
อางถึงที่ 2548-0** 

         วันที่ 8 สิงหาคม 2548 

เรียน ทานกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง คําอธิบายและบทวิเคราะหของผูบริหารตอผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ป 2548 

 
ผลประกอบการท่ีสอบทานแลว:  งบการเงินสกุลเงินบาทที่สอบทานโดยสํานักงาน เอินส แอนด ยัง  และงบการเงินแสดง
การแปลงคาเปนเงินดอลลารสหรัฐ ที่รับรองโดย เบเคอร ทิลล่ี เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย) จํากัด   แสดงใหเห็นถึงฐานะทาง
การเงินลาสุดของบริษัทฯ ผลกําไรสุทธิของไตรมาสที่ 2 ป 2548 อยูที่ 43.92 ลานเหรียญสหรัฐ  ถาไมนับรวมขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและกําไรจากการขายเงินลงทุนแลวรายไดจากการเดินเรือของไตรมาส 2 นี้คลายกับผลการดําเนินงานของ
ไตรมาส 1 ป 2548 แมวา ดัชนี BDI  ไดลดลงอยางมากในชวงดังกลาว    รายไดคาระวางเรือตอวันตอลําสําหรับไตรมาส 2 
อยูที่ 15,638 เปนผลโดยตรงจากการใชนโยบายการปกปองรายไดของบริษัทฯ ซึ่งทําใหรายไดของบริษัทฯไมผันผวน ทั้งที่
ดัชนี BDI ไดลดลงมากกวารอยละ 45       สําหรับไตรมาสนี้ คาใชจายในการเดินเรืออยูที่ 2,973 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา 
โดยบริษัทฯคาดการณวาคาใชจายในการเดินเรือเฉลี่ยตอลําตอวันจะอยูที่ ประมาณ 2,825 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา ถึง 2,850 
สําหรับทั้งปนี้  กําไรสุทธิจากการดําเนินงานไดเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรารายไดตอลําตอวัน ประกอบ
กับการเพิ่มขึ้นของจํานวนวันเดินเรือในชวงไตรมาสที่ 2  ป 2548 (4,732 วัน) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ป 2547  (4,064 
วัน)   รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร (EBITDA) ไดเพิ่มสูงขึ้น  กลาวคือไดเพิ่มขึ้นมากกวา 150% 
เมื่อเปรียบเทียบในชวงระยะเวลาเดียวกัน  กําไรตอหุน (EPS) ในรูปเงินสกุลบาทอยูที่ 3.12 บาท ตอหุนสําหรับไตรมาสนี้  
กําไรตอหุน สําหรับไตรมาสนี้เปนสองเทา (180%) จากตัวเลขที่ทําไดในไตรมาส 2  ของป 2547 และมากกวากําไรตอหุนที่
ทําไดทั้งปในป 2546  
 
 
ตัวเลขท่ีสําคัญ ไตรมาส  2/2548 ไตรมาส  2/2547 
รายไดสูงสุดตอวันตอลําเรือ (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 29,236 21,202 
รายไดเฉลี่ยตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 15,638   12,553 
คาใชจายในการเดินเรือตอลําตอวัน (หนวยเปนเหรียญสหรัฐ) 2,973 2,647 
รายไดกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมและคาใชจายบริหาร (EBITDA)   
(หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

55.20 36.32 

กําไร / (ขาดทุน) สุทธิกอนรายการพิเศษ  
(รวมกําไร/  (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ) 

43.92  27.70 

กําไรสุทธิ  (หนวยเปนลานเหรียญสหรัฐ)                                                            43.92 27.70 
กําไรตอหุน (EPS) (หนวยเปนบาท)                                                                   3.12 1.72 
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต:  ในชวง 12 เดือนนับจากนี้ไปจะยังคงดีเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยในอดีต แตจะไมอยูใน
ระดับในชวง 6 ไตรมาสหรือไตรมาสที่ผานมา  ในวงจรอัตราคาระวางปจจุบัน จุดตํ่าของรายไดคาระวางเรือเฉลี่ยตอวันตอลํา
ของบริษัทฯ ที่เคยเกิดขึ้นในไตรมาส 2 ป 2545 นั้นอยูที่ 5,497 เหรียญสหรัฐ    คาระวางเรือเฉลี่ยที่สูงของบริษัทฯ ไดเกิดขึ้น
ในไตรมาส 1 ของป 2548 คืออยูที่ 15,928 เหรียญสหรัฐตอวันตอลํา  ในอนาคต เราคงจะไดเห็นอัตราคาระวางตอวันซึ่งผัน
ผวนงายและจะอยูในชวงระหวาง 8,000 เหรียญสหรัฐ และ 16,000 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลําเรือ ใน 2-3 ปขางหนานี้ 
 
