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เลขท่ี 2557-016 
 
วนัท่ี 25 เมษายน 2557 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสแรก ปี 2557 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด 
สาํหรับไตรมาสแรก ปี 2557 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ (ไม่รวมกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล)  
จาํนวน 4.11 ลา้นเหรียญสหรัฐเม่ือเปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิ (ไม่รวมกาํไรดงักล่าว) จาํนวน 4.59 ลา้นเหรียญสหรัฐในไตรมาส
แรก ปี 2556 รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสแรกอยูท่ี่ 9,268 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตร
มาสแรก ปี 2556 ท่ี 7,030 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,636 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูง
กวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวเ้ลก็นอ้ยท่ีจาํนวน 4,500 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขของไตรมาสแรก ปี 2556 ท่ี 4,318 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ  (รวมค่าเส่ือม/ค่าใชจ่้ายตดับญัชีสาํหรับค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมและสาํรวจเรือแลว้ทั้งสองงวด) 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือไดเ้พ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 7 สาํหรับไตรมาสแรก ปี 2557 กาํไรต่อหุน้ (EPS) หน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาท
อยูท่ี่ 0.13 บาท ต่อหุน้ เม่ือเทียบกบักาํไร 0.27 บาท ต่อหุน้ในไตรมาสแรก ปี 2556 (ซ่ึงไดร้วมกาํไร 0.40 บาทต่อหุน้ซ่ึงเป็นกาํไร
จากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล) หรือคิดเป็นขาดทุน 0.13 บาท ต่อหุน้ในไตรมาสแรก ปี 2556 (หากไม่
รวมกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล) 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 1 ปี 2556 ไตรมาส 1 ปี 2557 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 15,317 19,702 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดแฮนด้ีไซส์) 

6,588 9,024 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ)  
(สาํหรับเรือขนาดซุปราแมกซ์) 

9,023 10,086 

ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,318 4,636 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญ
สหรัฐ)  

5.83 13.65 
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กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (ไม่รวมกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/การยกเลิกสญัญา
สัง่ต่อเรือเดินทะเล) 

(4.59) 4.11 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 9.33 4.27 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท) (ไม่รวมกาํไรจากการแปลงหน้ีใหม่/
การยกเลิกสัญญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล)       

(0.13) 0.13 

กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.27 0.13 
 
รางวลัและเกยีรติยศ บริษทัฯ ไดเ้ป็นผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยสาํหรับรางวลัสาํหรับผูบ้ริหารเรือ (Ship Manager) และรางวลัสาํหรับเจา้ของ
เรือและผูป้ระกอบการเดินเรือ (Ship Owner/Operator) ในพิธีประกาศรางวลั Seatrade Asia Awards ประจาํปี 2557 เม่ือเดือน
เมษายน 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 
การคาดการณ์: ช่วงเวลา 12 เดือนขา้งหนา้ จะสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หากพิจารณาถึงปัจจยัในระดบัมหภาคต่างๆ โดยบริษทัฯ ได้
รวบรวมขอ้มูลบางส่วนจากแหล่งขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
จากการท่ีราคาท่ีอยูอ่าศยัไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึน อตัราการจา้งงานท่ีเพ่ิมข้ึน และการปล่อยสินเช่ือธนาคารท่ีมากข้ึน เป็นเคร่ืองแสดงให้
เห็นวา่ เศรษฐกจิของสหรัฐอเมริกากาํลงัฟ้ืนตวัและจะแขง็แกร่งข้ึนในปีน้ี มีการปรับเพ่ิมประมาณการตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
จากร้อยละ 2.6 (ขอ้มูลจาก IMF) เป็นร้อยละ 3.2 (ขอ้มูลจาก Deutsche Bank) 
 
