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เลขท่ี 2556-014 
 
วนัท่ี 30 เมษายน 2556 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสแรก ปี 2556 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด 
สาํหรับไตรมาสแรก ปี 2556 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิก่อนหกัภาษีและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย จาํนวน 9.35 ลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือ
เปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิจาํนวน 1.29 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก ปี 2555 รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสแรกอยูท่ี่ 
7,030 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงลดลงร้อยละ 15 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสแรก ปี 2555 ท่ี 8,314 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายใน
การเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,318 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวท่ี้จาํนวน 4,400 เหรียญสหรัฐต่อวนั
ต่อลาํเรือ เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขของไตรมาสแรก ปี 2555 ท่ี 4,390 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ  (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดั
บญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือแลว้ทั้งสองงวด) ไดล้ดลงร้อยละ 2   กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุ
ไทยบาทอยูท่ี่ 0.27 บาท ต่อหุน้ สาํหรับไตรมาสแรก ปี 2556 เม่ือเทียบกบั ขาดทุน 0.04 บาท ต่อหุน้ ในไตรมาสแรก ปี 2555 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 1 ปี 2556 ไตรมาส 1 ปี 2555 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,317 15,423 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

6,588 8,116 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

9,023 10,757 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,318 4,390 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

5.83 6.87 

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

9.35 (1.29) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 9.33 (1.33) 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.27 (0.04) 
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การคาดการณ์: ช่วงเวลา 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หากพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มในระดบัมหภาคต่างๆ เหล่าน้ี 
 
ประเทศบราซิลไดก้ลายมาเป็นผูส่้งออกขา้วโพดรายใหญ่ท่ีสุดในโลกแทนท่ีสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2554 - 2555 เกษตรกรชาว 
บราซิลไดข้ยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วโพดเน่ืองจากราคาขา้วโพดไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลใหมี้การเกบ็เก่ียวไดเ้ป็นปริมาณมากใน
ฤดูท่ีผา่นมา คาดวา่การเพาะปลูกในปัจจุบนัจะสามารถเก็บเก่ียวไดใ้นปริมาณมากเช่นเดียวกนั ในช่วงส่ีเดือนท่ีผา่นมา บราซิลได้
ส่งออกขา้วโพดเกือบถึง 14 ลา้นตนั ในเร่ืองปริมาณการขนส่งกบัระยะทางสาํหรับการส่งออกขา้วโพดของบราซิลนั้น มีระยะทาง
ไมลต่์อตนัมากกวา่ขา้วโพดท่ีส่งออกจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น การส่งออกขา้วโพดของบราซิลยงัส่งผลใหเ้กิดความแออดัใน
ระบบการขนส่ง ส่งผลใหเ้รือถูกใชม้ากข้ึน 
 
กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) คาดวา่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะอยูท่ี่ร้อยละ 1.9 ในปี 2556 และ
ร้อยละ 3 ในปี 2557 ส่วนสหภาพยโุรปอยูท่ี่ร้อยละ 0.3 ในปี 2556 และอยูท่ี่เพียงร้อยละ 1.1 ในปี 2557 และประเทศจีนอยูท่ี่ร้อยละ 
8 ในปี 2556 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 8.2 ในปี 2557 
 
ตามรายงานของ US Energy Information Agency ฉบบัเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ตวัเลขการส่งออกถ่านหินของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 
2543 – 2552 ซ่ึงเฉล่ียอยูท่ี่ 49 ลา้นตนัต่อปี ไดเ้พ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ 112 ลา้นตนัในปี 2555 การท่ีมีก๊าซธรรมชาติราคาถูกในปริมาณมาก
ทาํใหเ้กิด “การปฏิวติัของ Shale Gas” ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลใหโ้รงงานผลิตไฟฟ้าในประเทศไดเ้ปล่ียนจากการใช ้Thermal Coal 
มาใช ้ Shale Gas น้ีแทนซ่ึงมีราคาตํ่ากวา่ ทั้งน้ี เม่ือคาํนึงถึงระยะทางในการขนส่งไมลต์่อตนั การส่งออกถ่านหินของสหรัฐอเมริกา
นบัวา่ส่งผลดีต่อเจา้ของเรือ 
 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ การนาํเขา้ถ่านหินของประเทศอินเดียไดข้ยายตวัร้อยละ 35 จากตวัเลขในปีท่ีแลว้ โดยมีการนาํเขา้ถ่านหินถึง 
12.6 ลา้นตนั เม่ือเทียบกบัปริมาณการนาํเขา้ท่ี 9.34 ลา้นตนัในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 
 
