
อางถึงที่  2547-028 

         วันที่ 16 สิงหาคม 2547 

เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2547 

 
ผลประกอบการที่สอบทานแลว:  งบการเงินสกุลเงินบาทที่สอบทานโดยสํานักงาน เอินส แอนด ยัง และงบการเงินแสดงการ
แปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ ที่สอบทานโดย เบเคอร ทิลล่ี เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย)จํากัด   แสดงใหเห็นถึงฐานะทาง
การเงินลาสุดของบริษัท  ตามงบการเงินแสดงการแปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ ผลกําไรสุทธิของไตรมาสที่2 ป2547 เทากับ 
27.70 ลานเหรียญสหรัฐ รายไดคาระวางเรือตอวันตอลําในไตรมาส 2 นี้สูงกวาไตรมาส 1 ป 2547 เล็กนอย ถึงแมวาดัชนีตางๆ
ในกลุมการเดินเรือจะมีมูลคาลดลงถึงรอยละ 50 ในชวงระยะเวลาดังกลาว  ในไตรมาสนี้ คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําได
ลดลงมาต่ํากวางบประมาณที่ปรับปรุงสําหรับป อยูที่ 2,750 เหรียญสหรัฐ ซึ่งนอยกวาไตรมาส 1 ซึ่งอยูที่ 2,896 เหรียญสหรัฐ  
คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําสําหรับทั้งปคาดวาจะอยูที่ประมาณ 2,750 เหรียญสหรัฐ    กําไรจากการดําเนินงานสุทธิ
เพิ่มขึ้นอยางมากเนื่องจากอัตราคาระวางตอลําเรือเพิ่มขึ้นอีกทั้งจํานวนวันในการเดินเรือก็เพิ่มขึ้นระหวางไตรมาส 2 ป 2547 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ป 2546        รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายบริหาร (EBITDA) (แตหลังหัก
คาใชจายในการซอมแซมเรือและสํารวจเรือตัดบัญชี) ไดเพิ่มขึ้นอยางมาก มากกวา 3.6 เทาเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่
แลว  สําหรับไตรมาสนี้กําไรตอหุน (EPS) ที่งบเงินบาทอยูที่ 1.72 ตอหุน และถาไมรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 271 
ลานบาท ซึ่งไมใชการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงแตเปนผลขาดทุนทางบัญชีที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กําไรตอหุนจะเปน 2.24 บาทตอหุน  
 
บริษัทไดดําเนินการจัดการเพื่อใหไดรับชําระคืนลูกหนี้ที่เกิดจากการขายเงินลงทุนที่ตางประเทศแหงหนึ่งซึ่งบริษัทไดตัดเปน
หนี้สูญไปแลวในป 2545 ดังนั้นบริษัทไดบันทึกเปนรายการหนี้สูญรับคืนจํานวน 1.41 ลานเหรียญสหรัฐ  นอกจากนี้บริษัทได
ขายเงินลงทุนของการลงทุนในทาเรือโดยบริษัทยอย ซึ่งบริษัทไดเคยตั้งสํารองการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นไวเต็มจํานวน ดังนั้น
ในไตรมาสนี้บริษัทจึงไดบันทึกรายการการขายดังกลาวเปนกําไรจากการขายเงินลงทุนไวในงบกําไรขาดทุน จํานวน 0.84 
เหรียญสหรัฐ     
 

ตัวเลขท่ีสําคัญ ไตรมาส 2/2547 ไตรมาส 2/2546 
รายไดคาระวางเรือสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 21,202 13,166 
รายไดคาระวางเรือเฉลี่ยตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 12,553 7,643 
คาใชจายในการเดินเรือตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 2,647 2,707 
รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร(EBITDA)  
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

36.32 10.08 
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กําไรสุทธิกอนรายการพิเศษและคาใชจายครั้งเดียว(รวมกําไร/
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  

27.70 3.28 

กําไรสุทธิ  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)  27.70 3.54 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท) 1.72 0.54 

ที่มา: งบการเงินแสดงการแปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ 
 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ยังถือวาดีอยูมาก จุดที่รายไดตอวันตอลําเรือตํ่าที่สุดของบริษัท 
เกิดขึ้นเมื่อไตรมาส 2 ของป 2545โดยตํ่าลงมาที่ 5,497 เหรียญสหรัฐ   ในอดีตอัตราคาระวางเฉลี่ยตอปที่ดีที่สุดที่บริษัทได
ประมาณต่ํากวา 8,000 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา และอัตราที่เลวรายที่สุดในชวง 10 ปที่ผานมาที่เคยเห็น ประมาณ 5,000 เหรียญ
สหรัฐตอวันตอลํา จากการเปรียบเทียบดังกลาว อัตราคาระวางสูงสุดที่บริษัทเคยไดรับในอดีตเมื่อเร็วๆนี้ ไดเกิดขึ้นในไตรมาสนี้
ที่ 12,553 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา ขณะที่อัตราคาระวางต่ําที่สุดอยูในไตรมาสที่ 1 ป 2546 ซึ่งเทากับ 6,474 เหรียญสหรัฐตอวัน
ตอลํา  
 