ธนาคารกลางแห่งประเทศองักฤษ (The Bank of England) ไดบ้อกเป็นนยัวา่อาจจะตอ้งมีการปรับเพิ่มอตัราดอกเบ้ืยในปี 2558 
โดยไดป้รับเพ่ิมประมาณการตวัเลขจีดีพีเป็นร้อยละ 3.4 สาํหรับปี 2557 
 
Deutsche Bank คาดวา่เศรษฐกจิจนีจะเติบโตร้อยละ 8.6 จากการท่ีเศรษฐกิจยโุรปไดฟ้ื้นตวั รวมถึงตวัเลขจีดีพีของสหรัฐฯ ท่ี
เพ่ิมข้ึนซ่ึงส่งผลใหมี้ปริมาณการส่งออกมาจีนมากข้ึน ในขณะท่ีสถาบนัอ่ืนๆไดค้าดการณ์วา่เศรษฐกิจจีนจะเติบโตร้อยละ 7.2 
(ขอ้มูลจาก Morgan Stanley) ถึงร้อยละ 7.6 (ขอ้มูลจาก BofA/ML)  
 
การนําเข้าถ่านหินในประเทศจนีสาํหรับไตรมาสแรก ปี 2557 มีปริมาณ 84 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน ซ่ึงถา้ประมาณการ
ทั้งปีจะไดท่ี้ 336 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นการสร้างสถิติใหม่ของโลก 
 
การผลติเหลก็ในจนีสาํหรับไตรมาสแรก ปี 2557 มีปริมาณ 201 ลา้นตนั ซ่ึงถา้ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 804 ลา้นตนั  
 
การนําเข้าแร่เหลก็ในประเทศจนี สาํหรับไตรมาสแรก ปี 2557 ไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 222 ลา้นตนั ตามขอ้มูลของศุลกากรจีน ซ่ึงถา้
ประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 888 ลา้นตนั  
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การลดมลพษิในประเทศจนีส่งผลดีต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง เน่ืองจากการผลิตแร่เหลก็ในประเทศสร้างมลพิษมาก               
ทาํใหมี้การทดแทนดว้ยการนาํเขา้แร่เหลก็ซ่ึงมีคุณภาพดีกวา่ มีการเรียกร้องใหปิ้ดโรงงานผลิตเหลก็ท่ีมีขนาดเลก็และก่อมลพิษสูง
ซ่ึงโดยปกติใชแ้ร่เหลก็ท่ีผลิตไดใ้นประเทศ (ขอ้มูลจาก RS Platou)  
 
ในปี 2557 จีนจะปิดเหมืองถ่านหินขนาดเลก็จาํนวน 1,725 แห่งซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 117.48 ลา้นตนั ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการเลิกผลิตถ่านหินคุณภาพตํ่า โดยทางการไดก้าํหนดใหปิ้ดเหมืองถ่านหินท่ีมีกาํลงัการผลิตนอ้ยกวา่ 90,000 ตนัต่อปี อยา่ง
ต่อเน่ือง รวมถึงเหมืองท่ีผิดกฎหมาย และเหมืองท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัของรัฐได ้ (ขอ้มูลจาก 
COSCO China News Letter) 
 
จีนไดน้าํเขา้ถ่านหินท่ีมีค่ากาํมะถนัตํ่าเพ่ือลดระดบัมลพิษ แมว้า่เหมืองในประเทศจะมีกาํลงัการผลิตถ่านหินมากกวา่ 3 พนัตนัต่อปี
แต่ส่วนใหญ่ถ่านหินท่ีผลิตไดมี้คุณภาพตํ่า มีค่ากาํมะถนัสูง และสร้างฝุ่ นควนัมาก และแมว้า่จีนจะมีแหล่งทรัพยากรในประเทศ
มากมายกต็าม แต่จีนยงัคงตอ้งพ่ึงพิงการนาํเขา้ถ่านหินและแร่เหลก็คุณภาพดีจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความตอ้งการใน
การขนส่งทางทะเลและช่วยลดมลพิษภายในประเทศอีกดว้ย นอกจากน้ี การขยายตวัเมืองของจีนและการขยายตวัของตลาดเกิด
ใหม่ทัว่โลกกถื็อเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัของอุปสงคใ์นการใชเ้รือ และจากการท่ีจีนไดค้าํนึงถึงคุณภาพมากกวา่ปริมาณตวัเลขการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ดงันั้น จีนจะคาํนึงถึงคุณภาพของสินคา้โภคภณัฑม์ากกวา่สินคา้ท่ีสามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ ส่งผลให้
ตอ้งมีการนาํเขา้สินคา้ อนัเป็นสาเหตุใหจี้นยงัคงมีบทบาทสาํคญัต่ออุปสงคใ์นเรือต่อไปในอนาคต (ขอ้มูลจาก Hartland) 
 