สัญญาเชาระยะสั้น กับ สัญญาเชาระยะยาว :  สําหรับป 2548 สัญญาเชาระยะยาวที่ไดทําสัญญาไปนั้นรวมแลวประมาณรอย
ละ 70 ของกําลังกองเรือเฉลี่ยทั้งป ของเรือ 53 ลํา โดยมีอัตราคาระวางเรือที่ดีมากเฉลี่ยเกินกวา 15,600 เหรียญสหรฐัตอวันตอ
ลําเรือ และเนื่องจากบริษัทฯไดคํานวณวันที่เรือหยุดพักเพื่อเขาซอมบํารุงจํานวนเฉลี่ย 15 วันตอปตอลํา ดังนั้นจึงเหลือวันที่
เรือวางเพื่อใหบริการเพียงรอยละ 25 เนื่องจากรอยละ 70 ไดมีการทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับปนี้ไปแลว    แมวาบริษัทฯ 
จะมีเช่ือมั่นวาตลาดขนสงสินคาทางทะเลจะยังอยูในภาวะที่ดีไปเรื่อยๆ สักระยะหนึ่งในระยะที่สามารถที่จะคาดการณไดก็
ตาม แตบริษัทฯ เช่ือวาจะเปนการรอบคอบกวาหากจะผูกมัดการเชาไวในอัตราคาระวางเรือที่สูงนี้ไวดวยสัญญาเชาระยะยาว 
เพื่อที่จะเปนการประกันวารายไดป 2548 ที่จะเขามาและเพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของคาระวางในตลาดปจจุบัน กลยุทธนี้จะ
ชวยใหบริษัทฯ สามารถผูกมัดคาเชาไวในอัตราคาระวางเรือที่สูงในชวงที่ตลาดขนสงสินคาทางทะเลขึ้นสูงโดยหลีกเลี่ยงการ
ทําสัญญาเชาระยะสั้น และเมื่อสัญญาเชาระยะสั้นใดๆซึ่งหมดอายุลงใหเปนสัญญาเชาระยะยาวที่อัตราคาระวางที่สูงขึ้นแทน  
นโยบายนี้เริ่มใชต้ังแตป 2547 ไดประสบความสําเร็จอยางมากโดยทําใหบริษัทฯ สามารถปองกันความเสี่ยงจากความผัน
ผวนในชวงป 2548 ของตลาดปจจุบัน ซึ่งจะเห็นไดจากตัวเลขผลประกอบการที่ดีของไตรมาส 2 ป 2548  แมวาดัชนี BDI จะ
ตกลงอยางรวดเร็วในชวงไตรมาสดังกลาว  
 
ผลกระทบจากประเทศจีน: ประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการสรางผลกระทบตอตลาดขนสงสินคา
แหงเทกอง เพื่อแสดงใหเห็นวาอิทธิพลนี้มีความหมายอยางไร บริษัทฯ จะขออางขอความจากนิตยสารการขนสงทางทะเลชื่อ 
Fairplay รายสัปดาห ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ดังนี้  
 