โครงการการพฒันาใหม่ๆภายใตก้ารบริหารงานของผูน้าํคนใหม่ของประเทศจีน ซ่ึงรวมไปถึงการสร้างสนามบินแห่งใหม่จาํนวน 
10 แห่ง ท่าเทียบเรือท่ีสามารถรองรับเรือขนาด 10,000 เดทเวทตนัข้ึนไปจาํนวน 100 แห่ง ทางรถไฟความยาว 5,200 กิโลเมตร ทาง
หลวงความยาว 80,000 กิโลเมตร และตวัเลขจีดีพีขั้นตํ่าท่ีร้อยละ 7.5 ในปี 2556 ส่งผลใหค้าดวา่ความตอ้งการการนาํเขา้แร่เหลก็
ของประเทศจีนจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมากในปี 2556 ประกอบกบัการประกาศปิดเหมืองถ่านหิน 5,000 แห่งโดยรัฐบาลเพื่อลดอุบติัเหตุ
จากการทาํเหมืองแร่ สาํหรับผูท่ี้คิดวา่ตลาดอสงัหาริมทรัพยใ์นจีนไดห้ยดุน่ิงนั้น อาจจะตอ้งคิดทบทวนใหม่ เน่ืองจากโครงการ
ถนนวงแหวนภาคเหนือสายท่ีหา้ของเมืองปักก่ิงไดส่้งผลใหร้าคาอสังหาริมทรัพยป์รับตวัเพ่ิมข้ึนเกือบ 4,000 หยวน (ประมาณ 644 
เหรียญสหรัฐ) ต่อตารางเมตร ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการมีลกูคา้มากกวา่ 1,300 รายกาํลงัหาท่ีพกัอาศยัซ่ึงมีอยูเ่พียง 184 ยนิูต จะเห็นไดว้า่
ประเทศจีนยงัคงเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยงุและเป็นความหวงัในการฟ้ืนตวัของตลาดขนส่งสินคา้แหง้เทกองเสมอมา 
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Gordon Orr กรรมการของ McKinsey สาํนกังานเซ่ียงไฮ ้ ไดเ้ขียนวา่ “ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีโครงข่ายถนนท่ีเกบ็ค่าผา่นทาง
และรถไฟความเร็วสูงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รวมไปถึงมี หกท่าเรือในสิบท่าเรือคอนเทนเนอร์ท่ีมีความแออดัท่ีสุด อยา่งไรกต็าม 
ตน้ทุนท่ีสูงของระบบโลจิสติกส์นั้นเป็นเพียงแค่หน่ึงในตวัช้ีวดัท่ีแสดงวา่จีนมีความตอ้งการในโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้
กวา้งขวางครอบคลุมมากข้ึน โดยภาครัฐไม่เพียงแต่ตระหนกัถึงความจริงขอ้น้ี แต่ยงัเช่ือมัน่วา่ยิง่ลงมือสร้างไดเ้ร็วเท่าใดยิง่ดี 
นอกจากนั้น จีนยงัคงลา้หลงัในเร่ืองของจาํนวนสนามบินซ่ึงมีเพียงแค่ 452 แห่ง เม่ือเทียบกบัประเทศบราซิลซ่ึงมีถึง 713 แห่ง และ
สหรัฐเมริกาซ่ึงมีมากถึง 5,194 แห่ง ทั้งน้ี 44 เมืองของจีนซ่ึงมีประชากรรวมมากกวา่ลา้นคนยงัไม่มีระบบการขนส่งมวลชนอ่ืน
นอกจากรถเมล ์ ส่ิงท่ีสาํคญัเหนือส่ิงอ่ืนใด คือ ประชากรเมืองจาํนวนมากท่ีอาศยัอยูน่อกเมืองใหญ่ตอ้งขาดแคลนท่ีพกัอาศยัท่ี
ทนัสมยั และการจดัหาท่ีพกัอาศยัในเมืองโดยทางภาครัฐกย็งัดาํเนินการไปไม่ถึงคร่ึง ขนาดของงานก่อสร้างมีปริมาณมากข้ึน
เน่ืองจากอาคารท่ีพกัอาศยัจาํนวนมากท่ีทางภาครัฐไดส้ร้างเม่ือปี 1980 มีคุณภาพท่ีไม่ดีและจะหมดอายกุารใชง้านเร็วกวา่ท่ีควรจะ
เป็น จะเห็นไดว้า่ การลงทุนในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานจะยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2556 และส่วนใหญ่
ของการลงทุนดงักล่าวจะส่งผลในแง่ดี” 
 