การท่ีจีนนาํเขา้เหลก็คิดเป็น 1.4 ตนัต่อคนยงัถือเป็นตวัเลขท่ีตํ่ากวา่เม่ือเทียบกบัยโุรปซ่ึงมีปริมาณการนาํเขา้เหลก็ถึง 4 ตนัต่อคน 
ปัจจยัน้ีส่งผลดีต่อเจา้ของเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง แมว้า่เม่ือถึงจุดหน่ึงความตอ้งการใชเ้หลก็จะคงท่ี แต่การเปล่ียนแปลงคร้ัง
ล่าสุดแสดงใหเ้ห็นวา่ สาํหรับเศรษฐกิจจีนแมว้า่ตวัเลขจีดีพีจะลดลงแต่ปริมาณสินคา้เทกองท่ีขนส่งกลบัยงัคงเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
เหตุการณ์เช่นน้ีไม่ไดเ้ป็นเร่ืองใหม่แต่อยา่งใด เพราะเคยเกิดข้ึนท่ียโุรปมาแลว้ แต่เหตุการณ์เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ยงัคงมีความ
ตอ้งการในการนาํเขา้เหลก็มากข้ึนแมว้า่เศรษฐกิจจะเติบโตแลว้กต็าม (ขอ้มูลจาก Clarksons) 
 
