแรม แชงกรีลา ประเทศสิงคโปร์ ซึงกรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษทัฯ (ผูล้งนามขา้งทา้ย) ไดรั้บรางวลั “บุคคลผูป้ระสบความสาํเร็จในชีวติสาํหรับปี 2555” (The Lifetime Achievement 
Award for 2012) เพือเป็นแสดงถึงผลงานทีโดดเด่นของท่านทีมีต่ออุตสาหกรรมในหลายปีทีผา่นมาทัวภมิูภาคเอเชียและทัวโลก 
นอกจากนี5  บริษทัฯ ยงัเป็นหนึงในสามผูไ้ดรั้บการเสนอชือเขา้ชิงรางวลั “ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองแห่งปี” (The Dry 
Bulk Operator of the Year) อีกดว้ย Seatrade เป็นองคก์รทีมีบทบาทในการใหร้างวลัเพือพฒันาภาคอตุสาหกรรมพาณิชยนาวมีา
เป็นเวลาหลายปี โดยใหก้ารรับรองความเป็นเลิศในหลากหลายสาขา ตน้กาํเนิดของรางวลั Seatrade Asia นั5นเกิดขึ5นทีเมือง
ลอนดอนในปี 2531 โดยไดร้บัความร่วมมือจากองคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) รวมทั5งเลขาธิการองคก์ารทางทะเล
ระหวา่งประเทศยงัเป็นประธานคณะกรรมการตดัสินจนถึงทุกวนันี5  โครงการประกาศรางวลันี5สาํหรับภูมิภาคเอเชียไดถื้อกาํเนิดขึ5น
เมือปี 2551 เพือยกระดบัอุตสาหกรรมพาณิชยนาวทีัวภูมิภาคเอเชียและเนน้ย ํ5าถึงความเป็นเลิศทางดา้นนวตักรรม ดา้นความ
ปลอดภยัและคุณภาพ ดา้นความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มและสงัคม ดา้นความสาํเร็จและการลงทุน รวมทั5งดา้นการฝึกอบรมและ
การใหก้ารศึกษา  
 

การคาดการณ์: ในปี 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายขึ5น หากพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มในระดบัมหภาคต่างๆ เหล่านี5  
 
Stephen Roach อดีตประธาน Morgan Stanley Asia และหวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์ขององคก์ร ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งหุน้ส่วนอาวโุส 
ที Jackson Institute of Global Affairs ของมหาวทิยาลยัเยล และเป็นอาจารยอ์าวโุส ทีมหาวทิยาลยัเยล เมือไม่นานมานี5ไดเ้ขียน
บทความเกียวกบัประเทศจีน โดยสรุปไดด้งันี5  “โดยการส่งผลกระทบต่อกนัระหวา่งความเสียงทางเศรษฐกิจกบัความเสียงทาง
การเมืองต่อความมันคง รัฐบาลจีนจึงกาํลงัทาํใหห้นทางการพฒันาอีกขั5นของจีนนั5นชดัเจนยิงขึ5น ขา้พเจา้ขอไม่แนะนาํใหเ้ดิมพนั
ขดักบัคาํมันสญัญาของคนเหล่านี5 เพือทีจะบรรลเุป้าหมาย” 
 
จากรายงานประจาํไตรมาสของ McKinsey ซึงพาดหวัไวว้า่ “อะไรทีเกบ็ไวส้าํหรับประเทศจีน ในปี 2555”  Gordon Orr กรรมการ
สาํนกังานเซียงไฮ ้ ไดค้าดการณ์การเติบโตของปีนี5ไว ้ ดงันี5  1. นโยบายของรัฐบาลจะช่วยกระตุน้การบริโภคและการลงทุน รวมทั5ง
จะช่วยชดเชยการขาดทุนจากการส่งออกและความซบเซาของตลาดทีอยูอ่าศยั 2. แมว้า่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยจ์ะซบเซา แต่เมือง
ปักกิงจะยงัคงมุง่หนา้ในการก่อสร้างบา้นทีสามารถเป็นเจา้ของไดเ้พือคนทีมีฐานะยากจน เพือเป็นการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์
เศรษฐกิจตกตําอยา่งรวดเร็ว (hard landing) ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง 3. ภาคธุรกิจยานยนตอ์าจจะขยายตวัอีกประมาณร้อยละ 8 
สูงกวา่ปีทีแลว้ทีร้อยละ 2.5 โดยสรุป แมว้า่ราคาอาหารไดพุ้ง่สูงขึ5นและตลาดทีอยูอ่าศยัซบเซา ประเทศจีนจะยงัคงรักษาอตัราการ
เติบโตทีรวดเร็วของตนเองไวไ้ด ้
 