สัญญาเชาเหมาเรือระยะสั้นกับสัญญาเชาเหมาเรือระยะยาว:   สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาแลว ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 
คิดเปนรอยละ 64 ของกองเรือทั้งหมดจากจํานวน 50 ลํา ที่อัตราคาระวางเรือเฉล่ียที่คอนขางสูงถึง 12,689 เหรียญสหรัฐตอวัน
ตอลําเรือ  กลาวคือรอยละ 6 ของเรือทั้งหมดของบริษัทไดตกลงทําสัญญาเชาระยะยาว 1 ปหรือกวา 1 ป  และอีกรอยละ 58 ของ
เรือทั้งหมดไดทําสัญญานอยกวา 1 ป  และสวนสัดสวนที่เหลืออีกรอยละ 36 นั้นเปนเรือที่เชาเปนรายเที่ยว   แมวาบริษัทจะมี
ความเช่ือมั่นวาตลาดขนสงสินคาทางทะเลจะยังอยูในภาวะที่ดีไปเรื่อยๆสักระยะหนึ่งในระยะที่สามารถที่จะคาดการณไดก็ตาม  
แตบริษัทเชื่อวาจะเปนการรอบคอบกวาหากจะผูกมัดการเชาไวในอัตราคาระวางเรือที่สูงนี้ไวดวยสัญญาเชาระยะยาว  เพื่อที่จะ
เปนการประกันวารายไดที่จะเขามาในปหนาและปตอๆไปจะสม่ําเสมอ   กลยุทธดังกลาวจะชวยใหบริษัทสามารถผูกมัดคาเชา
ไวในอัตราคาระวางเรือที่สูงสําหรับเรือที่ใหเชาเปนรายเที่ยวและเรือที่ใหเชาระยะสั้น เปนการทําสัญญาเชาระยะยาวในอัตราคา
ระวางเรือที่สูง 
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: เพื่อเปนการแสดงผลกระทบของประเทศจีนตอตลาดขนสงสินคาแหงเทกองนั้น บริษัทจะขอ
อธิบายตัวเลขทางสถิติบางตัวในป 2546 เพื่อความเขาใจ กลาวคือรอยละ  86 ของอัตราการเติบโตของการคาสินแรมาจากตลาด
การคาประเทศจีน รอยละ 50 ของการผลิตซีเมนตของโลกเปนการบริโภคภายในประเทศจีน รอยละ 36 ของการผลิตเหล็กของ
โลกเปนการบริโภคภายในประเทศจีน และรอยละ 30 ของการผลิตถานหินของโลกเปนการบริโภคภายในประเทศจีน ประเทศ
จีนยังคงมีผลกระทบตอตลาดขนสงสินคาแหงเทกองอยางตอเนื่อง  ตามที่ไดกลาวถึงในรายงานฉบับกอน วาดัชนีบอลติค 
(BDI) ซึ่งเปนดัชนีอัตราคาระวางของตลาดเรือขนาดใหญจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 3-4 ของปนี้  แตการคาดการณดังกลาว
ไดเกิดขึ้นเร็วกวาที่คาดการณไวโดยดัชนีไดปรับตัวขึ้นแตะ 4,205 จุดในวันที่ 4 สิงหาคม 2547 จากจุดที่ตํ่าที่สุด 2,622 จุดใน
วันที่ 22 มิถุนายน 2547  
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การปลดระวางเรือ การปลดระวางเรือของกองเรือโลกของเรือในกลุมของบริษัทไดมาถึงการหยุดชะงัก กลาวคือ ในชวง
ระหวางไตรมาสนี้ มีเรือตอใหมและสงมอบจํานวน 12 ลํา ขณะที่มีเรือถูกปลดระวางลงไปทั้งสิ้น 11 ลํา ผลสุทธิทําใหมีเรือ
เพิ่มขึ้น 1 ลํา เปน3,004 ลําของกองเรือโลก และถือเปนไตรมาสแรกของประวัติศาสตรในรอบ 10 ป ที่เรือในหมวดนี้มีเพิ่มขึ้น 
บริษัทคาดวาการปลดระวางเรือจะมีไมมากนักในอนาคตอันใกลนี้เพราะความแข็งแกรงของอัตราคาระวางในตลาดขนสงทาง
ทะเลที่สูงจะทําใหบรรดาเจาของเรือจะยืดอายุการใชงานของเรือเกาของพวกเขาไวในนานที่สุดเทาที่จะนานได  