ตอ้งขอบคุณท่ีธุรกิจของเราไม่ไดเ้ช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลกและทิศทางการชะลอตวัทางเศรษฐกิจต่างๆรอบโลก เน่ืองจากเป็น
ธุรกิจท่ีอิงเศรษฐกจิของประเทศจนีเป็นหลกั ซ่ึงจีนเป็นผูข้บัเคล่ือนหลกัในอุปสงคก์ารขนส่งทางเรือของโลก นายกรัฐมนตรี Li 
Keqiang ไดเ้คยใหค้าํมัน่วา่ตวัเลขจีดีพีจะอยูท่ี่ร้อยละ 7.5 สาํหรับปี 2557 แต่ยงัคงไม่เป็นไปตามคาํมัน่ดงักล่าว ซ่ึงความลม้เหลวน้ี
จะส่งผลเสียต่อความอยูร่อดของท่านเองและของพรรค ดงันั้น เราจะไดเ้ห็นมาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจใหม่ๆท่ีจะออกมาซ่ึงจะ
ส่งผลดีโดยตรงต่ออุปสงคใ์นการขนส่งทางเรือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจลดมาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกิจต่างๆลง ธนาคาร
กลางแห่งประเทศองักฤษ (BoE) ไดด้าํเนินการผิดพลาด ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ยงัคงหาทางออกอยู ่ และธนาคารกลางญ่ีปุ่น 
(BoJ) ไดด้าํเนินการพลาดไปจากเป้าท่ีวางไวม้าก อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ีสาํคญัคือ ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ไดใ้หค้าํรับรองวา่
ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นไปตามท่ีนายกไดใ้หค้าํมัน่ไว ้โดยหลงัการประชุมสภา นายกรัฐมนตรี Li Keqiang ไดย้นืยนั
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วา่จะเร่งสร้างรางรถไฟและท่ีอยูอ่าศยัของรัฐ โดยตั้งเป้าท่ีจะสร้างรางรถไฟระยะทาง 6,600 กิโลเมตรภายในปีน้ี ซ่ึงมากกวา่ปีท่ีแลว้
ถึง 1,000 กิโลเมตร อนัส่งผลใหมี้การสร้างงานกวา่ 10 ลา้นงาน ซ่ึงเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม China 
Development Bank ซ่ึงเป็นธนาคารของรัฐกาํลงัมีโครงการปล่อยสินเช่ือสาํหรับก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัของรัฐ โดยรวมถึงการต่อเติม
ซ่อมแซมหรือการสร้างบา้น 4.7 ลา้นหลงัสาํหรับประชาชนท่ีอาศยัในยา่นชุมชนแออดั ทางการกาํลงัพิจารณาขยายระยะเวลาผอ่น
ผนัการชาํระภาษีใหก้บับริษทัขนาดเลก็และขนาดกลาง เพ่ือกระตุน้การลงทุนในภาคเอกชนซ่ึงเป็นตลาดใหม่และเติบโตอยา่ง
รวดเร็ว มาตรการเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมการนาํเขา้แร่เหลก็และถ่านหินและช่วยลดกาํลงัการผลิตเหลก็และซีเมนตใ์นประเทศท่ีมี
มากเกินไปลง  ส่ิงท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีส่งผลต่อการคาดการณ์รายไดใ้นช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 ซ่ึงราคาเรือไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 18 เดือนท่ี
ผา่นมา กล่าวคือ เม่ือเร่ิมตน้ปี 2556 เรือเคปไซส์ขนาด 180,000 เดทเวทตนั ไดถู้กขายต่อในราคา 42 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่ขณะน้ี
ราคาเรือดงักล่าวไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 63 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคิดเป็นกาํไรร้อยละ 50 และในช่วงเวลาเดียวกนั เรืออลัตราแมกซ์ขนาด 
61,000 เดทเวทตนั ไดถู้กขายต่อโดยทาํกาํไรไดร้้อยละ 25 จากราคา 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมเป็น 33 ลา้นเหรียญสหรัฐในขณะน้ี 
ทั้งน้ี ในปี  2556 อตัราคา่ระวางเรือขนาดเคปไซส์เฉล่ียอยูท่ี่ 16,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อวนัต่อลาํ เม่ือเทียบกบัในขณะน้ีท่ี 18,000 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อวนัต่อลาํ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.5 ในปี 2557 อตัราค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์เฉล่ียอยูท่ี่ 10,500 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อวนัต่อลาํ ซ่ึงมากกวา่ปี 2556 เพียงร้อยละ 9 รายไดจ้ากการเดินเรือจะตอ้งเพิ่มข้ึนไปในแนวทางเดียวกบัราคาเรือท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน 
โดยผูน้าํจีนอาจตวัแปรสาํคญัท่ีทาํใหบ้รรลุตามเป้าหมายในทา้ยท่ีสุด (ขอ้มูลจาก Hartland) 
 