ในท่ีประชุม DNB Markets Shipping Conference คร้ังล่าสุดนั้น ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้แหง้เทกองซ่ึงร่วมอภิปรายไดเ้ห็นดว้ย
วา่ประเทศจีนยงัคงเป็นปัจจยัท่ีใหญ่ท่ีสุดของธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง กล่าวคือ อุปสงคย์งัคงข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตสินคา้
แหง้เทกองภายในจีนซ่ึงถูกทดแทนดว้ยการนาํเขา้ อุปทานซ่ึงคือความสามารถในการต่อเรือของอู่ต่อเรือท่ีดูเหมือนวา่จะค่อยๆ
นอ้ยลงและร้อยละ 10 – 25 ของยอดการสัง่ต่อเรือจะไม่มีการส่งมอบจริง จึงมีความเห็นพอ้งวา่จะเห็นการฟ้ืนตวัของตลาดในช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2556  
 
การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีนในไตรมาสแรก มีปริมาณ 186.51 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 746 ลา้นตนั หรือเกือบ
เท่ากบัตวัเลขในปี 2555 การผลติเหลก็ในจีนในไตรมาสแรกมีปริมาณมากถึง 191.9 ลา้นตนั ถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 765 ลา้น
ตนั หรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 7 จากตวัเลขปี 2555 ถ่านหินที่นําเข้าในประเทศจนี ในไตรมาสแรก ปี 2556 มีปริมาณ 80 ลา้นตนั 
ถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 320 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 11 จากตวัเลขปี 2555 การเพ่ิมข้ึนของอุปสงคใ์นสินคา้แหง้ 
เทกองในจีนนั้นสวนทางกบัการหดตวัทางเศรษฐกิจของจีนดว้ยตวัเลขจีดีพีไตรมาสแรกท่ีร้อยละ 7.5 ทั้งน้ี ดชันีค่าระวางเฉล่ีย 
(BDI) ในไตรมาสแรก อยูท่ี่เกือบตํ่าสุดในประวติัการณ์  
 
ด้านอปุทานของกองเรือเทกองไดเ้ร่ิมแสดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจในท่ีสุด โดยเร่ิมตน้ปี 2556 ท่ี 692.74 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึน
เป็น 704.63 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินไตรมาสแรก คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 1.72 ซ่ึงอีกร้อยละ 10.44 (72.34 ลา้นเดทเวท
ตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2556  และอีกร้อยละ 5.32 (36.90 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2557 หากคาํนวณอตัรา
การส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 30 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 28) และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัรา
สูงข้ึนอีก 35 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ในปี 2555 อยูท่ี่ 36 ลา้นเดทเวทตนั) ยงัคงมีกองเรือเพ่ิมข้ึนสุทธิประมาณร้อยละ 5.33 (36.89 
ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2556 และจะเพ่ิมข้ึนสุทธิอีกร้อยละ 0.83 (6.02 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2557 ทั้งน้ี การส่งมอบเรือใหม่จะมี
ปริมาณลดลงอีกในปี 2558 และปีต่อๆไป  
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เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดปานาแมกซ์สร้างเม่ือปี 2546 ช่ือ Taskent ซ่ึงมีอายเุกือบ 10 ปีไดถู้กขายเพ่ือปลดระวางในประเทศ
จีนเม่ือเดือนมกราคม 2556 ซ่ึงถือวา่เป็นเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดในรอบ 25 ปีท่ีถูกปลดระวาง โดยเรือพ่ีของเรือ
ลาํดงักล่าวช่ือ Alma Ata สร้างเม่ือปี 2542 ไดถู้กขายเพ่ือปลดระวางในประเทศอินเดีย มีแนวโนม้วา่เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจะ
ถูกปลดระวางเม่ืออาย ุ 20 ปีหรือมากกวา่ แมว้า่ในปัจจุบนัจะเห็นเรือบางลาํถกูปลดระวางดว้ยอายเุพียง 15 ปี เรือ Taskent ถกู               
ปลดระวางเน่ืองจากใชเ้ช้ือเพลิงจาํนวนมากเม่ือเทียบกบัเรือขนาดปานาแมกซ์ท่ีทนัสมยัและประหยดัพลงังานอ่ืนๆ ส่งผลให ้             
การเดินเรือดงักล่าวไม่สามารถทาํกาํไรไดใ้นภาวะอตัราคา่ระวางซ่ึงอ่อนตวัในปัจจุบนั 
 