“ในโลกการพาณิชย ไดรับรูขอมูลการผลิตเหล็กของจีนวาเพิ่มขึ้นรอยละ 28 จากปที่แลว แลวสิ่งตอไปคืออะไร  บทวิเคราะห
ของแมคคิวรี่ (Macquarie) ไดกลาววา ภายในป ค.ศ. 2010 ประเทศจีนจะผลิตเหล็กไดใกลเคียงกึ่งหนึ่งของกําลังการผลิต
ของโลก ณ ปจจุบัน คือที่ประมาณ 500 ลานตัน ดังนั้นดวยหลักงายๆ ที่วา สินแรเหล็กจํานวน 2 ตัน และ ถานหินจํานวน 1 
ตัน เพื่อผลิตเหล็กได 1 ตัน  การนําเขาของจีนจึงนาจับตาดู   ภายในป ค.ศ. 2010 แมคคิวรี่คาดการณวาการคาขายแรเหล็กโดย
ทางน้ําของจีนจะมีถึง 453 ลานตัน  นั้นหมายถึงทุกวันตองมีเรือเทกองขนาดเคปไซส (Cape size) จํานวน 7 ลําเขาเทียบทาใน
ประเทศจีนในปหนึ่งๆ  ดังนั้นทุกคนควรกังวลวาจะไมมีเรือเพียงพอในการขนสงหรือไม แทนที่จะถามวา จะมีทาเรือหรือ
เรือลากจูงเพียงพอหรือไม  
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แผนการปรับลดอายุของกองเรือ:  แผนการปรับลดอายุของกองเรือไดเริ่มขึ้นดวยการซื้อเรือลําที่ 53 และ 54 ในไตรมาสที่ 2 
ของป 2548   บริษัทฯ จะซื้อเรือที่มีอายุนอยและปลดระวางเรืออายุมากออกไป เพื่อลดอายุเฉลี่ยของกองเรือและเพิ่มกําลัง
กองเรือทีละนอยถาเปนไปไดจะชวยลดความเสี่ยงของกลยุทธนี้   เรือ 2 ลําที่ซื้อเขามาเพิ่มนี้ มีอายุเฉลี่ยเพียง 8.5 ป และมี
สัญญาเชาเรือติดมาดวยที่อัตราคาระวางมากกวา 19,300 เหรียญสหรัฐ ตอวันตอลํา จนถึงใกลสิ้นป 2548 
 
 
นิตยสาร มารีน มันนี่ (Marine Money) ของเดือน มิถุนายน 2548 ไดจัดลําดับ พีเอสแอล ใหอยูในลําดับที่ 6 ของ บริษัท
เดินเรือที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งไดรวมเอาบริษัทฯใหญ อยางเชน Frontline และ Teekay เปนตน เขามาพิจารณาดวย  วิธีการ
จัดลําดับซึ่ง มารีน มันนี่ ไดใชในการจัดลําดับ คือการหาคาเฉลี่ยของเกณฑสําคัญ 6 อยางดังนี้คือ : ผลตอบแทนรวมตอผูถือ
หุน (Total return to shareholders), อัตราการกอรายไดของสินทรัพยรวม (Asset turnover), กําไรขั้นตน (Profit margin), 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพยรวม (Return on Assets) และราคาตลาดตอ
มูลคาทางบัญชี (Price to book value)  บริษัทฯไดลําดับไมดีนักในเกณฑของผลตอบแทนรวมตอผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ ถูกจัด
อยูในลําดับที่ 57 เนื่องจากสภาพตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่บริษัทฯเปนบริษัทจดทะเบียนอยูโดยรวมไมดี   แต
บริษัทฯ ก็ไดคะแนนรวม 99 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดีที่สุดซึ่งไดคะแนน 69 คะแนน  บริษัทฯ เปนบริษัทที่อยู
ในลําดับสูงสุดในบรรดาบริษัทเดินเรือไทยจดทะเบียน 
 
งาน SET Awards 2005:  พีเอสแอลไดถูกเสนอชื่อสําหรับรางวัล บริษัทจดทะเบียนที่มีฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ดีเดนในสําหรับป 2547  จาก 3 บริษัทจดทะเบียน ในแตละกลุมอุตสาหกรรม 8 กลุม   แมวาเราจะไมไดรับรางวัลแตการถูก
เสนอชื่อ ก็เปนสิ่งที่มีคุณคามากสําหรับพีเอสแอล  งาน SET Awards 2005 ดังกลาวไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2548 ที่
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ  
 
การปลดระวางเรือ: การปลดระวางเรือไดถึงจุดหยุดชะงัก  กลาวคือในไตรมาส 2 ป 2548 มีเรือเพียง 3 ลําไดถูกปลดระวางใน
ขณะที่เรือจํานวน 14 ลํา ไดถูกสงมอบเขามาใหม  สงผลใหกองเรือเพิ่มจาก 3,048 ลํา เมื่อเริ่มตนไตรมาส และเพิ่มเปน 3,059 
ลํา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.36 ของกองเรือโลกสําหรับเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ    ถาตลาดคา
ระวางยังคงดีตอไปเชนนี้ บริษัทฯ คาดวา กองเรือโลกในเรือประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ จะคงเติบโตในอัตรานี้ตอไป
อยางตอเนื่องที่อัตราดังกลาว สําหรับครึ่งปหลังของปนี้ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
คาลิด ฮาชิม 