ทั้งๆทีอุ่ปสงค์ในสินค้าโภคภณัฑ์ทางการเกษตรมีมากขึน้ แต่กาํลงัการผลิตโดยเฉพาะในจีนกลบัลดลง โดยแมว้า่ความมัน่คงทาง
อาหารถือเป็นเป้าหมายหลกัของรัฐบาลจีนและมีโครงการต่างๆมากมายเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตภายในประเทศ แต่จีนยงัคงเผชิญกบั
ความทา้ทายสองเร่ืองหลกัๆ กล่าวคือ จีนมีประชากรคิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรโลก แต่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกคิดเป็นเพียงร้อยละ 
8.5  ของพื้นท่ีเพาะปลูกของโลก นอกจากนั้น เน่ืองจากจาํนวนประชากรของจีน การขยายตวัเมืองอยา่งรวดเร็ว และผลกระทบจาก
ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกของจีนลดลงร้อยละ 20 มีความเช่ือวา่พ้ืนท่ีการเกษตรของจีนไดห้ายไปประมาณ 9 
ลา้นเฮกตาร์ ในช่วงปี 2540 ถึงปี 2551 นํ้าประปายงัคงเป็นปัญหาหลกั ในขณะท่ีปริมาณนํ้าประปาทั้งหมดของจีนจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี
ส่ีของโลก แต่หากพิจารณาเป็นรายหวัแลว้คิดเป็นเพียงหน่ึงในส่ีของปริมาณเฉล่ียของโลก การทาํการเกษตรใชน้ํ้าร้อยละ 60 ของ
ปริมาณการใชน้ํ้าทั้งหมดในจีน และการใชปุ๋้ยท่ีมีไนโตรเจนมากเกินไป รวมถึงมลภาวะจากอตุสาหกรรมหนกัไดส้ร้างปัญหาต่อ
นํ้าประปาสะอาดของจีน จึงไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่จีนจะตอ้งมองหาแหล่งอาหารจากต่างประเทศและจะส่งผลใหมี้การนาํเขา้เพ่ิมข้ึน
อยา่งแน่นอน (ขอ้มูลจาก Hartland)    
 
เราขอย ํ้าถึงความเห็นเชิงบวกต่อตลาดเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองตามท่ีไดเ้คยกล่าวไปแลว้วา่ 1) การขยายตวัของกองเรือเป็นตวัเลข
สองหลกัไดส้ิ้นสุดลง 2) อุปสงคใ์นการขนส่งสินคา้โภคภณัฑย์งัคงแขง็แกร่ง หลงัจากหลายปีท่ีกาํลงัการผลิตของเหมืองรอบโลก
สูงเป็นประวติัการณ์ โดยออสเตรเลียและบราซิลไดส่้งออกแร่เหลก็และถ่านหินซ่ึงมีราคาตํ่ากวา่ราคาท่ีผลิตภายในประเทศของจีน
และอินเดีย โดยในรายงานฉบบัก่อน เราไดใ้หค้วามเห็นวา่แร่เหลก็จะมีราคาลดลง เพราะเราเช่ือวา่อุปทานจะมีมากกวา่อุปสงค ์ใน
หลายเดือนท่ีผา่นมานั้น ราคาแร่เหล็กไดป้รับตวัลดลง ทาํใหบ้างคนอาจคิดวา่อุปสงคจ์ากจีนไดล้ดลงจากปริมาณการผลิตเหลก็ท่ี
ลดลงตามไปดว้ย แต่เรายงัคงเช่ือมัน่วา่ราคาแร่เหลก็ท่ีลดลงนั้นจะยงัคงส่งผลดีต่อตลาดเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองเน่ืองจาก
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ปริมาณการขนส่งทางทะเลจะมีมากกวา่ปริมาณการผลิตเหลก็ในจีน ทั้งน้ี เราไดค้าดวา่การขยายตวัของกองเรือจะอยูป่ระมาณ              
ร้อยละ 5 ในปี 2557 และปี 2558 ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตํ่าท่ีสุดตั้งแต่ปี 2546 รวมกบัการขยายตวัของภาคอุปสงคร้์อยละ 10-12 ต่อปี เรา
มัน่ใจวา่จุดสมดุลของอุปทานและอุปสงคจ์ะเห็นไดช้ดัเจนข้ึนในปี 2557 และปี 2558 ซ่ึงจะส่งผลใหอ้ตัราค่าระวางและราคาเรือ
เพ่ิมข้ึน (ขอ้มูลจาก RS Platou) 
 