จากบทสรุปในรายงานประจาํปีของ Howe Robinson ระบุวา่ “คาํเตือนขอ้หนึง คือ ประมาณการสาํหรับปี 2555 ของเราโดยรวมได้
คาดการณ์บนเงือนไขวา่มีการเขา้ถึงเชิงรุกเป็นพื5นฐานตอ่อุปสงค ์ โดยคาดวา่จะยงัคงมีวฏัจกัรการเติบโตทีดีอยา่งตอ่เนืองในภมิูภาค
เอเชียโดยรวมโดยเฉพาะอยา่งยิงในประเทศจีน รวมทั5งคาดวา่จะมีการเติบโตเพียงเลก็นอ้ยในอเมริกาและจะมีการหยดุการเติบโต
ในทวีปยโุรป อยา่งไรก็ตาม ไม่รวมถึงผลจากปัจจยัจากการเปลียนแปลงอยา่งรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงิน ซึงใน 



หนา้ 3 จาก 6 
 

ขณะนี5  หากมีอุปสงคฉ์ับพลนัเกิดขึ5น ตลาดจะไม่มีสิงรองรับ และยงัมีความหวงัในบางเรือง คือ หากไม่มีการเร่งรีบโดยฉบัพลนัต่อ
อู่ต่อเรือในเรือทีสังตอ่ซึงถือเป็นตวัหยดุภาวะการฟื5 นตวั และหากวฏัจกัรอปุสงคใ์นปัจจุบนัยงัคงไม่มีอะไรเปลียนแปลง จะยงัคงมี
ความหวงัไดว้า่ภายในปี 2556 วฏัจกัรของอุตสาหกรรมสินคา้แหง้เทกองจะกลบัมาสดใส กองเรือจะถูกทดแทนและทาํใหท้นัสมยั 
และมีเหตุผลทุกประการทีจะตั5งตารอคอย มิใช่เพยีงการตืนตวัอีกครั5 งหนึง หากแต่เป็นตลาดทีคงความสมดุลซึงใหผ้ลตอบแทนที
เหมาะสม”  
 
การส่งออกแร่เหลก็ของประเทศบลาซิลในไตรมาสแรก ปี 2555 ลดลงร้อยละ 27 ถึงจุดตําสุดตั5งแตเ่ดือนมิถุนายน 2552  จากฝนที
ตกในเดือนมกราคม ส่งผลใหก้ารผลิตตอ้งลา่ชา้ออกไป Vale ไดข้ายแร่ของตนถึงร้อยละ45 ของการผลิตใหก้บัจีน และแร่เหลก็           
ของบลาซิลนั5นมีปริมาณตนัในการขนส่งต่อไมลม์ากกวา่แร่เหล็กทีส่งออกจากประเทศออสเตรเลีย ทั5งนี5  สิงเหล่านี5แสดงใหเ้ห็นถึง
ความตกตําทีสุดของตลาดเรือขนาดเคปไซส์ในไตรมาสแรก ปี 2555 อยา่งไรก็ตาม Vale คาดวา่จะมีการฟื5 นตวัในภาพรวมของ
เศรษฐกิจในปี 2555 จากอุตสาหกรรมการผลิตและมาตรการผอ่นปรนในการใหสิ้นเชือในตลาด แมว้า่จะยงัมีความผนัผวนใน
เศรษฐกิจของยโุรป แต ่Vale คาดวา่จะยงัคงมีอุปสงคเ์พิมขึ5นในประเทศจีน 
 
ประเทศอินเดีย จดัอยูใ่นอนัดบัที 4 ของผูผ้ลิตเหลก็รายใหญ่ทีสุดของโลก หลงัจากเคยอยูใ่นอนัดบัที 10 เมือปี 2538 อินเดียได้
สาํรองแร่เหลก็ทีมีคุณภาพสูงไวใ้นปริมาณมากและมีศกัยภาพในการป้อนอตุสาหกรรมผลิตเหลก็โดยไม่ตอ้งพึงพาการนาํเขา้
อยา่งไรก็ตาม การสาํรองถ่านหินโคก้ยงัคงมีปริมาณนอ้ยและมีคุณภาพตํา ทาํใหต้อ้งมีการนาํไปผสมกบัถ่านหินเกรดดีซึงไดน้าํเขา้ 
ในปัจจุบนันี5  อินเดียเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินโคก้รายใหญ่ทีสุดอนัดบัทีสาม และยงัเป็นตลาดใหญ่ทีสุดอนัดบัทีสองสาํหรับถา่นหินโคก้
จากออสเตรเลีย รองจากประเทศญีปุ่น 
 

การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีนในไตรมาสแรก มีปริมาณ 187.17 ลา้นตนั ซึงประมาณการทั5งปีจะไดที้ 749 ลา้นตนั แมว้า่การ

ผลิตเหลก็ในจีนในไตรมาสแรกมีปริมาณมากถึง 174.2 ลา้นตนั ซึงประมาณการทั5งปีจะไดที้ 697 ลา้นตนั การผลิตทีเพิมขึ5นสืบ
เนืองมาจากราคาเหลก็ซึงไดป้รับตวัเพิมขึ5นหลงัจากไดต้กต ําถึงขีดสุดในจีนเมือเดือนพฤศจิกายน 2554 และไดป้รับตวัเพิมขึ5นอยา่ง
ต่อเนืองหลงัจากนั5น ถ่านหินที�นําเข้าในประเทศจีน ในไตรมาสแรก ปี 2555 มีปริมาณ 61.73 ลา้นตนั ซึงประมาณการทั5งปีจะไดที้ 
247 ลา้นตนั การเพิมขึ5นของอุปสงคใ์นสินคา้แหง้เทกองในจีนทีสวนทางกบัการหดตวัทางเศรษฐกิจของจีน ดว้ยตวัเลขจีดีพ ี            
ไตรมาสแรกทีร้อยละ 8.1 ดชันีค่าระวางเฉลีย (BDI) ในไตรมาสแรก อยูที่เกือบตําสุดในประวติัการณ์ ทั5งนี5  รัฐบาลจีนไดป้ระมาณ
การตวัเลขจีดีพีของทั5งปี 2555 ทีร้อยละ 7.5  
 
ด้านอุปทานของกองเรือเทกองแสดงตวัเลขเป็นทีน่าผิดหวงั โดยเริมตน้ปี 2555 ที 622 ลา้นเดทเวทตนั และเพิมขึ5นเป็น 637 ลา้น
เดทเวทตนัเมือสิ5นไตรมาสแรก คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 2.43 ซึงอีกร้อยละ 18.5 (118 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่ง
มอบภายในปี 2555  และอีกร้อยละ 9.4 (60 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2556 หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ที             
ร้อยละ 30 ของการส่งมอบเหล่านี5  (ในปี 2554 อยูที่ร้อยละ 28) และตั5งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงขึ5นอีก 35 ลา้น               
เดทเวทตนัต่อปี (ในปี 2554 อยูที่ 33.3 ลา้นเดทเวทตนั) ยงัคงมีกองเรือเพิมขึ5นสุทธิประมาณร้อยละ 10 ดว้ยระวางบรรทุกรวมที 64 
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ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2555 และจะเพิมขึ5นสุทธิอีกร้อยละ 4 (30 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2556 และการส่งมอบเรือใหม่จะมีปริมาณ
ลดลงอีกในปี 2557 และปีต่อๆไป อยา่งไรก็ตาม ภาวะการเงินตึงเครียดในงบดุลของเจา้ของเรือส่วนใหญ่เนืองจากรายไดจ้าก        
คา่ระวางเรือทีตกตําลงถึงขีดสุดเมือปลายปี 2554 รวมทั5งตน้ปี 2555 ทาํใหบ้ริษทัมหาชนหรือแมก้ระทังบริษทัจาํกดัหลายแห่งกาํลงั
ปิดตวัลง สิงเหล่านี5จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อจาํนวนธนาคารของภาคธุรกิจขนส่งซึงไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตการเงินในทวีป
ยโุรปดว้ย หากยงัคงมีผลกระทบแง่ลบต่องบดุลของเจา้ของเรือและธนาคารของภาคธุรกิจขนส่งต่อไป คาดวา่อาจไดเ้ห็นอตัรา          
การส่งมอบล่าชา้ทีร้อยละ 50 และการเพิมขึ5นของการปลดระวางถึง 50 ลา้นเดทเวทตนัต่อปีในปี 2555 และปี 2556 ซึงหากเป็นแบบ
นั5นการเติบโตของอุปทานในปี 2555 จะถกูจาํกดัเพียงแค่ร้อยละ 3.3 (20 ลา้นเดทเวทตนั) และในปี 2556 ทีร้อยละ 1.6 (10 ลา้น           
เดทเวทตนั) สิงแสดงใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ตอนนี5  คือ ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการเดินเรือบางรายทีมีชือเสียงและเป็นบริษทัมหาชน
กาํลงัพยายามต่อสูดิ้5นรนกบัปัญหาดงักล่าว  
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะสั@น: จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกสีปีขา้งหนา้ (ปี2556 ถึง        
ปี2559) ณ สิ5นไตรมาสแรก ปี 2555 เฉลียอยูที่ร้อยละ 15 ดว้ยรายไดที้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 152 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยเมือ
อตัราคา่ระวางไดป้รับตวัไปในทิศทางขาขึ5น บริษทัฯ จะเขา้ผกูมดัรายไดที้สูงโดยการทาํสัญญาใหเ้ช่าระยะยาวดว้ยอตัราค่าระวางที
สูง เพือหลีกเลียงตลาดรายวนั ซึงนโยบายดงักล่าวไดถู้กนาํมาใชแ้ละประสบความสาํเร็จในช่วงหลายปีทีผา่นมา ทาํใหบ้ริษทัฯพน้
จากความผนัผวนของตลาดคา่ระวางรายวนั 
 

ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวนวนัเดินเรือรวม   11,189 15,342 16,425 16,425 16,470 
จาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    2,994 2,243 2,153 1,825 1,830 
ร้อยละของจาํนวนวนัทีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  27 15 13 11 11 
อตัราคา่ระวางเรือเฉลียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

12,238 14,134 14,411 14,098 14,098 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

37 32 31 26 26 

 
ดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) ยงัคงอยูใ่นระดบัตํามาก บริษทัฯ จะเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัจจุบนัก่อนทีจะดาํเนินการตามกลยทุธ์นี5          
ในอนาคต เมือดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) มีแนวโนม้ปรับตวัไปในทิศทางขาขึ5น 
 
จากสญัญาสังต่อเรือ ทาํใหมี้เรือตอ่ใหม่มาเพิมในกองเรือ รวมถึงเรือมือสองทีจะซื5อมาในอนาคต ส่งผลให ้“จาํนวนวนัเดินเรือรวม” 
ในตารางดา้นบนจะเพิมขึ5นเรือยๆ ทั5งนี5  ไดม้ีการทาํความตกลงเบื5องตน้กบัลูกคา้ของเรือขนส่งซีเมนตใ์นการทาํสญัญาเช่าขั5นตํา               
15 ปี สูงสุดไม่เกิน 25 ปี ในอตัราคา่ระวางทีเป็นทีน่าพอใจอยา่งยิงสาํหรับลูกคา้และสาํหรับบริษทัฯ 
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แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดแ้สดงเรือทีไดซื้5อมาในงวดปัจจุบนั ตามตารางดงัตอ่ไปนี5  

ชื�อเรือ สร้างเมื�อ อู่ต่อเรือ เดทเวทตัน วันส่งมอบเรือ ราคา 

(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

รจเรข นารี 2548 Shikoku ประเทศญีปุ่ น 29,870 22 ธ.ค. 52 22.15 
นลินี นารี 2548 Mitsubishi ประเทศญีปุ่น 31,699 12 เม.ย. 53 23.75 

อนญัญา นารี 2554 ABG Shipyard ประเทศอินเดีย 33,857 14 มิ.ย. 54 28.88 
กาญจนา นารี 2554 Taizhou Sanfu ประเทศจีน 56,920 28 ต.ค. 54 26.50 
กิระณา นารี 2554 Taizhou Sanfu ประเทศจีน 56,823 14 พ.ย. 54 26.50 
จามจุรี นารี 2548 Shin Kurushima ประเทศญีปุ่น 33,733 14 ธ.ค. 54 19.50 
จรณา นารี 2548 Shin Kurushima ประเทศญีปุ่น 33,720 12 ม.ค. 55 19.50 
มุกดา นารี 2552 Hindustan S.Y ประเทศอินเดีย 30,162 15 ก.พ. 55 17.70 
มยรีุ นารี 2551 Hindustan S.Y ประเทศอินเดีย 30,193 19 มี.ค. 55 16.70 

เบญจมาศ นารี 2555 ABG Shipyard ประเทศอินเดีย 33,780 26 มี.ค. 55 28.53 
มลัลิการ์ นารี 2551 Hindustan S.Y ประเทศอินเดีย 30,193 2 เม.ย. 55 16.60 