 
แผนการปรับกําลังกองเรือของบริษัท:  แผนการปรับกําลังกองเรือไดดําเนินการอยางตอเนื่อง  ณ 3 สิงหาคม 2547 บริษัทมีกอง
เรือจํานวน 51 ลํา และบริษัทไดซื้อเรือเพิ่มอีกหนึ่งลําซึ่งไดรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ และคาดวาจะไดรับมอบเรือภายในกลางเดือน
กันยายน 2547  ดังนั้นบริษัทจะไดบริหารจัดการกองเรือทั้ง 52 ลํา อยางเต็มความสามารถ 
 
 การซื้อหุนคืน: โครงการการซื้อหุนทุนคืนเริ่มตั้งแตเดือนเมษายน 2547  บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนคืนอยางเหมาะสม โดย ณ 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 บริษัทมีหุนทุนซื้อคืนจํานวน 11,852,900 หุน คิดเปนรอยละ 2.28 ของทุนจดทะเบียน และมีราคา
เฉลี่ยเทากับ 33.74 บาทตอหุน รวมคาคอมมิชช่ันและภาษีมูลคาเพิ่มแลว  

 
นักลงทุนสัมพันธ  ตามที่ทานไดทราบแลว  กิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธนั้นรับผิดชอบโดยกรรมการผูจัดการของบริษัท
โดยตรง  ดวยการปฏิบัติเชนนี้ บริษัทใหความสนใจกับการเขารวมงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” (Opportunity Day)  
ทุกครั้ง  โดยในงานดังกลาวบริษัทไดนําเสนอผลประกอบการประจําไตรมาสและแผนการดําเนินงานที่กําลังดําเนินการอยูของ
บริษัท ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กิจกรรมนี้โดยปกติมักจะมีผูเขารวมประมาณ 70-100 คน จากนักวิเคราะห
หลักทรัพย  ผูบริหารกองทุน  และนักลงทุนทั่วไป  การนําเสนอของบริษัทครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 โดยบริษัทได
ใชเวลา 45 นาทีในการนําเสนอรายงานตอที่ประชุม ตามดวยการตอบขอซักถามซึ่งใชเวลานานกวา 1 ช่ัวโมง  การนําเสนอของ
บริษัทในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน” ครั้งตอไปกําหนดไวในวันที่ 23 สิงหาคม 2547  นอกจากนี้บริษัทเปน1 ใน16 
บริษัทที่ไดรับเชิญจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเขารวมงานโรดโชวที่ช่ือวา “The Jewels of the Crown” ณ 
โรงแรมฟุลเลอรตัน  ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 28 ถึง 29 กรกฎาคม 2547  งานนี้มีผูจัดการกองทุนกวา 100 คนจากสิงคโปร
และฮองกงเขารวม  บริษัทมีความยินดีอยางยิ่งที่ไดเขารวมนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ณ เวทีนี้  และ Bloomberg สิงคโปร 
ไดเชิญและสัมภาษณบริษัท โดยรายการสัมภาษณใชเวลาประมาณ 5 นาที และไดออกอากาศไปแลวทางโทรทัศนเมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2547 ที่ผานมา      บริษัทมีความยินดีแจงตอทานวาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  บริษัทไดเขารวมงานโรดโชว 2- 3 
รายการ และไดพบปะกับผูจัดการกองทุนในสิงคโปร ฮองกง ลอนดอน เอเดนเบอรก อัมสเตอรดัม ปารีส  และมิลาน 
 
งานประกาศผลรางวัล SET AWARDS สําหรับป 2004  พีเอสแอลไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัลใน 2 รางวัล คือ รางวัล the 
Best Performance  ซึ่งเปนรางวัลที่จะมอบใหบริษัทจดทะเบียน ในแตละกลุมอุตสาหกรรม โดยจะมี 3 บริษัทจดทะเบียนในแต
ละกลุมอุตสาหกรรมถูกเสนอชื่อเขารับรางวัล และ 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนนั้นจะไดรับรางวัล โดยบริษัทเหลานั้นตองมี
สถานะทางการเงินและผลประกอบการในป 2546 ดีเยี่ยม  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑการเปดเผยขอมูลและมีสภาพ
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คลองในซื้อขายหลักทรัพย    อีกรางวัลที่พีเอสแอลไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัล คือรางวัล the Best Liquidity Improvement 
เปนรางวัลที่มอบใหกับบริษัทจดทะเบียนที่ไดใชเครื่องมือในตลาดทุนเพื่อการบริหารสภาพคลองการซื้อขายหลักทรัพยให
เพิ่มขึ้นดีเยี่ยมในป2546 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2545   บริษัทไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัลและไดรับรางวัลชนะเลิศ the Best 
Liquidity Improvement   โดยประธานกรรมการของบริษัท พลเรือเอก ดร. อํานาจ  จันทนมัฏฐะ ไดขึ้นไปรับโลหรางวัลจาก 
ฯพณฯ ดร. สมคิด  จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ซึ่งงานนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 
 

 

ดวยความนับถือ 
ในนามของบริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน) 
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