แนวโน้มของดชันี BDI สาํหรับปี 2557 จะปรับตวัเพ่ิมข้ึนและจะยงัคงเพ่ิมข้ึนต่อไปในปี 2558 จนถึงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ของ
ปี 2559 แต่ในช่วงทิศทางขาข้ึนน้ีจะยงัคงมีความผนัผวนอยา่งมาก เหมือนท่ีเราไดเ้ห็นอยูใ่นขณะน้ี ซ่ึงดชันีไดเ้พิ่มข้ึนและลดลง
อยา่งมาก ความผนัผวนของดชันี BDI เกิดข้ึนเช่นเดียวกบัความผนัผวนในตลาดทุน ตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์ และตลาดอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา โดยไม่มีเหตุผลรองรับวา่ทาํไมหุน้ หรือสินคา้โภคภณัฑ ์หรืออตัราแลกเปล่ียนจึงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระยเวลา
อนัสั้น ข่าวสารในทุกวนัน้ีมีผลอยา่งมากต่อการเคล่ือนไหวข้ึนหรือลงของตลาดดงักล่าว ทาํใหค้วามผนัผวนเกิดข้ึนมากกวา่ปกติ 
โดยข่าวดงักล่าวไดบ้อกวา่เป็นเพราะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน ทาํใหด้ชันี BDI ลดลง แต่ในความเป็นจริงแลว้ตามท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ จีนยงัคงเป็นผูส้นบัสนุนตลาดเรือเทกองอยา่งดี ทั้งๆท่ีตวัเลขจีดีพีสาํหรับไตรมาสแรกของปีจะอยูท่ี่เพียงร้อยละ 7.4 ก็ตาม  
 
ด้านอปุทานของกองเรือเทกองไดเ้ร่ิมแสดงตวัเลขเป็นท่ีน่าสนใจในท่ีสุด โดยเร่ิมตน้ปี 2557 ท่ี 735.19 ลา้นเดทเวทตนั และเพ่ิมข้ึน
เป็น 747.44 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินไตรมาสแรก คิดเป็นการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 1.67 ซ่ึงอีกร้อยละ 7.3 (54.57 ลา้นเดทเวท
ตนั) มีกาํหนดส่งมอบภายในปี 2557  และอีกร้อยละ 7.6 (56.50 ลา้นเดทเวทตนั) มีกาํหนดส่งมอบในปี 2558 หากคาํนวณอตัราการ
ส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 35 ของการส่งมอบเหล่าน้ี (ในปี 2556 อยูท่ี่ร้อยละ 39) และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึน
อีก 20 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี (ในปี 2556 อยูท่ี่ 21.5 ลา้นเดทเวทตนั) ยงัคงมีกองเรือเพ่ิมข้ึนสุทธิประมาณร้อยละ 4.2 (766.01 ลา้นเดท
เวทตนั) ในปี 2557 และจะเพ่ิมข้ึนสุทธิอีกร้อยละ 4.7 (801.84 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2558 ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ ภายใตส้องสมมติฐาน
ดงักล่าว กองเรือสินคา้แหง้เทกองของโลกจะขยายตวัร้อยละ 3.9 (763.83 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2557 และขยายตวัร้อยละ 4.7 
(799.79 ลา้นเดทเวทตนั) ในปี 2558 แสดงใหเ้ห็นวา่กองเรือจะยงัคงขยายตวัต่อไปแมเ้พียงเลก็นอ้ยกต็าม  
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี 2557 ถึง        
ปี 2560) ณ ส้ินไตรมาสแรก ปี 2557 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 19 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 166.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยเม่ือ
อตัราค่าระวางไดป้รับตวัไปในทิศทางขาข้ึน บริษทัฯ จะเขา้ผกูมดัรายไดโ้ดยการทาํสญัญาใหเ้ช่าระยะยาวดว้ยอตัราคา่ระวางท่ีสูง 
เพ่ือหลีกเล่ียงตลาดรายวนั  
 

ปี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   15,550 17,377 20,137 20,440 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    5,267 2,697 2,562 2,555 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  34 16 13 13 
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อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

11,296 13,523 13,713 13,713 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