ในเดือนเมษายน 2551 เรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองขนาดปานาแมกซ์อาย ุ 3 ปี ช่ือ Ikan Belanak (ขนาดระวาง 75,776 เดทเวทตนั 
สร้างเม่ือปี 2548 ท่ีอู่ต่อเรือ Sanoyas ในประเทศญ่ีปุ่ น) ถูกขายในราคา 83 ลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือเทียบกบัเรืออาย ุ 5 ปี ช่ือ Torm 
Saltholm (ขนาดระวาง 83,685 เดทเวทตนั สร้างเม่ือปี 2551 ท่ีอู่ต่อเรือ Sanoyas ในประเทศญ่ีปุ่น) ซ่ึงถูกขายเม่ือตน้เดือนกุมภาพนัธ์ 
2556 ดว้ยราคา 19.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดมีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก 
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2556 ถึง        
ปี 2560) ณ ส้ินไตรมาสแรก ปี 2556 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 15.2 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 168 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยเม่ือ
อตัราค่าระวางไดป้รับตวัไปในทิศทางขาข้ึน บริษทัฯ จะเขา้ผกูมดัรายไดโ้ดยการทาํสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวดว้ยอตัราคา่ระวางท่ีสูง 
เพ่ือหลีกเล่ียงตลาดรายวนั  
 

ปี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   15,533 17,726 18,250 18,300 18,250 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    3,452 2,113 2,562 2,562 2,555 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  22 12 14 14 14 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

10,115 13,180 13,713 13,713 13,713 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