รวม 400,950  246.31 

 
มูลคา่เรือมือสองในปัจจุบนัไดต้กตําลง โดยจากการซื5อขายครั5 งล่าสุดซึงราคาเทียบเท่าไดก้บัเมือปี 2546 ซึงบริษทัฯ เห็นวา่เป็นราคา
ทีน่าสนใจมากและคาดวา่จะพิจารณาซื5อเพิมอีกในตลาดเรือมือสองในช่วงอีกสองไตรมาสขา้งหนา้ ทั5งนี5  บริษทัฯ จะรายงานความ
คืบหนา้ในเรืองนี5ใหท้ราบต่อไป 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2555 คา่เฉลียของดชันีคา่ระวางเรือขนาดแฮนดี5ไซส์ (BHSI) อยูที่ระดบั 464 จุด ซึงมา
จากค่าเฉลียของอตัราคา่เช่าเรือต่อวนั ที 6,925 เหรียญสหรัฐ เมือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนดี5ไซส์ของบริษทัฯ ทาํ
รายไดอ้ยูที่ 8,116 เหรียญสหรัฐ ซึงมากกวา่อตัราคา่เช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 17 สาํหรับไตรมาสแรกนี5  คา่เฉลียของดชันี          
คา่ระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูที่ระดบั 830 จุด ซึงมาจากคา่เฉลียของอตัราคา่เช่าเรือต่อวนั ที 8,679 เหรียญสหรัฐ เมือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูที่ 10,757 เหรียญสหรัฐ ซึงมากกวา่อตัราคา่เช่าเรือของ
ดชันี BSI ร้อยละ 24 
 
อู่ต่อเรือ ABG ตามทีไดก้ลา่วมาแลว้ ไดล่้าชา้ในการส่งมอบเรือบางลาํแลว้ โดยเกินกาํหนดวนัทีจะยกเลิกการต่อเรือตามสญัญาต่อ
เรือทีทาํไวก้บัทางอู่ต่อเรือ  ในขณะนี5  บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่จาํนวน 2 ลาํขนาด 34,000 เดทเวทตนัต่อลาํ และบริษทัฯ ได้
ขายต่อสญัญาการสังต่อเรือจาํนวน 3 ลาํในปี 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีกาํไรประมาณ 10.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ ทั5งนี5  บริษทัฯ คาดวา่
จะขายตอ่สญัญาการสังต่อเรืออีกจาํนวน 2 ลาํประมาณกลางปี 2555 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไม่ไดมี้ความยินดีกบัการขายต่อสญัญา
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สังตอ่เรือเหล่านี5  แต่เป็นการแกปั้ญหาทีดีทีสุดเท่าทีจะเป็นไปไดภ้ายใตภ้าวการณ์เช่นนั5น  นอกจากนั5นแลว้ บริษทัฯ ยงัสามารถ
ทดแทนเรือเหล่านี5 ทีไดส้ังต่อกบัอู่ตอ่เรือ ABG ในขนาดเท่ากนั แตร่าคาถูกกวา่ โดยการซื5อเรือมือสองในทอ้งตลาด 
 

เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในทุกไตรมาสมาเป็นเวลา 18 ไตรมาสอยา่งต่อเนืองตั5งแต่ปี 2550 สาํหรับปี 2554 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปัน
ผลในอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิโดยในทกุไตรมาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เนืองจากยงัไม่มีความตอ้งการใชเ้งินลงทุนอยา่งเร่งด่วน 
ดงันั5นหากกระแสเงินสดและความสามารถในการทาํกาํไรเอื5ออาํนวย บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิงทีจะคงการจ่ายเงินปันผลราย               
ไตรมาสอยา่งทีไดเ้คยกระทาํ  
 
วัน SET Opportunity Day ครั5 งตอ่ไป ซึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มลูผลประกอบการสาํหรับไตรมาสแรก ณ อาคาร
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีขึ5นในวนัที 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.45 นาฬิกา ซึงปกติจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็น
นกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุนและนกัลงทุน ทั5งนี5  บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั5งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานนี5 เพือพบปะ พดูคุยในรายละเอียด
ถึงผลการดาํเนินงานปัจจุบนั สาํหรับท่านทีไมส่ามารถมาได ้ทา่นสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ ยงัคงมีปริมาณมากเหมือนในปี 2554 โดยในไตรมาสแรก ปี 2555 มีเรือจาํนวน 41 ลาํไดถู้กปลดระวาง ขณะทีมี
เรือใหมเ่ขา้มาทั5งหมด 13 ลาํ ส่งผลใหม้ีกองเรือโลกลดลงร้อยละ 1 จาก 2,916 ลาํ เป็น 2,888 ลาํในกองเรือโลกในประเภทเดียวกบั
ของบริษทัฯ และหากวา่ตลาดค่าระวางยงัคงตกตํา บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว 
ประมาณร้อยละ 3-5 ต่อปี ซึงถือเป็นขา่วดีสาํหรับเจา้ของเรือซึงประสบกบัภาวะอตัราค่าระวางเรือตกตําจากการทีมีการสังตอ่เรือ
มากเกินในช่วงทีผา่นมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพปิ5 ง จาํกดั (มหาชน) 
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