59.49 36.46 35.13 35.04 

 
ดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ่ามาก บริษทัฯ จะเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัจจุบนัก่อนท่ีจะดาํเนินการตามกลยทุธ์น้ี         
ในอนาคต เม่ือดชันีค่าระวางเรือ (BDI) มีแนวโนม้ปรับตวัไปในทิศทางขาข้ึน 
 
การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสแรก ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI) อยูท่ี่ระดบั 689 จุด ซ่ึงมาจาก
ค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 9,965 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดแฮนด้ีไซส์ของบริษทัฯ                    
ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 9,024 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 9.4 สาํหรับไตรมาสแรกน้ี ส่วนค่าเฉล่ียของ
ดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่ระดบั 1,112 จุด ซ่ึงมาจากค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนั ท่ี 11,631 เหรียญสหรัฐ 
เม่ือเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดว้า่ เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 10,086 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราคา่เช่าเรือ
ของดชันี BSI ร้อยละ 13.3 ทั้งน้ี เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การทาํรายไดใ้หม้ากกวา่ดชันีดงักล่าวทั้งสอง  
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดด้าํเนินการไปดว้ยดี โดยในขณะน้ีมีเรือจาํนวน 40 ลาํในกองเรือของบริษทัฯ โดยมีเรือสัง่ต่อใหม่อีก                
5 ลาํมีกาํหนดรับมอบในปี 2557 ซ่ึงเป็นเรือขนส่งซีเมนตข์นาด 21,000 เดทเวทตนัจาํนวน 3 ลาํและเรืออลัตราแมกซ์ขนาด 64,000 
เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํ) และในปี 2558 มีกาํหนดรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่อีก 17 ลาํ ซ่ึงเป็นเรือขนาด 38,000 เดทเวทตนั จาํนวน 4 ลาํ
และเรือขนาด 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 13 ลาํ) ส่วนในปี 2559 มีกาํหนดรับมอบเรือสัง่ต่อใหม่อีก 7 ลาํ ซ่ึงเป็นเรือขนาด 38,000 
เดทเวทตนัจาํนวน 2 ลาํและเรือขนาด 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 5 ลาํ) นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีแผนท่ีจะขายเรือเก่าเม่ือราคาเรือ
ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนในระดบัท่ีน่าพอใจ อนัเป็นโอกาสท่ีดีท่ีบริษทัฯไดเ้ฝ้ารอมานานและหากแผนปรับลดอายกุองเรือน้ีประสบ
ความสาํเร็จ จะสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในทุกไตรมาสอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 ทั้งน้ี หากกระแสเงินสดและความสามารถในการทาํกาํไร
เอ้ืออาํนวย บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะคงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอยา่งท่ีไดเ้คยกระทาํ  
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการสาํหรับไตรมาสแรก ณ อาคาร
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 10:10 น. ทั้งน้ี ภายในงานจะมีผูเ้ขา้ร่วมซ่ึงเป็นนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการ
กองทุน และนกัลงทุน บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพดูคุยผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั สาํหรับท่านท่ีไม่
สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
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การปลดระวางเรือ ยงัคงมีปริมาณมากเหมือนในปี 2555 โดยในไตรมาสแรก ปี 2557 มีเรือจาํนวน 41 ลาํไดถ้กูปลดระวาง สาํหรับ
กองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) ขณะท่ีมีเรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 19 ลาํ ส่งผลให้
กองเรือโลกลดลงร้อยละ 0.8 จาก 2,770 ลาํ เม่ือตน้ปี เป็น 2,748 ลาํ ณ ส้ินไตรมาสน้ี และหากวา่ตลาดค่าระวางยงัคงตกตํ่า              
บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ประมาณร้อยละ 3 - 5 ต่อปี ซ่ึงถือเป็นข่าวดีสาํหรับ
เจา้ของเรือซ่ึงประสบกบัภาวะอตัราค่าระวางเรือตกตํ่าจากการท่ีมีการสัง่ต่อเรือมากเกินในช่วงท่ีผา่นมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
_______________________________ 
นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการ 