35 28 35 35 35 

 
ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่ามาก บริษทัฯ จะเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัจจุบนัก่อนท่ีจะดาํเนินการตามกลยทุธ์น้ี         
ในอนาคต เม่ือดชันีค่าระวางเรือ (BDI) มีแนวโนม้ปรับตวัไปในทิศทางขาข้ึน 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสแรก ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 462 จุด ซ่ึงมาจาก
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 6,878 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ ทาํ
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รายไดอ้ยูท่ี่ 6,588 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 4.2 สาํหรับไตรมาสแรกน้ี ส่วนค่าเฉล่ียของดชันี          
ค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 773 จุด ซ่ึงมาจากคา่เฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 8,084 เหรียญสหรัฐ เม่ือ
เปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 9,023 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากกวา่อตัราค่าเช่าเรือของ
ดชันี BSI ร้อยละ 11.6 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง อยา่งนอ้ยร้อยละ 10 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ดว้ยการทดแทนเรือเก่าดว้ยเรือท่ีใหม่กวา่ ทนัสมยักวา่ ประหยดักวา่ และใหญ่กวา่ไดเ้ร่ิมข้ึนดว้ยการขาย
เรืออายเุก่าจาํนวน 35 ลาํ แผนการน้ีมีความกา้วหนา้ไปมากจากการซ้ือเรือมือสองขนาด 30,000 – 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 7 ลาํ 
(อายเุฉล่ีย 5 ปี) เรือใหม่ขายต่อขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ เรือใหม่ขายต่อขนาด 53,000 - 57,000 เดทเวทตนั จาํนวน 7 
ลาํ และเรือมือสองขนาด 53,000 เดทเวทตนั จาํนวน 2 ลาํ (อายเุฉล่ีย 3 ปี) ในระหวา่งปี 2553 – 2556 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือ
สัง่ต่อใหม่ขนาด 34,000 เดทเวทตนั จาํนวน 3 ลาํ จากอู่ต่อเรือ ABG ในช่วงดงักล่าวดว้ย ซ่ึงทาํใหก้องเรือของบริษทัฯ มีจาํนวน 40 
ลาํ (รวมเรือ 1 ลาํซ่ึงจะรับมอบในเดือนพฤษภาคม 2556) อนัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัฯไดเ้ฝ้ารอมานานและหากแผนปรับลดอายกุอง
เรือน้ีประสบความสาํเร็จ จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
อู่ต่อเรือ ABG ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ไดล่้าชา้ในการส่งมอบเรือบางลาํโดยเกินกาํหนดวนัยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือ  ซ่ึงบริษทัฯไดข้าย
ต่อสญัญาสัง่ต่อเรือฉบบัดงักล่าวใหก้บัผูซ้ื้อรายใหม่ไป โดยบริษทัฯ ไดรั้บมอบเรือต่อใหม่จาํนวน 3 ลาํขนาด 34,000 เดทเวทตนัต่อ
ลาํ และบริษทัฯ ปิดบญัชีการขายต่อสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบัในปี 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัฯมีกาํไรประมาณ 10.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และขายต่อสญัญาสัง่ต่อเรืออีก 6 ฉบบัในเดือนธนัวาคม 2554 และในปี 2555 ซ่ึงในจาํนวนน้ี 2 ฉบบัไดถ้กูบนัทึกกาํไร
จาํนวน 9.77 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2555  ในไตรมาสแรก ปี 2556 บริษทัฯ ยงัไดย้กเลิกสญัญาสั่งต่อเรือใหม่สาํหรับเรือขนส่ง
ซีเมนตจ์าํนวน 1 ลาํ และไดบ้นัทึกกาํไรจากการขายต่อสญัญาสัง่ต่อเรือจาํนวน 3 ฉบบัจากทั้งหมด 6 ฉบบัซ่ึงไดล้งนามในเดือน
ธนัวาคม 2554 และในปี 2555 จาํนวน 13.92 ลา้นเหรียญสหรัฐ บริษทัฯ คาดวา่จะสามารถปิดบญัชีการขายต่อสญัญาสัง่ต่อเรือท่ี
เหลืออยูภ่ายในไตรมาสสองปี 2556  ดงันั้นคงเหลือสญัญาสั่งต่อเรือใหม่อีก 6 ฉบบั ท่ีอู่ต่อเรือ ABG จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไม่ไดมี้ความยนิดีกบัการขายต่อสญัญาสัง่ต่อเรือเหล่าน้ี แต่เป็นการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้
ภายใตส้ถานการณ์เช่นน้ี  นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัสามารถทดแทนเรือเหล่าน้ีท่ีไดส้ัง่ต่อกบัอูต่่อเรือ ABG ในขนาดเท่ากนั แต่ราคา
ถูกกวา่ โดยการซ้ือเรือมือสองในทอ้งตลาด 
 
เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในทุกไตรมาสอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 สาํหรับปี 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลรายไตรมาสประมาณ 
3 เท่าของกาํไรสุทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เน่ืองจากยงัไม่มีความตอ้งการใชเ้งินลงทุนอยา่งเร่งด่วน ดงันั้น หากกระแสเงินสดและ
ความสามารถในการทาํกาํไรเอ้ืออาํนวย บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะคงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอยา่งท่ีไดเ้คยกระทาํ  
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วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการสาํหรับไตรมาสแรก ณ อาคาร
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 นาฬิกา ซ่ึงปกติจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็น
นกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุนและนกัลงทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยในรายละเอียด
ถึงผลการดาํเนินงานปัจจุบนั สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ ยงัคงมีปริมาณมากเหมือนในปี 2555 โดยในไตรมาสแรก ปี 2556 มีเรือจาํนวน 56 ลาํไดถ้กูปลดระวาง สาํหรับ
กองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) ขณะท่ีมีเรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 39 ลาํ ส่งผลให้
กองเรือโลกลดลงร้อยละ 0.60 จาก 2,752 ลาํ เม่ือตน้ปี เป็น 2,735 ลาํ ณ ส้ินไตรมาสน้ี และหากวา่ตลาดค่าระวางยงัคงตกตํ่า              
บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ประมาณร้อยละ 3 - 5 ต่อปี ซ่ึงถือเป็นข่าวดีสาํหรับ
เจา้ของเรือซ่ึงประสบกบัภาวะอตัราค่าระวางเรือตกตํ่าจากการท่ีมีการสัง่ต่อเรือมากเกินในช่วงท่ีผา่นมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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